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ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΤΙΣΣΑ (ΕΙΚΩΝ)

Παραδόσεις σχετικά
με την προσωνυμία της
Από το σύγγραμμα της
Παναγιώτας Κωνσταντοπούλου-Δωρή:
«Η ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ – ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΙ»
Επιλογή του Θωμά Ν. Ζήση

σκυνούν και επικαλούνται την προστασίαν
της. Δεν αναφέρει η παράδοσις εάν την εικόνα έλαβον οι μοναχοί εκ της μονής ή την
ανεύρον εις τι σημείον, ούτε επί πόσον χρόνον παρέμεινεν αύτη εις το παρά τα σημερινά Κανάλια εκκλησάκι. Πάντως, εκ του
τελευταίου τούτου έλαβε την ονομασίαν Καναλιώτισσα Παναγία.

Εικών της Παναγίας, υποκείμενη εις την
Μονήν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μετεώρων, υπό την επωνυμίαν Καναλιώτισσα.

2.

1.

Η προσωνυμία Καναλιώτισσα οφείλεται εις το ότι προέρχεται από το χωριό Κανάλια, κείμενον ΒΔ της Καρδίτσης,
είς ο επί (μακρόν) χρόνον είχε παραμείνει
κατά το ακόλουθον συνοδεύον αυτήν ιστορικόν, διασωθέν δια της παραδόσεως: Η
εικών πιθανώς ανήκεν εις το παλαιόν μοναστήρι της Λυκουσάδας (σημερινής Λοξάδας), ταύτην μοναχοί της μονής, οι οποίοι
έβοσκαν τα ποίμνιά των εις την γειτονικήν
περιοχήν, όπου σήμερον το χωριό Κανάλια,
μετέφερον και εγκατέστησαν εις ένα μικρόν
εκκλησάκι, που έκτισαν εκεί, δια να προ-

Καλό καλοκαίρι
στο χωριό!
Ο μικρός Παναγιώτης κρατάει την εικόνα
της Παναγίας κατά την περυσινή υποδοχή
της στη «βρωμόβρυση»

Η εικών εκτιμάται (μάλλον υπό μή ειδικών), ότι είναι έργον του Δ΄ ή Ε΄αι.
Περαιτέρω, κατά την αυτήν παράδοσιν,
αναφέρεται ότι κατά την τουρκοκρατίαν οι
Τούρκοι του γειτονικού φρουρίου του Φαναρίου ηνοχλούντο από το εκκλησάκι και
ιδία εκ του ότι οι κάτοικοι της περιοχής εδείκνυον ιδιαιτέραν ευλάβειαν προς την εικόνα
και διετήρουν πάντοτε αναμμένον το κανδήλι της. Διά τούτο μίαν εσπέραν επέδραμον και ήρχισαν να πυροβολούν κατά της
εικόνος. Η παράδοσις λέγει ότι η Παναγία
δεν ηνέχθη την προσβολήν και εφυγάδευσε
την εικόνα της, κατά θαυματουργικόν τρόπον,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΣΔΡΟΛΙΑ

Οι τοιχογραφίες του καθολικού της Μονής
Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών
των Αγράφων του 17ου αιώνα
του Βασίλη Μπρακατσούλα

Ο

όγκος της περιοχής των
Αγράφων στους υστεροβυζαντινούς χρόνους, και
ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση της Ελλάδας και της Θεσσαλίας
από τους Τούρκους, ευτύχισε να έχει
εξαίρετη πνευματική και πολιτιστική
ανάπτυξη εξαιτίας της μη δυνατότητας
της προσέγγισης των Τούρκων κατακτητών στη δύσβατη και απρόσιτη αυτή περιοχή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι
λειτούργησαν στο τμήμα αυτό της χώρας μας οι πρώτες σχολές του Ευγένιου Γιαννούλη και του Αναστασίου
Γόρδιου και οι ανώτερες σχολές στο
Καρπενήσι από το 1645 και στα Με-

γάλα Βραγγιανά από το 1661.
Πρωτοτυπεί επίσης στην αναπτυξιακή έκρηξη και το μοναστικό κίνημα με την ίδρυση ευρύτατου συστήματος μονών στο χώρο, όπως της
Τατάρνας, Πέτρας, Ρεντίνας και τόσων άλλων. Είναι δε γνωστό ότι οι
Oθωμανοί εμπιστεύθηκαν στον ορθόδοξο κλήρο την ανεξάρτητη διαχείριση των θρησκευτικών πραγμάτων των Ελλήνων, παρεκτός σε περιπτώσεις κρίσεων και αντιπαραθέσεων.
Οι παραπάνω παράγοντες συντέλεσαν να εμπλουτισθεί ο χώρος των
Αγράφων με Έλληνες, που επιζητούσαν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Η Γαυρώνα Καναλίων
στο πρωτοσέλιδο
της Πασχαλιάτικης
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ»
του Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη
Όσοι πήραν το Πασχαλιάτικο φύλλο
της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», του Μεγάλου
Σαββάτου 4 Μαΐου 2013, ασφαλώς θα
πρόσεξαν ότι στην κεντρική πρωτοσέλιδη φωτογραφία φαντάζει, γεμάτη
ομορφιά και χάρη, η ολάνθιστη ανοιξιάτικη Γαυρώνα του χωριού μας. Αυτή την
εικόνα βρήκαν οι δημοσιογράφοι της
εφημερίδας να αναρτήσουν στην κεντρική πρώτη σελίδα για να απεικονίσουν
την Άνοιξη με τα ποικίλα χρώματα και
την ονειρεμένη ομορφιά και να σηματοδοτήσουν την Ανάσταση του Κυρίου.

Ανάσταση μέσα στον
θρίαμβο της άνοιξης

Μέσα στον θρίαμβο της άνοιξης, ο Ελληνισμός γιορτάζει την Ανάσταση του
Κυρίου. Ατενίζει το μέλλον του ελπίζοντας πως μέσα σ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο όπου -όπως το θέλει ο
ποιητής- «κακιά σκουριά δεν πιάνει»,
θα έρθουν, με τις προσπάθειες όλων
μας, μέρες καλύτερες, δημιουργικές,
που θα βγάζουν από τη δοκιμασία
των καιρών στο φως. Χριστός Ανέστη!

Η Γαυρώνα είναι σήμερα ένα «ζάβατο» δάσος με μεγάλες «κουτσουπιές»
(κ. «κοτσπιές»), που την ανοιξιάτικη περίοδο βγάζουν εκείνα τα ωραία μωβ
λουλουδάκια, που όλα μαζί υφαίνουν
ένα ωραιότατο μωβ χρώμα στην πλαγιά. Βρίσκεται κάτω από το χωριό και
ανήκει στην εκκλησία της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Από εκεί έπαιρναν τα ξύλα της εκκλησίας για το χειμώνα οι επίτροποι. Είναι το απομεινάρι ενός πυκνοδομημένου δάσους από δένδρα
γαύρου, όπου ίσως οφείλει το όνομά
της «Γαυρώνα», που υπήρχε τα παλιά
χρόνια στην περιοχή του χωριού μας.
Να πώς ο στιχοπλόκος του χωριού
μας αείμνηστος Λάμπρος Παπαγεωργίου περιγράφει τη Γαυρώνα:
Για κοίταξε τι ομορφιά
που έχει τώρα η Γαυρώνα βρε παιδιά,
πέρα για πέρα ανθισμένη η κοτσπιά.
Αχ! Τι θαύμα ομορφιά πού’ ναι η πλαγιά.
Είναι φυσική αυτή – υπέροχη στολή.
(Βιβλίο «Κανάλια – Καρδίτσης»,
σελ. 96, έκδοση Συλλόγου Καναλιωτών
Βόλου, 1976).
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Συνάντηση
«Φιλολογικής Παρέας»

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουνίου θέτει ασφαλώς την οικονομική ενίσχυση εθελοντών συμπατριω2013 η συνάντηση της «φιλολογικής παρέας», τών μας, καθώς τα οικονομικά του Συλλόγου είναι ανεπαρκή γα
όπως ονοματίσαμε τις συναντήσεις μελών και φίλων το εγχείρημα αυτό. Οι δε προσφέροντες θα τιμηθούν για την
του Συλλόγου, που προγραμματίσαμε να γίνονται προσφορά τους με τη διαδικασία που το Δ.Σ. θέσπισε για τους
ανά δίμηνο στο γραφείο μας (Γλάδστωνος 10, κοντά στην Ομό- δωρητές και έχει ήδη δημοσιευτεί στο φύλλο 117.
νοια).
Τέλος έγινε μια ευρεία συζήτηση για το είδος και τον προγραμΥπενθυμίζουμε ότι για τις συναντήσεις αυτές σχετικές ανακοι- ματισμό πολιτιστικών δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων που ο Σύλνώσεις δημοσιεύσαμε στα φύλλα 121 και 122 της εφημερίδας λογος μπορεί να ενεργοποιήσει στο χωριό στο διάστημα του φετου Συλλόγου και, επίσης, ότι σκοπός τους είναι, μαζί με την ευ- τινού καλοκαιριού. Οι προτάσεις των μελών της παρέας εμχαρίστηση ενός καφέ ή γλυκού γύρω από ένα τραπέζι, η διατή- πλούτισαν το εύρος των εκδηλώσεων που είχε ήδη συζητηθεί
ρηση και σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των συμπατριωτών και, κατά τη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της προηγούμενης ημέρας,
παράλληλα, η συζήτηση και κατάθεση σκέψεων και προτάσεων 2/6/2013. Αναλυτικά το πρόγραμμα των θερινών δραστηριοτήπου μπορούν να υποβοηθήσουν στον εμπλουτισμό των δρα- των/ εκδηλώσεων στο χωριό εκτίθεται στη σελίδα 9 του παρόντος
στηριοτήτων του συλλόγου και στην καλύτερη συμβολή του στα φύλλου.
πολιτισμικά και λοιπά δρώμενα της κοινότητάς μας στην Αθήνα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τα μέλη που συμμεκαθώς και του χωριού. Η συμμετοχή όσων μελών και φίλων επι- τείχαν στη συνάντηση της «φιλολογικής παρέας», για την ευχάθυμούν, ο ελεύθερος χαρακτήρας της συζήτησης, χωρίς συγκε- ριστη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αυτή πραγματοποιήθηκε και
κριμένη ατζέντα θεμάτων και χωρίς αναγκαστικά αποφασιστικό προπάντων για την ουσιαστική τους συμβολή, ως συμβουλευτιχαρακτήρα ως προς τις προτάσεις και απόψεις που αναπτύσ- κού θα λέγαμε οργάνου δίπλα στο Δ.Σ., στη διαμόρφωση εποισονται, μας επιτρέπει και την ονομασία της «φιλολογικής παρέ- κοδομητικών προτάσεων που συντείνουν στην αποτελεσματικόας», για να τη διακρίνουμε από τις τυπικές συναντήσεις των Συ- τερη λειτουργία του Συλλόγου.
νελεύσεων του Συλλόγου ή των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Το ραντεβού ανανεώνεται για την πρώτη Τρίτη του μήνα ΣεΣτη συνάντηση της 3ης Ιουνίου
πτεμβρίου, 3/9/2013, ώρα 11 π.μ.
συμμετείχαν οι: Βασίλης Μπρακαστο γραφείο του Συλλόγου και το
Θέλω να σας συγχαρώ για το αφιέρωμα του
τσούλας, Κώστας Γιωτόπουλος,
Δ.Σ. επιθυμεί και παροτρύνει όλα
προηγούμενου φύλλου αριθ. 122 της εφημερίΑρχοντής Μαυράκης, Θωμάς Ζέτα μέλη και τους φίλους του Συλλόδας μας στον Καβάφη και να σας στείλω για δηκιος, Χρήστος Λιάκος, Λάμπρος
γου να συμμετέχουν στις συνανμοσίευση, ταπεινά κι εγώ, το δικό μου «προΖέκιος και Ισαβέλλα Γιδαράκου. Για
τήσεις αυτές. Όλες οι απόψεις, προσκύνημα» – αφιέρωμα στο μεγάλο ποιητή.
λίγο χρόνο παραβρέθηκε και ο
τάσεις κλπ. σχετικά με δραστηριόΣταύρος Βάλλας.
τητες του Συλλόγου είναι ευπρόσΣτον Καβάφη
Στην παρέα συζητήθηκε η υλοδεκτες προς συζήτηση και χρήσιποίηση από το τωρινό Δ.Σ. του
μες, ακόμη και όταν δεν έχουν τη
Στον τάφο σου ζητώ να προσκυνήσω
Συλλόγου απόφασης του προσυνολική αποδοχή των παρευρικι ένα κερί στη μνήμη σου ακουμπώ
ηγούμενου Δ.Σ. για την έκδοση
σκομένων μελών. Όλες έχουν να
ενός τιμητικού τόμου στη μνήμη
προσθέσουν το δικό τους λιθαράκι
ω ! Δάσκαλε μεγάλε κι ακριβέ Καβάφη
του συγχωριανού μας αξιόλογου
στην ολοκλήρωση μιας γόνιμης και
τώρα που το ταξίδι της ζωής κατηφορίζω
και καταξιωμένου στο χώρο των
εποικοδομητικής συζήτησης. Και
τώρα που τις Ιθάκες μου μία- μία κατακτώ
Γραμμάτων λογοτέχνη και διανοηκάτι ακόμη. Η κατάθεση σκέψεων
και κουβαλάω τη σοδειά τους στην ψυχή μου
τή Ζήση Σκάρου (φιλολογικό ψευκαι προτάσεων δεν είναι υποχρεωσε συναντώ σαν η «εκλεκτή συγκίνηση»
δώνυμο του Απόστολου Ζήση). Η
τική για όλους. Και η σιωπηλή πατο πνεύμα και το σώμα μου αγγίζει
πρόταση επικροτήθηκε από όλα
ρουσία ως προς αυτό το σκέλος
καθώς διδάχτηκα από ‘σένα
τα μέλη της παρέας και συζητήθηκε
της παρέας έχει το ρόλο της και η
πώς μένει η σκέψη υψηλή
η δομή του περιεχομένου ενός τέευχαρίστηση επίσης της συνύπαρτοιου τόμου.
ξης και της απόλαυσης του καφέ
κι ανασκαλεύω τις σελίδες σου
Συζητήθηκε επίσης η πρόταση
με τους συγχωριανούς μας αξίζει
να βρω εκείνα τα μυρωδικά
(του Β. Μρακατσούλα) να εξετάσει
την αφιέρωση λίγων ωρών μιας
και τ’ ακριβά σιντέφια ν’ αποκτήσω
το Δ.Σ. την υλοποίηση παλαιότερης
ημέρας κάθε δεύτερο μήνα σε ένα
και στου μυαλού σου τα βαθιά νερά
φιλοδοξίας του ιδίου και πολλών
δικό μας, της κοινότητάς μας, στέκι.
να κολυμπήσω
μελών του Συλλόγου να αποκτήσει
ώσπου στο πνεύμα σου -αν μπορώ ο Σύλλογος Στέγη (γραφείο), υπό
Η συντονίστρια της «Φιλολογινα αναδυθώ!
το πνεύμα ότι στη σύγχρονη οικοκής Παρέας» Ισαβέλλα Γιδαράκου
νομική συγκυρία οι τιμές των ακιΑντιπρόεδρος του Διοικητικού
Τέτη Βλαχογιάννη-Κάρκα
νήτων έχουν μειωθεί σημαντικά. Η
Συμβουλίου του Συλλόγου Καναυλοποίηση της πρότασης προϋπολιωτών Αθήνας
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΤΙΣΣΑ (ΕΙΚΩΝ)

Παραδόσεις σχετικά με την προσωνυμία της
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

εις άγνωστον τόπον. Κατά μίαν άλλην εκδοχήν, ταύτα συνέβησαν κατά την αποτυχούσαν επανάστασιν (1612) του Διονυσίου Φιλοσόφου (του αποκληθέντος Σκυλοσόφου), ότι
τουρκαλβανοί κατέκαυσαν το εκκλησάκι, αλλ’ ή εικών «έφυγε» θαυματουργικώς (Θ.Τσούλια).

3.

Η παράδοσις λέγει περαιτέρω, ότι η εικών κατέφυγεν
εις τα Μετέωρα, όπου ανευρέθη κατόπιν ονείρου του
ηγουμένου Σωφρονίου και ετοποθετήθη εις την Μονήν Μεταμορφώσεως. Αλλ΄ οι μοναχοί «εβασανίζοντο» από την
περιέργειαν να πληροφορηθούν από πού προήλθεν η εικών, οπότε η Παναγία ενεφανίσθη εκ νέου εις το όνειρον
μοναχού και του είπεν ότι προέρχεται από το χωριό Κανάλια,
εις το οποίον και ανήκει. Ο ηγούμενος τότε ειδοποίησε τους
Καναλιώτες ότι η εικών τους ευρίσκεται εις τα Μετέωρα και
ότι ημπορούν να την πάρουν. Πράγματι η εικών παρελήφθη
από τους Καναλιώτες και μετεφέρθη εις το τόπον τους, αλλ΄
η εικών «έφυγε» πάλιν και πάλιν και «επήγε» εις τα Μετέωρα.
Απεφασίσθη τότε από κοινού και συνεφωνήθη να μετεφέρεται αύτη καθ΄έκαστον Αύγουστον εις τα Κανάλια δια προσκύνημα και αγιασμόν των κατοίκων και κατά τους υπολοίπους μήνας να παραμένει εις τα Μετέωρα. Ύπό του ως
άνω Θ.Τσούλια (ενθ’.ανωτ.) δημοσιεύεται οκτάστιχον ποίημα
του Γ.Σωτήρη, απεικονίζοντην κατά τα πρόσθεν ιστορίαν
της εικόνος, έχον ούτω:

Νεοσύνθετον επιμνημόσυνον Κοντάκιον
υπέρ Αναπαύσεως της ψυχής της κεκοιμημένης δούλης του θεού Παναγιώτας και
του συζύγου αυτής Ευαγγέλου
Ήχος πλ.δ. Τη υπερμάχω.
Ύπεραγία Θεοτόκε πολύωνυμε,
Τον σον Υιόν και μόνος Κύριον ικέτευε
Παναγιώταν και Ευάγγελον αναπαύσαι.
Και γαρ ούτοι πολυμόχθως σε ετίμησαν,
διατρέξαντες Ελλάδος τόπον άπαντα
και πολύτομον σοι εγκώμιον πλέξαντες.
Αντί Θεοτόκε, και: Θεομήτωρ. Αντί πολυμόχθως,
και:φιλοπόνως ή πολυπόνως ή πολλοίς πόνοις (ή
κόποις) ή εν καμάτω ή έν καμάτοις. Αντί τόπον άπαντα, και: χώραν άπασαν. Αντί πλέξαντες, και: γράψαντες.
Σημείωση: Αφορμή για τη σύνθεση του παρόντος Κοντακίου στάθηκε το πολύτομο σύγγραμμα (εννέα τόμοι πολυσέλιδοι, σχήματος 21Χ28) της μακαριστής Παναγιώτας
Κωνσταντοπούλου, με την αξιοθαύμαστη συμπαράσταση
του συζύγου της Ευαγγέλου Δωρή: «Η πολυώνυμος Δέσποινα -Τα επώνυμα Προσκυνήματά της - Προσωνυμίαι»,
Αθήναι 2001-2010.

Θωμάς Ν. Ζήσης

«Της Παναγιάς η εικών την ιστορίαν έχει.
Την λέγουν Καναλιώτισσα και διηγούνται γέροι
Ότ΄ ήτο στα Κανάλια αυτή η εικών κι εχάθη,
από βαρβάρους το χωριό όταν διηρπάθη.
Ευρέθη στα Μετέωρα και τρείς φορές επήγαν
την έφερναν, αλλ΄ έφευγε γι΄ αυτό και την αφήκαν.
Την φέρνουν κάθε Αύγουστο και ένα μήνα μένει
εις τα Κανάλια η εικών που είν επαναργυρωμένη.»
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Κατόπιν της ανωτέρω συμφωνίας, οι Καναλιώτες
μεταβαίνουν εις τα Μετέωρα και παραλαμβάνουν
την εικόνα και την μεταφέρουν εις το χωριό εν πομπή.
Όταν φθάνη αύτη εις το άκρον του χωριού την υποδέχονται όλοι οι κάτοικοι με ευλάβειαν και ενθουσιασμόν.Της
κάμνουν, όπως λέγεται, το «καρτέρεμα» δηλαδή την καρτερούν (περιμένουν να έλθη, την προϋπαντούν) και την
μεταφέρουν εις την κεντρικήν εκκλησίαν του χωριού,
όπου ήτο άλλοτε το μικρό εκκλησάκι. Καθ΄ όλον τον μήνα
Αύγουστον γίνονται λειτουργίαι και δεήσεις και μεταφέρεται εις όλα τα σπίτια δι΄αγιασμόν και ευλογίαν, τα δε
έσοδα που εισπράττονται κατά το διάστημα του μηνός
παραδίδονται εις το Μοναστήρι των Μετεώρων κατά την
ημέραν της επιστροφής της εικόνος.
Η προσωνυμία απαντάται ως Κανάλων (Τρίκαλα
αρ.11), ως Κανάλα δε εις Κέαν (τομ.Β,σελ.140).

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΣΔΡΟΛΙΑ

Οι τοιχογραφίες του καθολικού της Μονής Πέτρας (1625)
και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

την ελεύθερη διαβίωση και έκφραση
και να παρατηρείται η συνακόλουθη κινητικότητα των εύπορων Αγραφιωτών
από και προς άλλες περιοχές, όχι μόνο
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά
και εκτός των ορίων της. Εννοείται ότι
όλα αυτά τα στοιχεία υποβοηθούν στην
οικονομική ανάπτυξη του πληθυσμού
των εντός και εκτός των τειχών των
Αγράφων διαβιούντων, που επιδρά δημιουργικά και στην πολιτιστική άνθηση,
απόληξη της οποίας υπήρξε κατά πρώτο λόγο ο εμπλουτισμός των μονών με
στοιχεία διακόσμησης, με πρώτη επιλογή τη ζωγραφική και με εμπνευστές
και δημιουργούς αξιοθαύμαστους αγιογράφους, όπως ο Δροσινός (επιγραφές
της Ρεντίνας, 1598-1603), ο ιερέας
Λάμπρος (επιγραφές της μονής Τατάρνας, 1649) και άλλοι.
Πρόκειται για έναν πλούτο της περιοχής αυτής, όχι βέβαια άγνωστο
στους κατοίκους της, που τον χαίρονται
και τον απολαμβάνουν αισθητικά με τη
στιλπνότητα των χρωμάτων, την αγιοσύνη των εικόνων και την αιωνιότητα
των σχημάτων, αλλά οπωσδήποτε που
δεν εκτιμήθηκε, δεν αξιολογήθηκε και
δεν προβλήθηκε έως σήμερα από τα
επίσημα πολιτειακά θεσμικά όργανα.

Το καθεστώς της αδράνειας και της
επανάπαυσης το ανέτρεψε το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών, το οποίο και ανέθεσε στη Σταυρούλα Σδρόλια, αναπληρώτρια προϊσταμένη της έβδομης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τη σύνταξη ειδικής
μελέτης/ διατριβής για τη ζωγραφική
των Αγράφων με χρηματοδότη/ χορηγό
της έκδοσης το Ταμείο Αρχαιολογικών
Πόρων.
Η συγγραφέας συνέθεσε κείμενο
πεντακοσίων περίπου σελίδων μεγάλων διαστάσεων σε εξαίρετο χαρτί, το
οποίο περιλαμβάνει εικόνες και σχήματα ειδικής μορφής, με υπομνηματισμούς, βιβλιογραφικές αναφορές και
παραπομπές, εξειδικευμένα ευρετήρια
σε λιτή, εύληπτη και κατανοητή και για
τους μη ειδικούς γλώσσα.
Εντυπωσιάζει επίσης η πλήρης και
διδακτική διαίρεση της ύλης και σε επαγωγική κλίμακα. Μετά τους σύντομους
προλόγους ακολουθεί η ιστορική εισαγωγή περιγραφής του χώρου των Αγράφων και έπονται τα τέσσερα μέρη.
Το πρώτο καταγράφει τα τοιχογραφημένα μνημεία, που διασπείρονται σε
όλον τον Αγραφιώτικο χώρο και είναι
συνολικά 39. Πρόκειται για καλλιτεχνικό
πλούτο εξαίρετης και υπεραιωνόβιας
τέχνης, που εκπλήσσει με την παρα-

στατικότητα και την ευγένεια των χρωμάτων και μορφών, ενώ όλα τα σχετικά
κείμενα συνοδεύονται με εικόνες και
σχήματα. Το μέρος κλείνει με κατάλογο
από 295 παραστάσεις.
Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η
ζωγραφική του καθολικού της μονής
Πέτρας του χωριού Καταφυγίου Καρδίτσας, δημιουργίας έτους 1625, όπου
και γίνεται ανάλυση του τρούλου, ιερού
κ.λπ., πάντοτε με παραστάσεις και εκφραστικές, καθαρές και άμεμπτες εικόνες του Χριστού και των αγίων σε ένα
κείμενο που καταλαμβάνει 240 σελίδες.
Στο τρίτο μέρος επισημαίνονται οι κύριες καλλιτεχνικές τάσεις της ζωγραφικής των Αγράφων τον 17ο αιώνα, που
αποτυπώνονται στο διάκοσμο του καθολικού της μονής της Πέτρας, επισημαίνεται η πρέπουσα συμβολή του Δροσινού και το εργαστήριο των δύο Ιωάννηδων και γίνεται επίσης αναφορά και
σε άλλες παραστάσεις της μονής της
Πελεκητής, Αγίας Παρασκευής Πετροχωρίου, Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη
κ.λπ.
Το τελευταίο μέρος αποτιμά τη ζωγραφική του 17ου αιώνα σε συσχετισμό
με το καλλιτεχνικό πλαίσιο της Θεσσαλίας και των όμορων περιοχών.
Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το
ειδικό θέμα της ζωγραφικής των Αγρά-

φων και ευρύτερα της θρησκευτικής της
μορφής. Φρονώ όμως ότι η Σταυρούλα
Σδρόλια απομακρύνεται από τη θέση
ότι η Αγραφιώτικη ζωγραφική δέχθηκε
την επίδραση μόνο της Μακεδονικής
σχολής, που έδρασε άλλωστε σε προγενέστερη εποχή και αντίθετα φρονεί
ότι δεν είναι άσχετη και η παρουσία στα
Άγραφα εκείνης της εποχής και άλλων
τεχνοτροπιών και δέχεται ως επικρατέστερη την εκδοχή ότι η Αγραφιώτικη
ζωγραφική ακολουθεί την εκλεκτική μεθοδολογική γραμμή με σύνθεση και συναίρεση στοιχείων από διάφορες τεχνοτροπίες, όπως της Κρητικής, Ηπειρωτικής κ.λπ.
Αξίζει έπαινος στη Σταυρούλα Σδρόλια για τη διατριβή και για το σύνολο
της προσφοράς της στην επιστήμη γενικότερα, στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα
στην πατρίδα του πατέρα της. Και βεβαιώνω ότι στις επαινετικές μου αυτές
σκέψεις δεν επηρεάζομαι από λόγους
συγγένειας, αφού οι γονείς μας υπήρξαν αδέλφια. Διότι στη σημερινή εποχή
μας, της θεοποίησης του χρήματος και
του πλούτου, σπανίζουν οι άνθρωποι
που διαθέτουν χρόνο και μόχθο «θεωρίας μόνον ένεκεν». Και η Σταυρούλα
εγνωσμένως είναι δομημένη από αυτό
το πνευματικό μέταλλο και για το λόγο
αυτό αξίζει τα συγχαρητήρια όλων!
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4 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Προπολεμικές αναμνήσεις
του Χρήστου Δ. Ζούμπου
του Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη

και έπαιρνα το ζευγάρι των αλόγων εγώ. Αργότερα πήραμε ένα μουλάρι και σεμπρέψαμε με τον μπάρμπα
μου τον Γραμμένο Ζούμπο, οπότε έγινα τακτικός γεωργός.
Είχαμε τότε καμιά εικοσαριά στρέμματα χωράφια, στα
οποία βάζαμε, κυρίως καπνά, αλλά και σιτάρια και καλαμπόκια. Τα καπνά τα αρμαθιάζαμε και το Χειμώνα τα
καλουπιάζαμε. Το καλούπιασμα του καπνού διήρκεσε
μέχρι το 1936, οπότε ήρθε μια διαταγή από το κράτος
για να τα πουλήσουμε αρμάθα. Τότε γλιτώσαμε το καλούπιασμα.

Π

ολλά ακούει και μαθαίνει κανείς κουβεντιάζοντας με τους ηλικιωμένους του χωριού, στις διάφορες παρέες της πλατείας του χωριού μας.
Τις φετινές ημέρες του Πάσχα έγιναν πολλές
παρόμοιες συζητήσεις. Σε μια παρέα το λόγο είχε ο
95άρης σήμερα Χρήστος Δ. Ζούμπος, ο οποίος, παλαιότερα, μας είχε εντυπωσιάσει με τις διηγήσεις του από
τον πόλεμο της Αλβανίας και από τις ταλαιπωρίες που
πέρασε στην εξορία του στη Γυάρο (Βλ. «Κανάλια Καρδίτσας – Το βιβλίο των Αναμνήσεων», σελ. 225 & 458).
Αλλά και σήμερα η οξύνοια του μυαλού του είναι καταπληκτική και οι αναμνήσεις του είναι πάντα ενδιαφέρουσες. Ας τον παρακολουθήσουμε στις διηγήσεις του:

Μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο

«Γεννήθηκα το 1918. Ο πατέρας μου ήταν ο Δημήτριος Ζούμπος και η μητέρα μου η Αλεξάνδρα Γιαννακού.
Όταν ακόμη ήμουν μικρός οι μεγαλύτερες αδερφές μου,
για να μην μένω μόνος μου στο σπίτι, με έπαιρναν, μερικές φορές από το χέρι μαζί τους στο πάνω το σχολείο,
όπου δίδασκε η Καλλιόπη Ψαλτοπούλου – Πρίντσιου,
που τη λέγαμε «Πιπίτσα», επειδή ήταν μικρόσωμη. Εκεί
απλά άκουγα το μάθημα ήσυχα, χωρίς να συμμετέχω..
Όταν ήλθε ο καιρός γράφτηκα στην πρώτη τάξη, όπου
είχαμε δάσκαλο τον Κωστάκη Παπαγεωργίου. Στο θρανίο καθόμουν με τον Θρασύβουλο Μόσιαλο και με το
Σωκράτη Παπαγεωργίου, που ήταν παιδιά δασκάλων.
Στην τρίτη τάξη μας έκανε μάθημα ο Δημήτριος Παπανικολάου, που τον λέγαμε «Σωτηρίου», επειδή ο πατέρας
του είχε αυτό το όνομα. Τότε το σχολείο δεν είχε ξύλα
για τη σόμπα του Χειμώνα και φέρναμε από το σπίτι
ένα ξύλο καθημερινά. Όταν είχαμε διάλειμμα μαζευόμασταν γύρω από τη σόμπα για να ζεσταθούμε γιατί η αίθουσα ήταν ακόμη κρύα. Εκεί, όμως, για να μπεις στον
κύκλο γύρω από τη σόμπα, έπρεπε να πάρεις άδεια
από τον Ελευθέριο Κατέρη (κ. Φουστανέλα), που ήταν
μεγαλύτερος από μας κατά 4 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί καθυστέρησε να κάνει την εγγραφή του.
Στην πέμπτη τάξη είχαμε ξανά τον Κωστάκη Παπαγεωργίου. Τότε πλέον είμαστε αρκετά μεγάλοι και αρκετά
απείθαρχοι. Κάναμε μια παλιοπαρέα, στην οποία ήταν
οι: Λάμπρος Γαλανάκης (κ. Μητρούλιας), Ξενοφών Τίγκας και μερικοί άλλοι. Αντί να πάμε στο σχολείο πηγαίναμε πάνω προς τις πλαγιές και κάποιες φορές φθάναμε
μέχρι την «Πηγή», από όπου έπαιρναν νερό οι Φαναριώτες, αλλά πάντα είχαμε το νου μας πότε θα σχολάσει
το σχολείο για να πάμε στο σπίτι κανονικά και να μην
καταλάβουν οι γονείς μας τίποτε. Μάλιστα την «καλημέρα» στους δικούς μας την λέγαμε δυνατά για να μας
ακούσουν και να δηλώσουμε έτσι ότι ερχόμαστε από τα

«Συλλαλητήριο» στην πλατεία εναντίον
του καλουπιάσματος

μαθήματα και να μην υποψιαστούν ότι το σκάσαμε.
Κάποιες φορές ο δάσκαλος μας έκανε παρατήρηση.
Και, τότε, αντί να συμμορφωθούμε, δεν πηγαίναμε καθόλου σχολείο. Έτσι αναγκάστηκε κι’ αυτός να μας πάρει
με το καλό, οπότε συμμορφωθήκαμε κάπως.
Οι δάσκαλοι, πάντως, την εποχή εκείνη ήσαν πολύ
αυστηροί και έβαζαν σκληρές τιμωρίες. Μια απ’ αυτές
ήταν να γονατίσει ο μαθητής πάνω στα χαλίκια, που
ήταν δίπλα στην έδρα του δασκάλου. Πολλές φορές μάτωναν τα γόνατα. Μερικοί είχαν και γερές κρανίσιες βέργες. Μια φορά ο δάσκαλος Κωστάκης Παπαγεωργίου
δοκίμασε τη βέργα σ’ εκείνον που του την έφερε. Την
έσπασε αμέσως τη βέργα χτυπώντας τον, παρά τις διαμαρτυρίες του, για να δοκιμάσει την αντοχή της.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι γονείς ήταν πάντα με το μέρος των δασκάλων στις τιμωρίες αυτές. Όταν δε μάθαιναν κάτι σχετικό με τις τιμωρίες μας, μας έδιναν και αυτοί
ένα μπερτάκι καλό.
Την περίοδο που φοιτούσα στο Δημοτικό Σχολείο κάναμε και κατηχητικά. Ένα απόγευμα την εβδομάδα, αντί
για μάθημα, μας έπαιρνε ο παπα – Λάμπρος Σδρόλιας
στην εκκλησία και μας έκανε κατηχητικό μάθημα. Ήταν
στα πρώτα χρόνια της χειροτονίας του και είχε όρεξη να
μας διδάξει.

Από μικρός στη δουλειά

Μετά ήρθε ο καιρός να δώσουμε εξετάσεις στο σχολαρχείο, στο Φανάρι. Αλλά πού να πετύχω στις εξετάσεις. Πέτυχαν βέβαια μερικοί άλλοι, όπως ο Θρασύβουλος Μόσιιαλος, ο Σωκράτης Παπαγεωργίου, που είχαν
γονείς δασκάλους. Εγώ, όμως, όχι. Έτσι έμεινα στο σπίτι
και από μικρός ακόμη, 12 χρονών, πήγαινα στη δουλειά.
.Ο πατέρας μου είχε πάρει ένα άλογο και σέμπρεψε με
τον Δημήτριο Δημητρακάκη και είχαν «κοσμικιάρη» (αυτόν που βοηθούσε στις δουλειές, υπηρέτη), τον Κώστα
Πελέκη. Αυτός όργωνε το χωράφι και κοντά σ’ αυτόν
μάθαινα κι’ εγώ τη δουλειά αυτή. Έμενε αυτός στην άκρη

Δεν πέρασαν, όμως, παρά μόνο δυο χρόνια και ήρθε
νέα διαταγή για να επανέλθουμε στο καλούπιασμα. Κατέφθασαν, λοιπόν, στην πλατεία οι χωροφύλακες από
το Φανάρι για να υποστηρίξουν την εντολή αυτή του
κράτους. Μόλις το μαθαίνουν όλοι οι Καναλιώτες κατεβαίνουν «συν γυναιξί και τέκνοις» στην πλατεία και φώναζαν εναντίον του καλουπιάσματος. Στη «διαδήλωση»
αυτή πρωτοστάτησαν οι γυναίκες, με φωνές και έντονες
διαμαρτυρίες. «Δεν καλουπιάζουμε, δεν καλουπιάζουμε»,
φώναζαν. Οι χωροφύλακες δεν ήξεραν τι να κάνουν και
πώς να τις αντιμετωπίσουν, επειδή ήταν το αδύνατο φύλο. Κοντά σ’ αυτές ξεχώρισαν και μερικοί άνδρες, ενώ οι
άλλοι παρακολουθούσαν με αγωνία. Έτσι η αστυνομία
έπιασε τους άνδρες αυτούς και τους πήγε στα Τρίκαλα,
όπου ήταν η Διοίκηση Χωροφυλακής. Ανάμεσά τους
ήταν ο Σταύρος Αναστασίου (κ. Πόλιας), ο Λάμπρος Καρανάσιος, ο Γεώργιος Λαπούσης και ο Νικόλαος Μπακάλης. Εκεί ήθελαν να τους δικάσουν, ως πρωταίτιους,
αλλά επενέβησαν οι πολιτικοί και μετά από λίγες ημέρες
τους άφησαν ελεύθερους.
Παρά τη διαμαρτυρία μας, η διαταγή εκτελέστηκε και
επανήλθαμε στο καλούπιασμα μέχρι τον πόλεμο του
1940. Εγώ, τότε, έφυγα για φαντάρος στην Αλβανία και
όταν γύρισα, το καλουπιασμένο καπνό ήταν ακόμη στα
κατώγια των Καναλιωτών. Λίγο αργότερα ήρθαν οι Γερμανοί και μας το πήραν τζάμπα. Μάλιστα μας ανάγκασαν
να το πάμε στην Καρδίτσα.

Η δικτατορία του Μεταξά

Από τη δικτατορία του Μεταξά θυμάμαι ότι μας συγκέντρωνε όλη τη νεολαία ο δάσκαλος Σπύρος Κατέρης,
πέρα στο σχολείο και μας έκανε διάφορες ομιλίες για το
καθεστώς. Μερικοί, όμως, δεν υπάκουαν στην εντολή
του κήρυκα Βασιλείου Τέσσα και στις άλλες αρχές του
χωριού και δεν πήγαιναν ή έφερναν αντιρρήσεις. Άλλοι,
πάλι, πιο συνετοί, έλεγαν ότι «ο δάσκαλος εκτελεί διαταγές των ανωτέρων του και πρέπει να κάνει την ομιλία,
πάμε λοιπόν, να τον ακούσουμε».
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Σπύρος έκανε και τις ομιλίες κατά την εορτή της
25ης Μαρτίου από χειρόγραφο. Μερικές από αυτές τις
ομιλίες ήταν πολύ μεγάλες. Θυμάμαι μια φορά που έκανε
πολύ κρύο στην πλατεία και τα παιδιά του σχολείου τρεμοκουκούριζαν, αλλά κι εμείς οι μεγάλοι είχαμε χάσει
την υπομονή μας και αγανακτήσαμε. Εκείνος, όμως, δεν
εννοούσε να τελειώσει ή να μην τα πει όλα όσα είχε
γραμμένα. Ήταν ανεβασμένος πάνω στο ντουβάρι, δίπλα
στο φανοστάτη της πλατείας, κοντά στις βρύσες.
Το ίδιο συνέβαινε και την ημέρα της 4ης Αυγούστου.
Τότε, επειδή δεν είχε τα παιδιά του Δημοτικού, έκανε την
ομιλία μόνο σε μας τους μεγάλους. Και πάλι, τότε, μερικοί, πήγαν να σκορπίσουν, αλλά ο Κώστας Σδρόλιας,
πατέρας του Αποστόλη Σδρόλια, τους λέει χαρακτηριστικά.
- Ε βρε μην κάνετε έτσι, τον διατάζουν κι’ αυτόν να
μας βγάλει λόγο.

Οι κρεοπώλες και τα κοκορέτσια στο χωριό

Εκείνη την προπολεμική περίοδο είχε πολλούς κρεοπώλες το χωριό, όπως π.χ. ο Χαρίλαος Κατέρης (κ. Χαρίλ’ς) και όλοι τους έκαναν κοκορέτσια. Πολλοί ήταν εκείνοι που έδιναν λίγα χρήματα για να πάρουν κοκορέτσι
γευστικό. Ιδιαίτερα τα παιδιά, με το χαρτζιλίκι τους. Μερικοί ζωηροί, όμως, καιροφυλακτούσαν πότε θα ξεμακρύνει κάπως ο Κατέρης, για να αρπάξουν λίγο κοκορέτσι στα κλεφτά. Ώσπου να πει ο ανεψιός του Φωτάκης
Β. Κατέρης, «θείε, θείε πάει το κοκορέτσι» εμείς γινόμαστε άφαντοι. Σε μια άλλη περίπτωση κάποιος του έδωσε
μια τρύπια μαύρη δεκάρα, που την εξέλαβε ως δίφραγκο
και πήρε μεγάλο κομμάτι κοκορέτσι.
Τις τρύπιες δεκάρες τις λέγαμε «νέες», επειδή εκδόθηκαν πρόσφατα. Αυτές τις παίζαμε σε διάφορα παιχνίδια, στα οποία ο κάθε παίχτης είχε μια μαύρη δεκάρα
και μ’ αυτή λάβαινε μέρος στο παιχνίδι. Αυτή η μαύρη
δεκάρα έμοιαζε με παλιά καραντάνα, που είχε χάσει την
αξία της στα χρόνια μας.
Γενικά, πρέπει να σας πω ότι παρά την ανέχεια και τη
φτώχεια των Καναλιωτών, τότε, τα κοκορέτσια, που έκαναν τα πολλά χασάπικα της πλατείας καταναλώνονταν
όλα. Βέβαια, τότε, στην προπολεμική εκείνη περίοδο το
χωριό είχε 2.000 – 3.000 κατοίκους.
Άλλοι κρεοπώλες (κ. χασάπηδες) την εποχή εκείνη
ήταν οι Γεώργιος Κατέρης, Σιλιάς, πατέρας του Μήτσιου
Σιλιά, από τον Άγιο Ακάκιο (κ. Γόλιτσα), Μπασδέκης από
τη Λοξάδα, Φανάρας, από τον άγιο Ακάκιο (κ. Γόλιτσα),
Σδρόλιας Βασίλειος (κ. μπεκροκανάτας), και τα αδέρφια
του Χρήστος και Αριστοτέλης Σδρόλιας, Αλέκος Ζήσης,
Κώστας Μιχάλης, Σόλων Ντενίσης, Μάστορας Απόστολος.
Πολλοί κρεοπώλες, τότε, έφερναν τα σφαχτά από το
Μουζάκι την προηγούμενη μέρα και τα έβαζαν κάτω από
την πλατεία σε καγκελόφρακτο μέρος, για να τα σφάξουν
την επόμενη. Αυτά τα κάγκελα με την καμάρα υπάρχουν
ακόμη και σήμερα. Το σφαγείο ήταν εκεί κάτω από την
πλατεία στο ίδιο μέρος. Πολλές φορές, όμως, τα ζώα τα
έσφαζαν και σε μερικά μέρη της πλατείας, όπως στη μικρή τη βρύση, όπου τα έσφαζαν οι Τέλης και Χρήστος
Σδρόλιας.

Οι συνεταιρισμοί στο χωριό

Κατά την προπολεμική περίοδο, αλλά και μεταπολε-

μικά, υπήρχαν οι γεωργικοί συνεταιρισμοί στο χωριό,
από όπου οι κάτοικοι προμηθεύονταν διάφορα είδη του
νοικοκυριού τους σε τιμή κόστους, αντί να τα αγοράζουν
από τους μπακάληδες ακριβότερα. Μερικές φορές ο συνεταιρισμός έδινε και δάνεια στους Καναλιώτες, οι οποίοι
τα έπαιρναν για τις διάφορες ανάγκες τους. Τα δάνεια
αυτά ο συνεταιρισμός τα έπαιρνε με βάση την κατάσταση
των Καναλιωτών που τα ζητούσαν και με την υπογραφή
όλων των μελών της Διοικήσεως. Τα επέστρεφαν δε οι
Καναλιωτες όταν πωλούσαν τον καπνό στους εμπόρους.
Οι έμποροι προτού πληρώσουν τους Καναλιώτες, περνούσαν από την Αγροτική Τράπεζα και κατέθεταν εκεί
τα χρήματα του δανείου του κάθε Καναλιώτη και έδιναν
σ’ αυτόν τα υπόλοιπα χρήματα (Για τους συνεταιρισμούς
στο χωριό, βλ. άρθρο του Νικολάου Η. Ντρέγκα με τίτλο
«Οι Καναλιώτες συνεργάζονται» σελ. 412, του βιβλίου
«Κανάλια Καρδίτσης», έκδοση του Συλλόγου του Βόλου).
Στο συνεταιρισμό υπηρέτησαν διάφοροι Καναλιώτες
όπως ο Πάνος Ζήσης (αδερφός του Αλέκου και του Γεωργίου Ζήση, που αργότερα έφυγε στην Αθήνα), ως
γραμματέας, ο Κωνσταντίνος Σδρόλιας ως πρόεδρος, ο
Νεοκλής Ξούρης ως γραμματέας κ.λπ, Στην Αγροτική
Τράπεζα της Καρδίτσας υπηρετούσε τότε ο Ζήσης Ζήσης, που αργότερα μετατέθηκε στο Βόλο, ο οποίος εξυπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο το συνεταιρισμό, σε
ό,τι ζητούσε.
Κάποια φορά της προπολεμικής περιόδου διαχειριστής του Γεωργικού Συνεταιρισμού ανέλαβε ο Βασίλειος
Λουκά Σδρόλιας, στο μαγαζί του οποίου είχε και τη στέγη
του. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελούνταν από τους:
Αλέκο Σακελλάρη, Θρασύβουλο Θέο, Νικόλαο Ζήση (κ.
Ματσάρα) και άλλους. Αργότερα ο συνεταιρισμός διαλύθηκε, ο δε Βασίλειος Σδρόλιας έφυγε από το χωριό
και πήγε σε διάφορα μέρη για να καταλήξει τελικά στο
Βόλο και να ανοίξει ταβέρνα κατά τη 10ετία του 1950.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο χωριό,
που φαίνεται το αγαπούσε πάρα πολύ.
Τη διάλυση του Γεωργικού Συνεταιρισμού αποφάσισε
η Γενική Συνέλευση των Καναλιωτών, που συνήλθε στο
Δημοτικό Σχολείο. Μετά τη διάλυση του συνεταιρισμού
αυτού ανέλαβαν να μοιράσουν τα εναπομείναντα είδη
στους Καναλιώτες οι αδερφοί Νικόλαος και Γρηγόριος
Ζήσης, αφού μετέφεραν τη στέγη του συνεταιρισμού στο
καφενείο του Μάνθου Παπαθεοδοσίου, που ήταν πεθερός του δάσκαλου Γεωργίου Σπανού, ο οποίος παντρεύτηκε την θετή κόρη του Ολυμπιάδα.
Μια εποχή, μεταπολεμικά, υπεύθυνοι του Συνεταιρισμού ήταν ο Μενέλαος Θέος (κ. Καπετανάκος), ο Ηλίας
Αναστασίου (κ. Καραούλης). Ο τελευταίος, πολλές φορές
επειδή ήταν στο καφενείο και έπαιζε χαρτιά με παρέες,
έδινε τα κλειδιά σε όποιον τα ζητούσε και πήγαινε και
έπαιρνε μόνος του ό,τι ήθελε. Πλην, όμως, δεν έπαιρνε
μόνο αυτό που ζητούσε αλλά έπαιρνε και κάποια άλλα
που έβρισκε, αφού δεν υπήρχε κανένας στο μαγαζί για
να τον ιδεί και να τον ελέγξει. Άλλωστε «ποιος έχει μέλι
στα δάχ’λα και δεν τα γλείφει»;
Κάποιες περιόδους ο συνεταιρισμός «κρατούσε» και
το «καντάρι» με το οποίο ζύγιζαν το καπνό οι έμποροι.
Ήταν κατά κάποιο τρόπο εγγυητής του σωστού και δίκαιου ζυγίσματος του καπνού, που το αγόραζαν οι έμποροι. Τέτοιοι «ζυγιστές» ήταν οι: Σεραφείμ Παπαποστόλου και Ηλίας Αναστασίου (κ. Καραούλης).

Dr Βάιος I. Λιασκοβίτης
Ορθοπεδικός Χειρούργος

Επανορθωτική Χειρουργική Ενηλίκων
Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης
Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Επισκέψεις
κατόπιν ραντεβού
τηλ.: 6944 357888

Ιατρείο:
Ζησιμοπούλου 16
Π. Ψυχικό

«Καναλίων
οι Άγιοι Πρόβολοι –
Ευλαβικό Αφιέρωμα»
Προς τον κο Θωμά Ζήση – Φιλόλογο
Καθηγητή, για το Ευλαβικό του Αφιέρωμα
του Τριαντάφυλλου Δήμου
Αγαπητέ, φίλτατέ μου Θωμά, θα ήταν παράλειψη να μην εκφράσω τις ευχαριστίες μου, αλλά
και την ευγνωμοσύνη μου σε σας που τόσα
πνευματικά έργα μας προσφέρετε.
Ειδικότερα
το
αφιέρωμα
αυτό
προς τους απανταχού Καναλιώτες του
παρελθόντος, του
παρόντος και του
μέλλοντος αποτελεί
τη μεγάλη κιβωτό η
οποία είναι γεμάτη
από θρησκευτικούς ύμνους που
τέρπουν, ευφραίνουν και αγαλλιάζουν.
Με τη μελέτη
του αξιόλογου βιβλίου σας νοστάλγησα τα μαθητικά μας χρόνια και
ιδιαίτερα τα χρόνια φοίτησής μας στο ιστορικό
Γυμνάσιο Φαναρίου. Πάντα θαύμαζα και εκτιμούσα την ευρυμάθειά σας.
Κάποια δύναμη σας κρατούσε στη σκέψη
μου, γι’ αυτό και η επικοινωνία μας συνεχίζεται
να είναι διαρκής και φιλική.
Η τιμητική αφιέρωση του βιβλίου σας «Καναλίων οι Άγιοι Πρόβολοι» με ενθουσίασε πάρα
πολύ. Σας αξίζει Θωμά: Η Θεϊκή δύναμη σας
ωθεί να ανέλθετε την επιστημονική κλίμακα που
με πάθος αγαπήσατε και γίνεσθε παράδειγμα
σε όλους μας. Αποτελεί πράγματι το βιβλίο σας
παρακαταθήκη των αγαθών που περιέχει στις
σελίδες του. Μελετώντας το μας συναρπάζει και
μας συγκινεί.
Αγαπητέ Θωμά, δεν θα ήταν υπερβολή να
εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες μου. Δεν σας
κρύβω επίσης ότι με ενθουσίασε ο αριστουργηματικός τρόπος γραφής του. Θα γεμίζει πάντα
με θρησκευτική ευλάβεια την ψυχή μου. Εύχομαι
από τα βάθη της καρδιά μου ο Πανάγαθος Θεός
να σας δίδει δύναμη και κουράγιο να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, συνεχίζοντας το θεάρεστο
δημιουργικό και πνευματικό σας έργο.
Θερμά συγχαρητήρια!
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Για τα Βραγκιανά ο λόγος
του Κωνσταντίνου Αλεξ. Γιωτοπούλου

Ή

μουν, δεν ήμουν, 23 χρονών
όταν το 1966 διορίστηκα ως
καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Ο τότε γενικός επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης, ώριμο γεροντοπαλίκαρο, με τοποθέτησε στους Σοφάδες Καρδίτσας, μία καλή θέση για κείνη
την εποχή, με μία όμως προϋπόθεση: να
δεχτώ για μία χρονιά την απόσπασή μου
στο Γυμνάσιο Βραγκιανών. Δεν μ’ άφησε
και πολύ να το σκεφτώ και προχώρησε
στην τοποθέτησή μου στους Σοφάδες, τονίζοντας με νόημα ότι μόλις χτες έστειλε
εκεί και δύο άγαμες συναδέλφους.
Για 36 συναπτά έτη υπηρέτησα στη Μέση Εκπαίδευση απ’ όλα τα μετερίζια, ως
καθηγητής, ως Διευθυντής σε Γυμνάσιο
και Λύκειο και ως προϊστάμενος στην ιδιωτική εκπαίδευση της τότε Γενικής Επιθεωρήσεως Ανατολικής Αττικής. Το καλύτερο
κομμάτι της εκπαιδευτικής μου θητείας και
το ευτυχέστερο της ζωής μου είναι αυτό
που συνδέεται με την απόσπασή μου στη
Γερμανία. Για ένα διάστημα εργάστηκα στο
εκπαιδευτικό τμήμα της Πρεσβείας μας
στη Βόννη παράλληλα με την υπηρεσία
μου σε γερμανικό σχολείο και στη συνέχεια
στο Ελληνικό Λύκειο του Ντύσσελντορφ.
Η εγκατάστασή μου στο Ντύσσελντορφ
έδινε σάρκα και οστά στο όνειρό μου να
συνεχίσω στο εξωτερικό τις μεταπτυχιακές
μου σπουδές, κάτι που μερικώς έκανα στο
πανεπιστήμιο της πόλης αυτής και στο πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Το όνειρό μου
να αποκτήσω διδακτορικό δίπλωμα είχε
σβήσει το 1973 όταν, ενώ πέτυχα κατόπιν
πανελληνίων εξετάσεων σε διαγωνισμό
του ΙΚΥ για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου, η
τότε κυβέρνηση μου απαγόρευσε για ένα
διάστημα την έξοδο από τη χώρα για ευνόητους λόγους, με αποτέλεσμα να χάσω
και τη θέση στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου και την υποτροφία. Οι σπουδές μου
στη Γερμανική Φιλολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά την αποφοίτησή
μου από τη Φιλοσοφική Σχολή του ιδίου
πανεπιστημίου, αποτέλεσαν για μένα ένα
βασικό προσόν όχι μόνο ως εκπαιδευτικό
εργαλείο αλλά και ως τεκμήριο επαρκούς
γνώσης της Γερμανικής γλώσσας, γεγονός
που εκτίμησε η υπηρεσία μου και δεόντως
με τίμησε με το να αντιπροσωπεύσω τη

Ο Κώστας Γιωτόπουλος
(αριστερά στη φωτογραφία) με την παρέα του
μπροστά σε καφενείο των
Βραγκιανών

Τα Βραγκιανά όπως
είναι σήμερα
χώρα μας σε έξι σεμινάρια και συνέδρια
σε χώρες της Ευρώπης.
Με την αναφορά στο ευτυχέστερο κομμάτι της υπηρεσίας μου συνειρμικά επεκτάθηκα και σε αυτοβιογραφικά στοιχεία
ίσως όχι σχετικά με το θέμα των Βραγκιανών, στο Γυμνάσιο των οποίων σύμφωνα
με τα υποσχεθέντα στον επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης αποσπάστηκα για λίγους μήνες τον Ιανουάριο του 1968. Δεν
είναι λίγες οι στιγμές που ζωντανεύουν μέσα μου τα βιώματα και οι μνήμες που αποκόμισα από κείνο τον τόπο. Πέρασαν από
τότε πολλά χρόνια με ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις που συνθέτουν το
«είναι» μου. Ο χρόνος στέκεται ανήμπορος να ξεθωριάσει τον κίνδυνο για τη ζωή
μου που συνέπεσε κατά τη μετάβασή μου
σε κείνα τα μέρη. Από σύμπτωση ή καλύτερα από καλή τύχη δεν έγινε ο Αχελώος
ποταμός ο «υγρός τάφος» μου, όταν χρειάστηκε να τον διαβώ έφιππος σε μουλάρι
με τη συνοδεία ενός ντόπιου αγωγιάτη. Οι
καιρικές συνθήκες το Γενάρη του 1968 μου
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επέβαλαν αντί ν’ ακολουθήσω το γνωστό
δρόμο Μουζάκι-Βραγκιανά, να ταξιδέψω
από Τρίκαλα-Γιάννενα-Άρτα έως το χωριό
Γρέβια, που βρίσκεται στη βορειοδυτική
πλευρά του Αχελώου προς το μέρος της
Άρτας. Ο πρόεδρος του χωριού αυτού, καλή του ώρα αν υπάρχει ακόμα στη ζωή,
με δέχτηκε στο σπίτι του, μου πρόσφερε
φαγητό και ύπνο το βράδυ εκείνο και μου
εξασφάλισε για την άλλη μέρα τον αγωγιάτη με τα μουλάρια για τη μετάβασή μου
στα Βραγκιανά. Ο αγωγιάτης απέκλεισε
το πέρασμα του Αχελώου από το περατάρι
(=ένα είδος τελεφερίκ), γιατί τα ζώα έπρεπε
οπωσδήποτε να διαβούν το ποτάμι. Χωρίς
ώριμη σκέψη δέχτηκα να διαβούμε το ποτάμι έφιπποι με την σαφή προς εμένα συμβουλή του να μην κοιτάζω κατά το πέρασμα το ποτάμι, γιατί υπήρχε κίνδυνος ιλίγγου. Η δύσκολη ώρα ήρθε. Μπροστά ο
άνθρωπος εκείνος και πίσω εγώ. Τα χιόνα
έλιωναν στα βουνά και «φούσκωσαν» τον
Αχελώο. Σε πολλά σημεία το νερό έφτανε
το ένα μέτρο, βούιζε σα θεριό και παρέ-

συρε στον πυθμένα του στρογγύλια (=
στρογγυλές πέτρες) κι άλλα φερτά υλικά.
Τα ψηλόκορμα μουλάρια, συνηθισμένα σ’
αυτό το πέρασμα, διέσχιζαν το ποτάμι με
αργά αλλά και σταθερά βήματα. Κάθε τόσο
ακουγόταν η φωνή του αγωγιάτη που τα
παρότρυνε να προχωρούν. Άθελά μου
ίσως έστρεψα το βλέμμα μου προς το ποτάμι. Ζαλίστηκα, έχασα σχεδόν τις αισθήσεις μου και έγειρα προς τη μια πλευρά.
Σε δευτερόλεπτα η πτώση μου θα ήταν
βέβαιη και θα «μ’ έπαιρνε το ποτάμι». Ευτυχώς, και δοξολογώ πάντα και τώρα το
Θεό, ο άνθρωπος εκείνος το αντιλήφθηκε
έγκαιρα, έβαλε τις φωνές καλώντας με να
κοιτάζω ψηλά και μακριά. Παρά του ότι
βρισκόμουν σε κατάσταση λήθαργου, σχεδόν ασυνείδητα, συμμορφώθηκα και περάσαμε σώοι στην απέναντι όχθη.
Σε λιγότερο από ώρα φτάσαμε στο κέντρο του χωριού, όπου άμεσα έγινε η εγκατάστασή μου σε δωμάτιο, όπου έμεναν και
οι δύο άλλοι συνάδελφοι, ένας μαθηματικός και ένας θεολόγος. Οι υγειονομικές
συνθήκες βέβαια στο χώρο αυτό ήταν λίγο
τριτοκοσμικές. Η έλλειψη ύδρευσης εντός
του σπιτιού και η ύπαρξη κάποιας τουαλέτας στην άκρη του κήπου ήταν βασικό
πρόβλημα στην καθημερινότητά μας.
Το χωριό, εκτός από τον βασικό του πυρήνα που αποτελούνταν από καμιά εικοσαριά σπίτια, απλωνόταν σε μεγάλη έκταση, ακόμα και 10 χιλιόμετρα μακριά από
το κέντρο. Η διασπορά αυτή προέκυψε
από την ανάγκη να κτίζουν τα σπίτια και
δίπλα τη στάνη τους, εκεί που είχαν κάποιο
«χωράφι» με μικρή εδαφική ομαλότητα,
αφού όχι μόνο τα Βραγκιανά, αλλά και τα
γύρω χωριά είναι κτισμένα σε βραχώδεις
ορεινούς όγκους. Το κοινοτικό γραφείο, το
Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο, η Χωροφυλακή, το ιατρείο και η εκκλησία είχαν
τη θέση τους στο κέντρο του χωριού. Ανάμεσά τους λειτουργούσαν και τέσσερα
παντοπωλεία-καφενεία για να εξυπηρετούν και τους κατοίκους των γύρω χωριών.
Στο Γυμνάσιο φοιτούσαν τριάντα παιδιά,
δέκα σε κάθε τάξη, και στεγαζόταν σε οίκημα με τρία δωμάτια (αίθουσες) κι ένα
γραφείο καθηγητών στο διάδρομο, χωρίς
καμιά άλλη υλικοτεχνική υποδομή. Έκδηλος ήταν ο υποσιτισμός των παιδιών και
στη σωματική τους διάπλαση, με το φαινόμενο, ενώ είχαν την ηλικία των 12-15
ετών, να φαντάζουν σαν παιδιά ηλικίας 1012 ετών. Πραγματικά ράγιζε η καρδιά μας,
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όταν μερικά απ’ αυτά μετά το πέρας των
μαθημάτων έβγαζαν από τη τσάντα τους
ένα κομμάτι μπομπότα για να κόψουν την
πείνα τους, προκειμένου στη συνέχεια να
κάνουν πορεία ακόμα και δύο ωρών μέχρι
να φτάσουν στα σπίτια τους. Ευνόητο ήταν
οι γνώσεις τους και οι μαθησιακές τους
ικανότητες να είναι περιορισμένες κι αυτές,
αφού για κάτι το αντίθετο δεν συνηγορούσε ούτε το κοινωνικό και οικογενειακό τους
περιβάλλον, ούτε και τα μονοθέσια δημοτικά σχολεία από τα οποία απεφοίτησαν.
Όλοι οι συνάδελφοι κάναμε τα πάντα για
την μορφωτική και ποιοτική ανύψωσή τους
και συνειδητά, υπερβαίνοντας το εκπαιδευτικό καθήκον, εξασφαλίζαμε την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη.
Οι μέρες περνούσαν δύσκολα. Η παρέα
πάντα η ίδια, οι τρεις συνάδελφοι, οι δυο
χωροφύλακες και ο γιατρός. Ελάχιστοι από
τους ντόπιους κατοίκους σύχναζαν τις καθημερινές στα καφενεία. Γυναίκες έκαναν
την εμφάνισή τους μόνο την Κυριακή στην
εκκλησία, ποτέ άλλοτε δεν κυκλοφορούσαν στο δρόμο. Η απέραντη αυτή μοναξιά
λειτούργησε στην αρχή ευεργετικά. Στη
συνέχεια όμως επενεργούσε αρνητικά
στην ψυχική μας ισορροπία.
Το κεντρικό καφενείο λειτουργούσε
και ως ταβέρνα για τη δική μας παρέα.
Ελάχιστες όμως φορές η μητέρα του ιδιοκτήτη του καφενείου, η κυρά Λένη, μαγείρευε στη διάρκεια των έξι εργάσιμων ημερών κανονικά φαγητά. Η δίαιτά μας έτσι
περιοριζόταν σε κονσερβοποιημένα φαγητά και κυρίως σε πατάτες και αβγά τηγανιτά. Εξαίρεση αποτελούσε η Κυριακή με το
ίδιο πάντα μενού, κρέας με κριθαράκι-σούπα. Έπρεπε μάλιστα εμείς οι μόνιμοι θαμώνες να πάμε πρώτοι για φαγητό, γιατί
πράγματι την Κυριακή «πλάκωνε» πελατεία κυρίως από τους άνδρες των συνοικισμών και των γύρω χωριών, οι οποίοι συνέρρεαν τη μέρα αυτή για να ιδωθούν μεταξύ τους και να συζητήσουν τα «ζέοντα»
θέματά τους.
Η κυρά Λένη στην προσπάθειά της να
τους «ταΐσει» όλους έκοβε πολλές φορές
τη μερίδα του κρέατος στα τέσσερα. Το
σερβίρισμα της σούπας ήταν πάντα μέσα
στα δικά μας καθήκοντα, αφού η κυρά Λένη, και λόγω ηλικίας, συνήθιζε να «βαφτίζει» στο πιάτο με τη σούπα και τα δύο μεγάλα δάχτυλα των χεριών της με τα «πένθιμα» πάντα νύχια της.
Με τον καιρό η παρέα μας περιορίστηκε
στα τέσσερα άτομα, όταν επήλθε ρήξη στις
σχέσεις του γιατρού με τους χωροφύλακες,
οι οποίοι από «υπερβολικό καθήκον» προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις συνέπειες
του Νόμου για τον γιατρό, ο οποίος συνήθιζε πότε-πότε να στρίβει τσιγάρο με λα-

θραίο καπνό. Η δική μου συνεργασία με
έναν από τους δύο χωροφύλακες παρέμεινε σταθερή σχεδόν μέχρι τέλους της
περιόδου εξαιτίας μιας ιδιότυπης σχέσης.
Ο άνθρωπος αυτός ήξερε ελάχιστα γράμματα, πήρε το απολυτήριο του Δημοτικού
σε μεγάλη ηλικία χωρίς να παρακολουθήσει όλες τις τάξεις και στη συνέχεια κατατάχτηκε στη χωροφυλακή. Καταγόταν από
χωριό της Λάρισας και σε μια άδειά του
γνώρισε μια κοπέλα που βάλθηκε να την
κατακτήσει. Να που όμως οι γραμματικές
του γνώσεις δεν του επέτρεπαν να εκφράσει τα αισθήματά του και τα μελλοντικά του
σχέδια μέσω αλληλογραφίας. Το «έργο»
αυτό ανέθεσε σε μένα με πλήρη αρμοδιότητα να του γράφω τα γράμματα εξ ολοκλήρου και ως προς το περιεχόμενο τους
και ως προς τη διατύπωσή τους. Και για
να υπάρχει απαντητική αλληλουχία διάβαζα πρώτος και τα γράμματα της κοπέλας!
Οι καιροί ήταν χαλεποί, η χούντα βρισκόταν στο απόγειό της και έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί και ως προς τα λεγόμενά μας και κυρίως με συναλλασσόμενα
πρόσωπα. Ευτυχώς ο ιδιοκτήτης του καφενείου, παρόλο που η τότε κατάσταση
τον διόρισε αρχηγό των ΤΕΑ, είχε αντίθετη
πολιτική ιδεολογία και έχαιρε της απολύτου
εμπιστοσύνης μας. Πολλές φορές τα βρά-

δια, όταν το καφενείο άδειαζε από πελάτες
και ως μοναδικοί θαμώνες ήμασταν εμείς
οι τέσσερεις, ο Δημήτρης, έτσι ήταν το όνομά του, αμπάρωνε την πόρτα και μέναμε
εκεί ως τις πρωινές ώρες. Οι συζητήσεις
ήταν ατέλειωτες, αναφορά στο παρελθόν
και κυρίως στο παρόν για την τότε κατάσταση. Το κατάστημα διέθετε καλό ραδιόφωνο και άνετα παρακολουθούσαμε ξένους σταθμούς και ειδικότερα το BBC και
τη Ντόϊτσε Βέλε. Και το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι ο Δημήτρης, αγνοώντας την
απαγόρευση, έβαζε στο πικάπ, κτήμα κι
αυτό του μαγαζιού, τραγούδια και μουσική
του Θεοδωράκη κι άλλων γνωστών συνθετών απαξιωμένων από τη χούντα. Τις
πιο πολλές φορές ο άνεμος που φυσομανούσε έξω και το βουητό του Αχελώου περιόριζαν σημαντικά το ακουστικό πεδίο και
εξασφαλιζόταν η παρέα μας από κάποιο
«κακό» αφτί.
Χωρίς ν’ αλλάξει τίποτα στη ζωή μας οι
μήνες της απόσπασής μας στα Βραγκιανά
τέλειωσαν και ήρθε η ώρα της επιστροφής,
αυτή τη φορά μέσω Μουζακίου. Σ’ ένα
μουλάρι φορτώσαμε τις αποσκευές μας
και πήραμε το δρόμο για την Αγορασιά,
μια πορεία έξι ωρών μέσα από δύσβατα
μονοπάτια και κακοτράχαλους δρόμους.
Αναπάντεχα προστέθηκε στην παρέα μας
και μια 18χρονη κοπέλα με ωραία σωμα-

Για την Πινακοθήκη των Καναλίων
Αναδημοσίευση από τον «Νέο Αγώνα » της Καρδίτσας
Αξιέπαινη η πρωτοβουλία της δημιουργίας
Πινακοθήκης στα Κανάλια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καναλιωτών Καρδίτσας της
Αθήνας και πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Ήδη η Πινακοθήκη διαθέτει πάνω από
40 αξιόλογους πίνακες Καρδιτσιωτών και
Καναλιωτών δημιουργών, καθώς και Αθηναίων και λοιπών καλλιτεχνών. Αυτά είναι
τα καλά νέα. Υπάρχουν όμως και μεινονεκτήματα. Ο χώρος που διατέθηκε για να
στεγάσει την Πινακοθήκη είναι πολύ μικρός για τη δυναμική της. Τα 40
έργα μπορεί γρήγορα να γίνουν ακόμα και 100 αλλά δυστυχώς ο χώρος δεν επαρκεί. Είναι κρίμα λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια προοπτική και οι υπεύθυνοι της Πινακοθήκης να μη μπορούν να κάνουν αποδεκτές τις νέες προσφορές έργων. Με
το δημοσίευμα αυτό θα ήθελα να απεθυνθώ στον Δήμαρχο Μουζακίου, όπου υπάγονται
τα Κανάλια, κο Γεώργιο Κωτσό να κατανοήσει την ανάγκη διάθεσης μεγαλύτερου χώρου προκειμένου να εκτεθούν όλα τα έργα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα και
όλα τα άλλα που προσφέρονται, ώστε η Πινακοθήκη Καναλίων να αποτελέσει πόλο
έλξεως φιλότεχνων για το χωριό και όχι μόνον.
Επίσης, απευθύνομαι προς όλους τους θεσμικούς παράγοντες των Καναλίων
να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή για να μη χαθεί η ευκαιρία δημιουργίας
μιας αξιοπρεπούς κτιριολογικά και πολύ αξιόλογων εκθεμάτων Πινακοθήκης,
για την οποία θα είμαστε υπερήφανοι όλοι οι Καρδιτσιώτες και ιδιαίτερα θα είναι
υπερήφανοι οι Καναλιώτες και όσοι συνέβαλαν και θα συμβάλλουν προς την
κατεύθυνση αυτή.
Χαρίλαος Φατόλας - Gallerie “F” -Καρδίτσα

τικά χαρίσματα και έντονο το στοιχείο της
θηλυκότητάς της, την οποία μας εμπιστεύτηκε ο πατέρας της, «απριλιάτικος» πρόεδρος ενός γειτονικού χωριού, να τη συνοδεύσουμε ως το Μουζάκι, απ’ όπου θα
πήγαινε στον αρραβωνιαστικό της στη Λάρισα. Στην Αγορασιά μας περίμενε το αμάξι που δεν ήταν ούτε λεωφορείο ούτε φορτηγό, αλλά κάτι το ανάμικτο, με ψηλές ρόδες κατάλληλο για κείνο το δρόμο. Στην
καρότσα του στοιβάχτηκαν άνθρωποι,
ζώα, σακιά, κάθε λογής άλλα πράγματα
και το χειρότερο ως «επιβάτης» ήταν και
ένας τράγος, που λόγω της αναπαραγωγικής του περιόδου εξέπεμπε εκείνη τη
γνωστή μυρωδιά σε αρκετά μέτρα μακριά.
Ο οδηγός, ένας τριαντάχρονος, ηλιοκαμένος στο πρόσωπο και με στιβαρά χέρια,
πήρε τη θέση στο τιμόνι και με κοφτά λόγια
κάλεσε εμάς τους τρεις και την κοπελιά να
πάρουμε θέση δίπλα του στο κουβούκλιο
της μηχανής. Ας σημειωθεί ότι και οι τρεις
μας ήμασταν αρκετά εύσωμοι. Βλέποντας
εκείνος την αμηχανία και τη διστακτικότητά
μας, ως προς τη θέση μας σε κείνο το χώρο και ειδικότερα για τη θέση της κοπέλας
που μοιραία έπρεπε να βρίσκεται κατά το
ήμισυ σε κάποιου την αγκαλιά, με νεύμα
την πήρε στα αριστερά του και σφηνώθηκε
τόσο που περιόριζε σε μεγάλο βαθμό την
ελευθερία κινήσεων του οδηγού. Κάναμε
το σταυρό μας και ξεκινήσαμε. Ο δρόμος
στενός και χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα, βαθιές ροδιές και στα περισσότερα
σημεία εδαφικές ανωμαλίες. Στα δεξιά μας
έχασκε ένας γκρεμός με βάθος μέχρι και
500 μέτρα. Μια στραβοτιμονιά ή μηχανική
βλάβη του αυτοκινήτου θα είχε μοιραία κατάληξη.
Σε κάποιες δεξιές στροφές αναπόφευκτα η κοπέλα έπεφτε πάνω στον οδηγό
και δυσκόλευε τις κινήσεις του αριστερού
του χεριού. Η ψυχή μας πήγαινε στην
«Κούλουρη». Πέντε ολόκληρες ώρες χρειάστηκε το όχημα εκείνο να καλύψει την
απόσταση των 50 χιλιομέτρων έως το
Μουζάκι. Η κωμόπολη του Μουζακίου φάνταζε τώρα μπροστά μας σαν μεγαλούπολη
και σηματοδοτούσε το τέλος μιας περιπετειώδους περιόδου της ζωής μας.
Κατά τον ποιητή, «στον πηγαιμό μου
για την Ιθάκη» συνάντησα στα Βραγκιανά
«τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες»,
που όμως δεν στάθηκαν εμπόδιο στην πορεία της ζωής μου, ήταν μόνο μια δύσκολη
και πικρή εμπειρία που με το πέρασμα
του χρόνου στο ταξίδι της ζωής, στο δρόμο
για την «Ιθάκη», έγιναν μια γλυκιά ανάμνηση και με όπλισαν με δημιουργική δύναμη για να αντιπαρέρχομαι τις δυσκολίες
της ζωής και να προσβλέπω με αισιοδοξία
στο μέλλον για μια καλύτερη ζωή.

KANALIA T. 123 sosto_Layout 1 8/7/2013 9:44 πμ Page 8

8 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Μία ομάδα των συμμετεχόντων στην πορεία της Μεγάλης Παρασκευής

Στιγμιότυπο από τη διάβαση του ποταμού Μέγα

Εκδηλώσεις στο χωριό μας
Ανταπόκριση-επιμέλεια του
Λάμπρου Ευαγγέλου Ζέκιου

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εφετινές πασχαλιάτικες εκδηλώσεις στο
χωριό. Ιδιαίτερη αναφορά
αξίζει να γίνει στην πορεία παρηγοριάς στην Παναγία της Ζωοδόχου Πηγής στον Πύργο Ιθώμης, το πρωί της
Μεγάλης Παρασκευής, η οποία έγινε
για πρώτη φορά με τη μορφή εκδήλωσης και διοργάνωσης από τον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Καναλίων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καναλιωτών της Αθήνας. Η εκδήλωση
είχε ικανοποιητική συμμετοχή. Συμμετείχαν 29 Καναλιώτες και Καναλιώτισσες, ηλικίας από 10 έως 71 χρόνων.
Οι συμμετέχοντες έμειναν απόλυτα
ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι
από το σύνολο της διαδρομής, αυτό
όμως που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η διάβαση του ποταμού
Μέγα.

Η Παναγία πάνω στο βράχο

Αθλοπαιδιές
Αναφορικά με τις αθλοπαιδιές του
Μεγάλου Σαββάτου, τις οποίες οργάνωσε ο Σύλλογος της Αθήνας και για
τις οποίες πρόσφερε στα παιδιά του
χωριού από 2 μπάλες ποδοσφαίρου
και μπάσκετ και 22 αθλητικές στολές
με την ονομασία «ΚΑΝΑΛΙΑΚΟΣ», οι
αγώνες άρχισαν μεν αλλά λόγω έλλειψης ικανού αριθμού παικτών δεν ολοκληρώθηκαν. Θα ολοκληρωθούν το
καλοκαίρι σε συνεννόηση με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου κο Σωτήρη Παπανικολάου. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν επί πλέον 30
παιδικές φανέλες μπάσκετ, οι οποίες
θα χορηγηθούν στις καλοκαιρινές
αθλητικές συναντήσεις.
Τονίζεται η ιδιαίτερη συμβολή για
την επιτυχία των παραπάνω εκδηλώσεων, των συγχωριανών μας και μελών του Συλλόγου της Αθήνας κ.κ.
Ιωάννη και Θρασύβουλου Μπάγιου
καθώς και του αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα του Συλλόγου κου Σωτήρη
Παπανικολάου.

Από τη διάθεση των αθλητικών στολών του «ΚΑΝΑΛΙΑΚΟΥ»

Πάσχα στο χωριό

Γιορτή πίτας

Με ιδιαίτερη επίσης επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού μας
την Δευτέρα του Πάσχα ο παραδοσιακός
πασχαλιάτικος χορός με την ιδιαίτερη μέριμνα του κου Αντώνη Λάσδα και με μεγάλη συμμετοχή των συγχωριανών μας.
Με τη συμβολή δε του κου Δημήτρη
Ζούμπου το γλέντι κράτησε μέχρι τις
πρώτες βραδινές ώρες.

Τις ανοιξιάτικες εκδηλώσεις έκλεισε η
καθιερωμένη «γιορτή πίτας», που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στην
πλατεία του χωριού μας το Σάββατο παραμονή της Κυριακής της Πεντηκοστής
και της εορτής του Αγίου Πνεύματος,
συγκεκριμένα το Σάββατο 22 Ιουνίου.
Πρωτεργάτριες της εκδήλωσης ήταν και
εφέτος οι καναλιώτισσες νοικοκυρές, οι

οποίες κατάφεραν να εντυπωσιάσουν
τους επισκέπτες με τις νοστιμότατες πίτες που προσέφεραν. Πολλά συγχαρητήρια βέβαια ανήκουν στα νεαρά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΕΣΚ,
που με τον Πρόεδρό τους κο Φαίδωνα
Τσιώκο έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους
για την επιτυχία της εκδήλωσης, η οποία,
κατά ομολογία όλων των παρευρισκομένων, ήταν μια μικρογραφία του αυγουστιάτικου πανηγυριού. Ωστόσο αμηχανία, ενόχληση αλλά και προβληματισμό
για το μέλλον προκάλεσε η μη συμμετοχή μόνου του καταστήματος «Καναλίων
Γεύσεις» στην κάλυψη της οικονομικής
δαπάνης της ορχήστρας. Εντούτοις, οι
πελάτες του υπόψη καταστήματος, παρότι δεν θα έπρεπε να είχαν δικαίωμα
συμμετοχής στο χορό, πρωτοστάτησαν
σ’ αυτόν.
Οι Καναλιώτισσες που προσέφεραν
πίτες στη φετινή εκδήλωση είναι:
Κολοβού Ουρανία, Αναστασίου Μαρία,
Αναστασίου Ελευθερία, Μπρακατσούλα
Αγγελική, Πρίντζιου Χριστίνα, Τσιώκου
Θωμαή, Σκουμή Ευαγγελία, Τεταγιώτη
Δανάη, Ζούμπου Ελένη, Φίνου Χρυσούλα, Κατέρη Ευαγγελία, Γηράση Ολυμπιάδα, Τοπούζη-Σδρόλια Ευαγγελία, Ευθυμίου Αγορή, Υφαντή Φωτεινή, Αναστασίου Ντίνα, Τσιπρά Δήμητρα, Θέου Τασία, Λαρεντζάκη Μαρία, Θέου Αναστασία, Ζέκιου Δήμητρα, Τέττα Φωτεινή,
Μπαλταδώρου Ευγενία, Τέττα Ιφιγένεια,
Μουγιάνου Αντιγόνη, Καλιώρα Δωροθέα,
Μάστορα Φανή, Τσιώκου Μαρία, Βούζα
Ευαγγελία, Κατέρη Χριστίνα, Σδρόλια Ντρέγκα Ευαγγελία, Βούλγαρη Παναγιώτα, Ζυγούρη – Κατέρη Καλλιόπη, Κατέρη
Πηνελόπη, Κατέρη - Τσιώκου Ελένη,
Σδρόλια Μαρία, Τσιώλα Αφροδίτη, Καλιώρα Όλγα, Κασινά Παρθένα.
Προσέφεραν επίσης ο Σδρόλιας Σταύρος και το κατάστημα «Καναλίων Γεύσεις».
Με μέριμνα του Μορφωτικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων, το Κέντρο Υγείας Μουζακίου
πραγματοποίησε στις 25 Απριλίου
προληπτικό υγειονομικό έλεγχο (
Τεστ-ΠΑΠ) σε 32 γυναίκες του χωριού μας.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Υποτροφίες σπουδών
« Νεοπτόλεμος Δήμου »

Η
Στιγμιότυπο από τον εφετινό πασχαλιάτικο χορό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
α. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, παραμονή
της εορτής του Προφήτη Ηλία, θα τελεστεί στον Αϊ-Λιά Μέγας Εσπερινός με
Αρτοκλασία. Στη συνέχεια, στη μεγάλη
τραπεζαρία της Εκκλησίας, θα προσφερθεί δείπνο (ψητή προβατίνα). Το Σάββατο 20 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, θα
τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
β. Την Κυριακή 11 Αυγούστου θα τελεστεί
στη βρωμόβρυση η παραδοσιακή υποδοχή της Αγίας εικόνας της Παναγίας
της «Καναλιώτισσας». Μετά το πέρας
της τελετής θ’ ακολουθήσει στο Πνευματικό Κέντρο η απονομή των υποτροφιών σπουδών του αείμνηστου συγχωριανού μας ιατρού Νεοπτόλεμου
Δήμου στα αριστούχα παιδιά των Καναλιωτών, σ’ αυτά που αποφοίτησαν
από το Λύκειο το προηγούμενο σχολικό
έτος και εισήχθησαν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Καναλιωτών Αθήνας τιμητική εκδήλωση για τον συγχωριανό
μας κο Κωνσταντίνο Μαυράκη του Δημητρίου, «Χρυσό Δωρητή» του Ξενώνα
«Λάμπρος Παπαγεωργίου».
γ. Την Δευτέρα 12 Αυγούστου και ώρα
21:00 στο Γυμναστήριο «Αθανάσιος Ντενίσης» θα δοθεί από το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας μια παράσταση με τη
νέα και επίκαιρη κωμωδία του Δημήτρη Απ. Ρήτα «Του χωριού το Κοινοβούλιο», σε σκηνοθεσία του συγγραφέα
και μουσική και τραγούδια Χρήστου Νικολόπουλου. Η θεατρική παράσταση είναι προσφορά του Δήμου Μουζακίου με
ελεύθερη είσοδο.
δ. Την Τρίτη 13 Αυγούστου και ώρες
18.00-20.30 στην πλατεία του χωριού θα
δοθούν μαθήματα και θα διενεργηθούν
αγώνες σκακιού από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Καναλιωτών της Αθήνας και
το μέλος του κο Θωμά Παπαζαχαρίου
(Μέλος του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Λυκόβρυσης - Πεύκης «Ο Αριστοτέλης» και
αντιπρόσωπος του σωματείου στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία). Θα διατεθούν έως και 15 σκακιέρες για να μπορούν να παίζουν ταυτόχρονα 15 ζευγάρια
(30 άτομα). Ο κος Παπαζαχαρίου θα διδάσκει σε αρχάριους ενώ οι προχωρημένοι θα μπορούν να διαγωνιστούν με
έπαθλο ένα επιλεγμένο βιβλίο για τους
τρεις πρώτους.
ε. Στις 14 Αυγούστου θα ξεκινήσει το διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι για την

εορτή της Παναγίας, ενώ ανήμερα 15
Αυγούστου, με την παρουσία των Δημοτικών και Τοπικών Αρχών του Δήμου
Μουζακίου και της Κοινότητας Καναλίων
αντίστοιχα, θα τελεστούν Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου
και Τρισάγιο με κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο πεσόντων – θυμάτων
1941-1949 και ακολούθως θα διεξαχθεί
ο «δρόμος θυσίας».
στ. Την Παρασκευή 16 Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη βραδιά των πενηντάρηδων, εφέτος των
γεννηθέντων το 1963. Θα προηγηθεί στις
19:00 με μέριμνα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας και ελεύθερα
για όλους μια ξενάγηση στην αίθουσα
«Άρης Θέος» της Πινακοθήκης Καναλίων στο κτίριο του παλαιού σχολείου.
ζ. Το Σάββατο 17 Αυγούστου θα οργανωθεί με μέριμνα και δαπάνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας
προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά
Μονή της Παναγίας Πελεκητής. Η
αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία
του χωριού ώρα 07:30 και η επιστροφή
προγραμματίζεται για τις 14:30. Την ευθύνη του συντονισμού της εκδρομής
έχει αναλάβει ο συγχωριανός μας και
μέλος του Συλλόγου Καναλιωτών της
Αθήνας (πρώην Πρόεδρος) κος Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, στον οποίο οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν
συμμετοχή επικοινωνώντας στα τηλέφωνα 210-8141191 (Αθήνα) &
6943623795 έως την 11η Αυγούστου ή
στο 24410-39897 (στο χωριό) από την
12η Αυγούστου και εξής. Σημειώνεται
ότι θα ναυλωθεί ένα μόνο λεωφορείο
και θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας
των δηλώσεων. Επίσης, οι συμμετέχοντες στην εκδρομή θα επιβαρυνθούν με
3 ευρώ έκαστος και το συνολικό ποσό
που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί από
τον κο Γιωτόπουλο στους επιτρόπους
του Αϊ-Λιά για κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών του Ιερού Ναού
(πρόσκληση ιερέα για ιερές λειτουργίες
κ.λ.π.). Την ίδια μέρα οι Καναλιώτισσες «νύφες» της Αθήνας ξαναδιοργανώνουν την επιτυχημένη εκδήλωση και
προσκαλούν όλες τις Καναλιώτισσες σε
μια δική τους βραδιά στην πλατεία.
Λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής
στις κυρίες: Ελένη Κατέρη σύζυγο Νικολάου (τηλ. 6974330414) και Αγγελική
Κατέρη
σύζυγο
Παναγιώτη
(τηλ.6945344641).

επιτροπή χορήγησης υποτροφιών από τη διαθήκη
του αείμνηστου Καναλιώτη
ιατρού Νεοπτόλεμου Δήμου αποφάσισε να χορηγηθεί στον
καθένα από τους παρακάτω εννέα
(9) αριστεύσαντες απόφοιτους μαθητές Λυκείου του σχολικού έτους 20112012 που εισήχθησαν σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το ποσό των
1500 ευρώ ως υποτροφία σπουδών.
Τα ονόματα των υποτρόφων και το
Τμήμα στο οποίο εισήχθησαν έχουν
ως εξής:
Γιώτη Γεωργία του Παναγιώτη και
της Δήμητρας, Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Κυριαντζή Μαρία του Σωτηρίου
και της Αμαλίας, Τμήμα Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Κυρίτση Αικατερίνη του Αποστόλου και της Ελένης, Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Μπάγιος Γαρύφαλος του Ιωάννη
και της Μαρίνας, Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μπαλταδώρος Λάμπρος του
Κων/νου και της Σταυρούλας, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης.
Πυργιώτη Άρτεμις του Λάμπρου
και της Σταυρούλας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σδρόλια Ευαγγελία του Ιωάννη
και της Χριστίνας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σπανού Μαρία του Παναγιώτη και
της Παρασκευής, Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στυλογιάννη Ευαγγελία του Αντωνίου και της Μαρίας, Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Νεοπτόλεμος Δήμου σε φοιτητική ηλικία στην Χαϊδελβέργη

Από τον Νεοπτόλεμο Δήμου
στον Δημήτρη (Μήτσο) Λιάκο

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο του κου Χρήστου Δημ. Λιάκου
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ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ο «Άμπλας» στα Κατσιούργια

Α

Ενημερωτικό σημείωμα για την ανάπλαση του χώρου

γαπητοί συγχωριανοί Καναλιώτες
με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορώ ότι η ανάπλαση και γενικά η
βελτίωση και αναβάθμιση της πηγής νερού ο «Άμπλας» στο ρέμα στα Κατσιούργια συνεχίζεται. Ήδη η έκταση που
έχει διαμορφωθεί στο ρέμα είναι τώρα περίπου δύο (2) στρέμματα με εξακόσια (600)
τ.μ. χώρο στάθμευσης δίπλα στο δρόμο. Η
γέφυρα που άρχισε να γίνεται πέρυσι τελειώνει εφέτος, το 2013. Επίσης συνεχίζεται η
κατασκευή της πέτρινης βρύσης δίπλα αριστερά στη γέφυρα, η οποία βρύση έχει νερό
που πηγάζει από πολύ ψηλά. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο θα προβληθεί όπως πρέπει ενώ ήδη αξίζει να επισκεφθεί όποιος θέλει την περιοχή αφού το μέρος είναι χωρίς
πρόβλημα προσβάσιμο.
Ο χώρος προσφέρεται για Πρωτομαγιά,
εκδρομές, να πάει κάποιος να ψήσει με την
οικογένειά του και να περάσει ωραία κάτω
από τον πυκνό ίσκιο των γέρικων πλατάνων,
των ιτιών και κουτσουπιών.
Το προπερυσινό αντάμωμα που έγινε στις
11 Αυγούστου 2011 είχε δύο στόχους: Πρώ-

Ο Άμπλας που έγινε βρύση με την
ανάπλαση της περιοχής του ρέματος
στα Κατσιούργια

Από το αντάμωμα που έγινε
στις 11 Αυγούστου 2011

τον, ν’ ανταμώσουν οι Καναλιώτες που πήραν νερό από τον Άμπλα τα παλιά χρόνια
και, δεύτερον, να ενημερωθούν για μια ακόμη φορά οι Καναλιώτες και κυρίως οι κάτοικοι
από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής της
Αργιθέας που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν
στα Κατσιούργια, στο Λουτρό και στη Λάσδα,
ότι δεν πρέπει να πετάνε σκουπίδια, κοπριές
και πεθαμένα ζώα στα ρέματα, αλλά να προσέχουν τις πηγές νερού σαν κόρη οφθαλμού
και να φροντίζουν τον περιβάλλοντα χώρο
ώστε να είναι υγειονομικά κατάλληλος.
Από τις πηγές του νερού που υπάρχουν
στις γύρω περιοχές Λάσδα, Λουτρό, Τσιαούση και Άμπλας στα Κατσιούργια έπιναν κρύο
γάργαρο νερό, όπως δηλώνουν οι ίδιοι ως
παραπάνω κάτοικοι, είκοσι πέντε χρόνια και
στο τέλος με άστοχες ενέργειες μόλυναν ανεπανόρθωτα αρκετές εξ’ αυτών. Πιστεύουμε
ότι πρέπει να τεθεί τέρμα στις ανεξέλεγκτες
χωματερές με τη θέληση όλων και την επίβλεψη των αρμοδίων οργάνων του Δήμου
Μουζακίου Καρδίτσας.
Με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση
Χριστόφορος Βασιλείου Κωστούλας

Το λεωφορείο του Γατή

του Βασίλη Μπρακατσούλα

Η

σε καθημερινή βάση με την πόλη της Καρδίτσας με το
αυτοκίνητο του Κώστα Γατή. Διατηρώ αχνά αλλά καθαρά
στην ανταύγεια της μνήμης μου ότι ο ευφυέστατος αυτός
αυτοκινητιστής, δραστήριος και ενεργητικός, είχε το δαίμονα της δημιουργίας. Επιδόθηκε ακόμα για να εφεύρει
το περίφημο αεικίνητο, την κίνηση δηλαδή δίχως δαπάνη
καυσίμων και σώρευε διάφορες συσκευές επινόησής
του για να καταλήξει σε επιτυχές αποτέλεσμα. Δεν έχει
σημασία ότι απέτυχε, όπως και όλοι άλλωστε οι ασχο-

Εργοληπτικά έργα
Χωματουργικές εργασίες

κοινότητα του χωριού μας είναι η πρώτη στο
νομό Καρδίτσας η οποία στη χρονική περίοδο
του μεσοπολέμου κατασκεύασε με δικές της
αποκλειστικώς δαπάνες αμαξιτό και με σκυρόδεμα δρόμο, που συνέδεε το χωριό μας με την Καρδίτσα. Υπήρχε επίσης και ο άλλος δρόμος που συνέδεε
την Καρδίτσα με τον οικισμό της Νεράϊδας, μόνο όμως
το καλοκαίρι. Γράφω με χρήματα των χωριανών μας,
διότι η κάθε κοινότητα τότε είχε οικονομική αυτονομία
και τα χρήματα από την φορολογία τους δεν σωρεύονταν
σε γενικό προϋπολογισμό όλης της χώρας. Το δε χωριό
μας, εξαιτίας της παραγωγής καπνών εξαγωγής, είχε
τεράστια έσοδα από τη φορολογία.
Ο δρόμος αυτός είχε διαρκή κίνηση, χειμώνα - καλοκαίρι. Αμάξια, ταξί επί μισθώσει, ιδίως του συγχωριανού
μας Αποστόλη Φίνου, ιππήλατα και άλλα τροχοφόρα κινούνταν πάντοτε στη γραμμή αυτή, καθώς επίσης και
φορτηγά αυτοκίνητα και κάρα, όπως το περίφημο με τον
Βασίλη Βούζα και άλλα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
και άλλων φορτίων.
Είχαμε όμως και τακτική λεωφορειακή συγκοινωνία

ληθέντες με τα οχήματα, αλλά ήταν αξιέπαινος για τις
εμπνεύσεις και τις προσπάθειές του. Επέτυχε όμως να
συνδέσει τότε το χωριό μας με την πόλη και μόχθησε
για να φέρει στην περιοχή τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Τον βοήθησαν βέβαια και τα ανίψια, τέκνα της
αδελφής του, οι Χρυσάκος, Μέγας και Φιλάκος, που
έθεσαν στη διάθεση όλων των επιβατών εργατικότητα,
κατανόηση, ευγενική συμπεριφορά και μόχθο. Ούτε δέχονταν οι Καναλιώτες άλλο αυτοκίνητο να τους μεταφέρει
από την Καρδίτσα στο χωριό. Επέμειναν και υπέμεναν
το αυτοκίνητό τους και ας περίμεναν με τις ώρες στην
έδρα του ΚΤΕΛ Καρδίτσας. Ήξεραν ότι με τον Χρυσάκο
και τον Μέγα θα βρουν κατανόηση και αγάπη.
Εμείς τα νέα παιδιά τότε είχαμε την ακατανίκητη επιθυμία να κολλάμε ως λαθρεπιβάτες στο αυτοκίνητο. Το
θεωρούσαμε άθλο και λαμπρή επιτυχία. Έστω και αν
συνθλίβονταν και μάτωναν τα πόδια και τα χέρια μας. Ο
δε αείμνηστος Χρυσάκος, γνωρίζοντας αυτή την άρρωστη συμπεριφορά μας, ανέχονταν να επιβαρύνουμε το
φορτίο και να κάνουμε το λεωφορείο να διαμαρτύρεται
με το θορυβώδη αγκομαχητό του στον ανηφορικό του
προς το χωριό δρόμο. Ωραία νιότη με τις ανεμελιές και
τις τρελές και επαναστατικές εκρήξεις σου!

Μπαλταδώρος Κωνσταντίνος
6974 302038
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Συνταγές παραδοσιακής μαγειρικής

Επιλογή από την Επιτροπή της Εφημερίδας

Α

πό το έντυπο της Λέσχης Γυναικών
Καρδίτσας με τις συνταγές για τις
παραδο¬σιακές πίτες επιλέξαμε να
σας παρουσιάσουμε το φύλλο πίτας και δυο νηστίσιμες πίτες της περιοχής μας
για τη νηστεία του Αυγούστου.
Σπιτικό φύλλο για πίτες
Η συνταγή αυτή είναι για 15 φύλλα. Σ' ένα
ταψάκι βάζετε 11/2 κιλό αλεύρι σκληρό (νισεστέ ή αλεύρι για το άνοιγμα). Κάνετε στη μέση
μια λακουβίτσα και ρίχνετε μια κουταλιά του
γλυκού κοφτή αλάτι, δυό κουταλιές της σούπας λάδι, μια κουταλιά της σούπας ξύδι και
όσο νερό πάρει, φροντίζοντας να γίνει ένα κανονικό ζυμάρι.
Κόβετε σε 15 μικρά μπαλάκια το ζυμάρι
μέσα στο ταψί και το σκεπάζετε με μια πετσέτα
βρεγμένη και πολύ στιμμένη. Το αφήνετε μια
ώρα να ξεκουραστεί. Στο πλαστήρι, στον πάγκο της κουζίνας ή σε τραπέζι βάζετε ένα μπαλάκι αφού πρώτα ρίξετε λίγο αλεύρι ή νισεστέ
από πάνω και από κάτω. Κατόπιν με τον πλάστη αρχίζετε το άνοιγμα του φύλλου. (Με το
νισεστέ το φύλλο ανοίγει πιο εύκολα και γίνεται
πολύ λεπτό).

Ρυζόπιτα
Υλικά:
16 φύλλα κρούστας ή σπιτίσια
2 φλυτζάνια του τσαγιού ρύζι καρολίνα
2 φλυτζάνια του τσαγιού ζάχαρη
4 κουταλιές της σούπας κανέλλα
2 φλυτζάνια τσαγιού καρύδια ψιλοκοπανισμένα
4 κουταλιές της σούπας λάδι (αραβοσιτέλαιο)
3/4 του ποτηριού λάδι για τα φύλλα
Παρασκευή:
Βράζετε το ρύζι, το ρίχνετε στο σουρωτήρι
και το ξεπλένετε με κρύο νερό. Αφού στραγγίξει, το χωρίζετε σε τρία μέρη. Σε ένα πιάτο,
βάζετε τα καρύδια, την ζάχαρη και την κανέλλα. Τα χωρίζετε σε τρία μέρη. Στρώνετε 4 φύλλα λαδωμένα, σε λαδωμένο ταψί, ραντίζοντάς
τα με λάδι. Ρίχνετε ραντίζοντας πάντα, το ρύζι,
αφού πρώτα το ανακατέψετε με τις 4 κουταλιές λάδι και λίγο αλάτι. Κατόπιν στρώνετε 1
φύλλο με τα καρύδια. Στο άλλο φύλλο ρύζι,
στο επόμενο καρύδια έως ότου τελειώσει όλη
η γέμιση. Στο τέλος την σκεπάζετε με το υπόλοιπα φύλλα και την χαράζετε σε μπακλαβωτά
κομμάτια. Ψήνετε σε μέτριο φούρνο περίπου

30 λεπτά. Για το σιρόπι χρησιμοποιείτε: 3 ποτήρια νερό γεμάτα. 11/2 ποτήρι νερού ζάχαρη.
Λίγο χυμό λεμονιού. Το σιρόπι, από τη στιγμή
που θα αρχίσει να βράζει, θέλει 5 λεπτά βράσιμο σε δυνατή φωτιά. Το ρίχνετε στην πίτα
καυτό.

Σουσαμόπιτα
Υλικά:
16 φύλλα κρούστας ή σπιτικά
1/2 του κιλού σουσάμι
1 φλυτζάνι ζάχαρη
2 κουταλιές σούπας κανέλλα
1 ποτήρι λάδι για το φύλλα
Παρασκευή :
Βάζετε σε ένα τηγάνι το σουσάμι να καβουρδιστεί καλά ανακατεύοντάς το συνεχώς.
Όταν κρυώσει αρκετά το κοπανίζετε στο γουδί λίγο-λίγο για να σπάσει και το ανακατεύετε
με τη ζάχαρη και την κανέλλα. Στρώνετε τέσσερα φύλλα στο ταψί λαδωμένα. Ραντίζετε με
μίγμα, στρώνετε ένα φύλλο και ραντίζετε πάλι
με το μίγμα έως ότου τελειώσουν τα φύλλα.
Πρέπει να έχετε κρατήσει τρία φύλλα για να
τα βάλετε στο τέλος. Χαράζετε σε μπακλαβωτά κομμάτια. Για το σιρόπι χρησιμοποιείτε:
21/2 ποτήρια νερό. 11/2 ποτήρι νερού ζάχαρη.
Λίγο χυμό λεμονιού. Βάζετε τη ζάχαρη και το
νερό να βράσουνε σε δυνατή φωτιά ρίχνοντας
και το λεμόνι μόλις ζεσταθεί. Από τη στιγμή
που θα αρχίσει να βράζει, θέλει ακόμη 5 λεπτά
βράσιμο. Το ρίχνετε στην πίτα καυτό.

Μια παρέα Καναλιωτών με τον Τάκη
του Χρήστου Λιάκου

Ε

ίχαμε ένα φίλο. Ψηλός, χοντρός,
επιβλητικός, αρχοντάνθρωπος. Κολωνακιώτης βέρος.
Δεν πρέπει να είχε δουλέψει
στα σοβαρά ποτέ στη ζωή του αλλά
πάντα τα έβγαζε πέρα και κατά καιρούς, μάλιστα, πλουσιοπάροχα. Πότε
βρίσκονταν με πολυτελή γραφεία και
πότε με εταιρείες κι όταν ρωτούσαμε
σχετικά μας απαντούσε πως είχε βρει
χρηματοδότες και κάνουν σοβαρές
δουλειές. Θα σωθούμε όλοι μας, έλεγε.
Στο τέλος, βέβαια, μηδέν εις το πηλίκον. Δεν σωζόταν κανείς. Ήταν, πάντως, μεγάλος καταφερτζής, με ικανότητα να πείθει τους άλλους για μεγάλες
δουλειές με πολλά κέρδη.
Μια φορά πηγαίναμε με το V.W. εγώ,
ο Θόδωρος και ο Τάκης στην Καρδίτσα.
Στο δρόμο είχαμε μια διαφωνία με έναν
φορτηγατζή, ξέρετε τώρα, προσπεράσματα κ.λπ. Οπότε ο φορτηγατζής
μπαίνει μπροστά μας, σταματάει κι έρ-

χεται απειλητικά προς το μέρος μας
φωνάζοντας: “Κατεβείτε κάτω ρε....” και
άλλα τέτοια “γαλλικά”. Τότε ο Τάκης,
πριν ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού
που καθόταν και κατέβει, του λέει: “σιγά
ρε φίλε, μη βρίζεις, περίμενε πρώτα να
κατέβω να με δεις”. Κατεβαίνει από το
V.W. Όγκος μεγάλος. Ο φορτηγατζής,
που ήταν μισός από τον Τάκη, μόλις
τον βλέπει άρχισε να ψελίζει: “Προσέχετε ρε παιδιά, θα σκοτωθούμε. Άντε
και καλό δρόμο” λέει κοπανώντας την
έντρομος. Αυτός ήταν ο Τάκης. Αγαθή
καρδιά κατά βάθος.
Μια μέρα πίναμε καφέ στη βεράντα
του σπιτιού του, μονοκατοικία στο Κολωνάκι. Είχε και ένα κλουβί με καναρίνι. Η παραδουλεύτρα που καθάριζε και
πότιζε τα λουλούδια στο παρτέρι της
βεράντας λέει κάποια στιγμή στον Τάκη: “Βλέπω κυρ Τάκη το ’κανες το κουμάντο σου”. “Τι κουμάντο κυρά Φρόσω”
ρωτάει ο Τάκης. Τα ίδια αυτή “Ξέρω
εγώ, δεν είμαι πρωτάρα, βλέπω το ’κανες το κουμάντο σου”.

Τι είχε συμβεί; Είχε πέσει καναβούρι
από το κλουβί και είχε φυτρώσει καναβουριά στο παρτέρι και καθώς η κυρά
Φρόσω ήταν μπασμένη στα κόλπα τα
’ριξε στον Τάκη. Πως, δηλαδή, ο Τάκης
φύτεψε καναβουριά για να ’χει να περνάει. Όταν καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται, λυθήκαμε στα γέλια, άντε δε να
πείσουμε την κυρά Φρόσω ότι δεν ήταν
φτιαχτή η δουλειά.
Με τις πολλές δουλειές που έκανε ο
Τάκης, αεροδουλειές δηλαδή που είχαν
ως αποτέλεσμα να κλαίνε κάποιοι τα
χρήματά τους και ν’ αρχίσουν να τον
κυνηγάνε, αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Αργεντινή για να βρει καινούργιους χρηματοδότες και την τύχη του.
Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι δεν ήταν
απατεώνας αλλά έπεφτε έξω στα μεγαλεπίβολα σχέδιά του με αποτέλεσμα,
βέβαια, να την πληρώνουν άλλοι.
Από την Αργεντινή παίρναμε συχνά
νέα του. Πως όπου να ’ναι θα πλουτίσει
και θα γυρίσει πίσω να σώσει κι εμάς
κ.λπ. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, μια φορά εμ-

φανίζεται στο δικηγορικό γραφείο που
είχε ο Θόδωρος μαζί μ’ έναν άλλον φίλο ένας κύριος σοβαρός, ερχόμενος
από την Αργεντινή, εκ μέρους του Τάκη
και λέει: “Με έστειλε ο Mr. Τάκης να
μου δώσετε το κότερό του για δυο
εβδομάδες που θα μείνω στην Ελλάδα”. Ποιο κότερο; Ούτε σκάφη δεν
υπήρχε.
Ο Θόδωρος, ετοιμόλογος όπως πάντα, του απαντάει: “Αχ, αυτός ο Τάκης,
έτσι κάνει πάντοτε τις δουλειές του. Γιατί δεν έπαιρνε ένα τηλέφωνο πρώτα;
Το κότερο το έχουμε δώσει για ετήσια
συντήρηση και δυστυχώς δεν θα το
προλάβετε”.
Πριν προλάβει να πλουτίσει ο Τάκης
και μαζί μ’ αυτόν κι εμείς, πέθανε στα
ξένα. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή
του κι ας μας δίνει δύναμη να θυμόμαστε όλους τους φίλους μας που έφυγαν, έστω και με ανάλογα περιστατικά,
πιστεύοντας ότι θα ξεκαρδίζονται κι αυτοί στα γέλια όταν τους τα θυμίζουμε
με τέτοιες ευκαιρίες.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ÏÍÏÌÁ

Ποσό

σε ευρώ

ÁÈÇÍÁ
ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÅÕÁÃÃ. ÂÁÚÏÓ
200
ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÓÐÕÑ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ
ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÂÁÚÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÊÙÍ/ÍÏÓ (ÊÁÑÁÏÕËÇÓ ÊÙÔÓÉÏÓ) 20
ÁÍÙÍÕÌÏÓ
50
ÂÁËËÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ
20
ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
30
ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
50
ÆÅÊÉÏÓ È. ÓÙÔÇÑÉÏÓ
270
ÆÅÊÉÏÓ ÖÙÔÉÏÓ
130
ÆÅÊÉÏÕ ÁÑÅÔÇ - ÊÁÊÁÍÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
80
ÈÅÏÕ – ÔÓÏÕÑÏÕËÁ ÖÙÔÅÉÍÇ
50
ÈÅÏÕ – ËÉÍÁÑÄÇ ×ÁÑÁ
30
ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
15
ÊÑÉÊÏÕ – ÐÅÔÑÁÊÁÊÇ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ
20
ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÑÁ ÃÅÙÑÃÉÁ
20
ÊÙÔÏÕËÁ - ×ÕÔÇÑÏÃËÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ
20
ËÁÓÄÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
10
ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ ÐÅÑ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
20
ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÓ
300
óôç ìíÞìç ôïõ ÈùìÜ ÂáúíÜ
ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÓ
50
ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
20
ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÖÙÔÉÏÓ
30
ÓÁÌÁÑÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ
120

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

ÏÍÏÌÁ

σε ευρώ

ÓÄÑÏËÉÁ - ÐÏÕËÉÏÕ ÁÑÅÔÇ
ÔÅÊÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ
ÈÅÌÅËÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ÓÁËÁÌÉÍÁ
ÌÁÍÙËÇÓ ÂÁÚÏÕ ÕØÇËÁÍÔÇÓ
ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏ ÙÑÙÐÏÕ
ÌÐÁÃÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
ÐÁÉÁÍÉÁ
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ

Ποσό

σε ευρώ

50
20

ÔÓÉÐÑÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
ÐÏËÕÄÅÍÔÑÉ

10

ÂÏËÏÓ
ÊÑÉÊÏÓ È. ÍÉÊÏËÁÏÓ

50

40

30

20
20
20
20
50

Νέα από την Αθήνα
Θερμά συγχαρητήρια στην παιδίατρο Ανδρονίκη Ι. Αναστασίου, η
οποία, πέραν των μέχρι τώρα διακρίσεών της τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό, έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα με άριστα και
ανακυρήχθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χρήστος Δ. Λιάκος

Λογαριασμοί του Συλλόγου
στην EFG Eurobank - Ergasias
∞§π∞» - ª¶∞ª¶∏
™ª
∫∞¡
¶∞
™Δ∞
∫∞

™
§∏

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.

∫∏

«∫
Àƒ
π∞

∏ Û˘ÏÏﬁÁË Ì·˜ ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:

∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÔÏ‡ ﬁÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÊÈÏoÎÂÚ‰Ò˜
‚Ô‹ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ

∫Àƒπ∞∫∏ ™Δ√ Ãøƒπ√

∂∫¢∏§ø™∏
ª¶∞ª¶∏ ª¶∞∫∞§∏

∂∫¶√ª¶∏ Δ∏™ ¡∂Δ
«∂Ã∂π °√À™Δ√»

ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ·
ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∫·Ó·ÏÈˆÙÒÓ

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

Η φωτογραφία από την αυλή του Ξενώνα
είναι του Γιάννη Γηράση

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

ÁÚ¿

...

∏ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ·ÔÛÎÔÂ›
ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË

σε ευρώ

ÑÁ×ÙÂÉÔÓÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
10
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
200
ÔÅÓÓÁ ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ
15
óôç ìíÞìç ôïõ óõæýãïõ ôçò ÁëåîÜíäñïõ ÔÝóóá
ËÁÑÉÓÁ

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

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.

Ποσό

10

ÊÁÑÄÉÔÓÁ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÈÙÌ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÂÁËËÁÓ ÔÇË. ÐÁÍÔÅËÇÓ
ÊÙÓÔÏÕËÁÓ Â. ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÓ
ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ ÁÍÄÑÅÁÓ
ÐÉÓÔÑÉÊÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

50

ÏÍÏÌÁ

Ê Ù Ë KAƒ¢πΔ™∞™ · Ú ‰È ¿
Î·Ó ÛÙ Ë Ó Î

˜
Ì·

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

To συλλεκτικό
τριπλό DVD
διατίθεται προς
ενίσχυση της
λειτουργίας του
Ξενώνα «Λάμπρος
Παπαγεωργίου»
στο χωριό

ÄÇÌÏËÁÊÏÕ – ÔÅÔÔÁ ÏÕÑÁÍÉÁ
ÌÉ×ÁËÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÔÑÉÊÁËÁ
ÊÏËÏÂÏÕ - ÌÐÁÓÄÅÊÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ
ËÁÓÄÁÓ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ
ÊÁËÁÌÐÁÊÁ
ÓÄÑÏËÉÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ
ÕÐÏËÏÉÐÁ
ÐÕÑÃÉÙÔÇ ÌÅÃ. - ÌÁÍÔÇ ÅÕÃÅÍÉÁ
ÊÁËÁÌÁÔÁ
×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
×ÁËÊÉÄÁ
ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ
ËÁÐÏÕÓÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÊÁÍÁÄÁÓ

10
30
15

20
20
50

20
20

150 Äïë. Êáí.

Διατίθενται, κατόπιν προσφοράς
του κου Θωμά Ν. Ζήση,
από τον Σύλλογο της Αθήνας προς
€10 έκαστο
για την οικονομική ενίσχυσή του.
Τον κο Θωμά Ν. Ζήση
ευχαριστούμε θερμά.
Το Διοικητικό
Συμβούλιο
του Συλλόγου
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Επίσκεψη του Βασίλη Μπρακατσούλα στον Βόλο

Τ

ο Σάββατο 23-2-2013 ήρθε στον
Βόλο ο πρώην Βουλευτής και Νομάρχης Μαγνησίας και συγχωριανός μας Βασίλης Μπρακατσούλας.
Με αφορμή την επίσκεψή του στο Βόλο κι
έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση, συναντήθηκε με τον πρόεδρο και μέλη του Συλλόγου μας και αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα του Συλλόγου μας καθώς
και για ζητήματα που αφορούν στο χωριό
μας.
Κυρίαρχος στη συζήτηση ήταν, φυσικά, ο
κ. Μπρακατσούλας, ο οποίος εξέπληξε με
την ευφυΐα του και την απέραντη μνήμη του
όλους μας, καθώς αναφέρθηκε στη ζωή των
Καναλιωτών σ’ ολόκληρο τον εικοστό αιώνα,
όταν το χωριό μας διακρίθηκε σε όλους τους
τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής και πολιτιστικής ζωής, τους παράγοντες
που συνετέλεσαν σ’ αυτό, το ήθος τους και
την εργατικότητά τους.
Η κουβέντα έφερε στο μυαλό αναμνήσεις
από το παρελθόν, αφού οι παλιότεροι είχαν
όλοι και από μια ιστορία να μας διηγηθούν

Ο

εκλεκτός φίλος, ο εξαιρετικός
συμμαθητής μου, ο πολυτάλαντος Καναλιώτης, ο Θεοδόσης Μόσιαλος επεφύλαξε
σ’ εμένα το δικαίωμα του αποχαιρετισμού. Περιληπτικά αναφέρομαι στο έργο της ζωής του. Πέμπτο παιδί στην οικογενειακή σειρά των παιδιών του Δημητρίου Μόσιαλου και της Μερόπης
Γιωτοπούλου, γεννήθηκε στα Κανάλια
το έτος 1933. Τα αδέλφια του με χρονολογική σειρά ήσαν: Ευάγγελος, Γρηγόριος, Γεώργιος, Αριστείδης, Αλκιβιάδης,
Ευγενία. Τα δύο τελευταία δίδυμα. Ο
ίδιος το έτος 2007 δημοσίευσε την Μοσιαλαιική γενεαλογία. Εκ των ευφυών
και δραστήριων Μοσιαλαίων, τους οποίους άνδρωσε πρόωρα η ανάγκη της
επιβίωσης πολυμελούς οικογένειας σε
κατοχική και εμφυλιοπολεμική περίοδο,
δεν ήταν εξαίρεση ο ίδιος. Συμμαθητής
του στο δημοτικό και το γυμνάσιο, μπόρεσα από κοντά να διακρίνω και να τυπώσω την ταχύτατη αντίληψη των μαθημάτων. Ακαριαία συλλάμβανε, επεξεργαζόταν, μετέδιδε. Χωρίς ουσιαστική
και κοπιώδη προετοιμασία ήταν μάχιμος. Καταπληκτική η αυτόματη προσαρμογή και διάκριση στα αθλήματα. Είχε
έμφυτη τη γρηγοράδα και την αντοχή.

Διακρίνονται από αριστερά: Βασίλης Μπρακατσούλας, Αρτέμης Χαλάτσης,
Γιώργος Γιωτόπουλος, Απόστολος Θεμελής, Θωμάς Σδρόλιας, Νίκος Ντρέγκας, Σωκράτης Κουρκούνας (επίσης παραβρέθηκαν αλλά δεν διακρίνονται
στη φωτογραφία: Βάσω Μπρακατσούλα-Κουρκούνα, Κώστας Μαυρομμάτης,
Χρήστος Μαυρομμάτης και Γιώργος Μπρακατσούλας με τη σύζυγο του).
από τη ζωή στο χωριό κι εγώ ως ο Βενιαμίν
της παρέας τους άκουγα με προσοχή. Έτσι
έμαθα για τις θεατρικές παραστάσεις που
«ανέβαζαν» ακόμα και με πρωταγωνίστριες
κορίτσια του χωριού μας, πράγμα πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη καθώς συνη-

θιζόταν τους ρόλους των γυναικών να τους
υποδύονται άντρες.
Έμαθα επίσης για την ιστορία του Γυμνασίου Φαναρίου, χάρη στο οποίο μορφώθηκαν πολλά παιδιά του χωριού μας και που
έγινε με ενέργειες του Φαναριώτη Λάμπρου

Βαμπούλη, προπολεμικά Σχολικού Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος επέμενε ώστε να προαχθεί το 3τάξιο γυμνάσιο
(ημιγυμνάσιο) Φαναρίου σε 8τάξιο, γεγονός
που έγινε το 1938, νωρίτερα από ό,τι το αντίστοιχο Μουζακίου. Το 1950 έβαλε υποψηφιότητα για βουλευτής με την ΕΠΕΚ του Νικολάου Πλαστήρα κι εκλέχθηκε Βουλευτής
Καρδίτσας. Αν αυτό δεν είχε επιτευχθεί τότε,
πολλά παιδιά του χωριού μας δε θα κατάφερναν να σπουδάσουν. Τέλος άκουσα για
το καθημερινό πήγαινε-έλα Κανάλια-Φανάρι
κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες,
ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα που ήταν
ακόμη πιο δύσκολα για τα κορίτσια του χωριού μας, τα οποία την εποχή εκείνη φορούσαν φούστα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Park και αποτέλεσε μια χαρούμενη,
απολαυστική και ωφέλιμη συνάντηση και συζήτηση. Είναι ευχής έργον να πραγματοποιούνται τέτοιες συναντήσεις, που αναζωπυρώνουν και αναθερμαίνουν τις σχέσεις των
απανταχού Καναλιωτών.

Ενας φίλος έφυγε
Πειραχτήρι συμμαθητριών, συμμαθητών, αυθόρμητα εκδηλωτικός στους καθηγητές. Οι ζωηράδες του είχαν και τις
παρενέργειες. Άκακος όπως ήταν, πολλές φορές μου έλεγε ότι θέλει να λέει
την αλήθεια. Τότε θυμόμουνα περικοπή
από τον Όμηρο, σύμφωνα με την οποία
ο Αχιλλέας έλεγε στον Οδυσσέα ότι είναι
εχθρός του εκείνος που άλλα σκέπτεται
και άλλα λέει. Αλλά και τον αρχαίο Πυθαγόρα ήξερα που έλεγε «Σιγάν την
αλήθειαν χρυσόν εστί άπτειν». Εγώ
όμως φρέναρα τον αυθορμητισμό του,
λέγοντάς του ότι είναι φορές που η αποκάλυψη βλάπτει περισσότερο από την
απόκρυψη. Είναι η νομική αρχή της
«προστασίας του μείζονος από το έλασσον». Με τη σβελτώδη αντίληψή του αλλά τα λίγα οικονομικά στηρίγματα μιας
άνυδρης εποχής, τελείωσε τη ΣΕΛΕΤΕ
και ως τεχνολόγος μηχανικός - ηλεκτρολόγος δίδαξε ως καθηγητής τεχνικών
σχολών. Σε ώριμη ηλικία συνταξιοδοτήθηκε από το Δημόσιο.

Με τη σύζυγό του Ελευθερία Τσιόγκα,
λογίστρια, απέκτησαν τα παιδιά τους
Μερόπη- Κωνσταντία και Δημήτριο. Η
Μερόπη εργάζεται ως δασκάλα στη
Θεσσαλονίκη και ο Δημήτριος ως καθηγητής μοριακής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας. Ανήσυχος και αλτρουιστής, υπήρξε συνιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης και, εμπνεόμενος από τα αφιλόκερδα αισθήματα προσφοράς στο συνάνθρωπο, δραστηριοποιήθηκε στον προσκοπισμό της περιοχής Τούμπας Θεσσαλονίκης, όπου και
η κατοικία του. Τις υπηρεσίες του στον
προσκοπισμό τίμησε με βράβευση ο
Δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτή τη θεώρηση
ζωής, της καλοσύνης και συμπαράστασης, της ανιδιοτέλειας, της έντιμης συναλλαγής, της διαφύλαξης του ξένου
χρήματος, εκτιμούσαμε εμείς οι τρίτοι
και τον διορίζαμε ταμία. Ο ίδιος το πιστεύω του αυτό αποτύπωσε στο βιβλίο
του ως προμετωπίδα γράφοντας «όταν

δεν μπορείς να κάνεις καλό, μην κάνεις
κακό. Μείνε άνθρωπος». Μία ζωή ενάρετη στον επίγειο κόσμο της καθημερινότητας, όπου οι αισθήσεις δέχονται συνεχώς πειρασμούς, πέρασε με επιτυχία
τις εξετάσεις του.
Φίλε Θεοδόση, στην ανέφελη παρέα
μας γνώρισα την ευαισθησία σου, την
συμπόνιά σου στο συνάνθρωπο, την
ακάματη δημιουργικότητά σου, τη θέλησή σου να φανερώσεις το έργο σου και
τη σύγχρονη ανασφάλειά σου, τον αυθορμητισμό σου. Πρόσφερες όσα μπόρεσες. Τον σωματικό και ψυχικό πόνο
των τελευταίων της επίγειας ζωής ημερών απάλλαξε ο φοβερός θάνατος ως
σωτήρας. Τώρα πορεύεσαι τη μακαρία
οδό της αιώνιας ανάπαυσης. Εγώ σου
λέω το τελευταίο μάθημα, όπως κάναμε
πρωί - πρωί στη σχολική μας διαδρομή
Κανάλια – Φανάρι.

Στη μνήμη του αγαπητού μας Θωμά Βαϊνά

Έ

φυγε για την αιωνιότητα ένα έξοχος Άνθρωπος και Επιστήμονας. Ο ιατρός
Θωμάς Βαϊνάς. Ο Θεός τού
έδωσε μια ψυχή ωραία. Και τάλαντα: Στέρεος νους, κοφτερή
κρίση, ατσάλι. Ήταν μια φωνή
αγνή και διαπεραστική. Μια παρουσία γνησιότητας και συνέπειας που όσοι έλαχε να βρεθούν εγγύτερά του τον ένιωθαν
σαν θρόισμα ψυχικής ευγένει-

ας, πολιτισμού και ανθρωπιάς.
Κι ό,τι φανέρωνε από τον εσωτερικό του κόσμο, με λόγια ή με
πράξεις, ήταν αληθινά πεμπτουσία ιατρική του ευαγγελικού βιώματος. Συνεργασία της
προσφοράς της ιατρικής γνώσεως, με προσδοκία, και της πίστεως που εμπνέει η Θρησκεία
στον άρρωστο, με σιγουριά.
Σε όλα του, ένιωθες ότι είχες να κάνεις με έναν ιατρό
ευσεβή. Μπήκε στη χριστιανι-

κή ζωή όχι εξαιτίας του πόνου
του, ο οποίος, ωστόσο, τον
βοήθησε να κάνει, αλύγιστος,
αξιοθαύμαστη ζωή. Η σύζυγός του Γιόλα, στο ιστιοφόρο
που διέπλευσαν το πέλαγος
του βίου τους, στάθηκε πάντα
ο ιστός πάνω στο οποίο κυμάτισε περήφανα, η σημαία
της οικογενειακής τους ευτυχίας.
Το πέρασμα μας απ’ αυτή τη
ζωή – ανέβλυζε από τη ζωή και

τη σκέψη του – δεν είναι παρά
η ανάθεση μιας εφημερίας στο
μεγάλο νοσοκομείο της ζωής.
Από τον τρόπο περίθαλψης
των έκτακτων περιστατικών της
νυχτερινής βάρδιας θα εκτιμηθεί η προσφορά μας στο θεραπευτήριο του Πόνου και θα
εξαρτηθεί η προαγωγή μας.
Από τα εφήμερα στα αιώνια.
Ο στενός φίλος του
Χρίστος Λιασκοβίτης

Ο φίλος και συμμαθητής σου
Νίκος Γηράσης
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Εορταστική εκδήλωση στον Βόλο
προς τιμήν των προστατών
Αγίων των Καναλίων
του Γεωργίου Αλεξ. Γιωτοπούλου

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία εορταστική
εκδήλωση προς τιμήν των προβόλων – προστατών Αγίων των Καναλίων, μερικοί των οποίων αναγνωρίζονται ως προστάτες και των αντίστοιχων
πολιτιστικών Συλλόγων των αποδήμων και των εντόπιων
Καναλιωτών και, συμπληρωματικά, και των προστατών
Αγίων του Νομού Μαγνησίας. Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή
9 Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00 μμ, στον Ιερό Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης του Βόλου. Την παρακολούθησαν
αρκετοί Καναλιώτες αλλά και άλλοι φίλοι και φιλέορτοι της
πόλης του Βόλου.
Από την πλευρά των επισήμων παρέστησαν ο πατήρ
Μάξιμος Παπαϊωάννου, Αρχιμανδρίτης, γιός του συγχωριανού μας Λάμπρου Παπαϊωάννου του Χρίστου, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος
και Αλμυρού, ως μητροπολιτικός εκπρόσωπος του Μητροπολίτη κου Ιγνατίου, η κα Νατάσα Οικονόμου, Αντιδήμαρχος,
ως εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου και ο κος Αρτέμης Χαλάτσης, Πρόεδρος του Συλλόγου των Καναλιωτών της Καρδίτσας που ζουν στο Βόλο.
Ο πατήρ Μάξιμος απευθυνόμενος προς το κοινό συγχάρηκε τους οργανωτές της εκδήλωσης και δήλωσε ότι επιθυμία
του Μητροπολίτη Ιγνατίου ήταν να παραστεί αυτοπροσώπως
στην εκδήλωση, αλλά ανειλημμένη υποχρέωση επέβαλε να
παραστεί στην υποδοχή της άφιξης στην πόλη μας των
ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου της Αίγινας, προς προσκύνηση στο ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, την ίδια
ώρα.
Την εκδήλωση πρότεινε και οργάνωσε ο συνταξιούχος
δάσκαλος κος Νικόλαος Ντρέγκας, ο οποίος και την παρουσίασε. Ο κος Ντρέγκας, εισηγούμενος το θέμα, παρουσίασε
τους συντελεστές της εκδήλωσης, τον κο Κυριαζή (Ζάχο) Νικολέρη, Άρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρωτοψάλτη, ο οποίος ανέλαβε τη μελοποίηση των τροπαρίων και τη διδασκαλία τους στα μέλη
της χορωδίας των ψαλτών με τον τίτλο «Ρυθμός» καθώς και
τη διεύθυνσή τους ως χοράρχης κατά την εκτέλεση των τροπαρίων. Η χορωδία αποτελείτο από 20 μέλη, 18 άνδρες και
2 γυναίκες, όλοι καλλίφωνοι και έμπειροι ψάλτες.
Ο κος Ντρέγκας, πριν από την εκτέλεση του προγράμματος και κατά τη διάρκεια αυτού και προς καλύτερη και επαγωγικότερη κατανόηση του νοήματος των κειμένων των τροπαρίων, ενημέρωνε το κοινό για το όνομα του ναού και του
Αγίου στον οποίο αναφέρονταν το τροπάριο. Επίσης έδωσε
τα βιογραφικά στοιχεία του συνθέτη των τροπαρίων κου Θωμά Ν. Ζήση, λαμπρού φιλολόγου και χαλκέντερου γνώστη
και ερευνητή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, έτσι που έφτασε στο σημείο όχι μόνο να μεταφράζει και να σχολιάζει με
εμβριθέστατα σχόλια τα τροπάρια της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, αλλά και να συνθέτει ο ίδιος τα λεγόμενα νεοσύνθετα
τροπάρια, όπως είναι αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν. Να
τονίσουμε εδώ ότι στο σύνολο των εκδοθέντων έργων του
περιλαμβάνονται 37 πολυσέλιδοι τόμοι, οι περισσότεροι με-

Νέα από
τον Βόλο

γέθους 17Χ24 εκατοστά, που καλύπτουν όλες και κυρίως τις
μεγαλύτερες εορτές του χριστιανικού εορτολογίου του έτους.
Έχουν υποβληθεί κι επαινεθεί στα Πατριαρχεία Κων/πόλεως
και Αλεξάνδρειας, στους αρχιεπισκόπους μακαριστό Χριστόδουλο και σημερινό κο Ιερώνυμο και στην Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος. Δωρεάν διανεμήθηκαν και σε άλλα
πρόσωπα συγγενικά και φιλικά.
Τα μελοποιηθέντα από τον κο Νικολέρη νεοσύνθετα τροπάρια, μαζί με άλλα ενημερωτικά στοιχεία για τις ανάγκες
της παρουσίασης της εκδήλωσης, αποτέλεσαν το περιεχόμενο ενός άλλου βιβλίου 64 σελίδων, το οποίο κατά τη γνώμη
μου μπορεί να αποσταλεί και στους αναφερόμενους ναούς
των Μητροπόλεων Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
και Δημητριάδος και Αλμυρού, ώστε να ψάλλονται σε κάθε
περίπτωση. Τα μελοποιηθέντα τροπάρια, 40 τον αριθμό,
στάλθηκαν στις Μητροπόλεις των δύο Νομών για έγκριση.
Κατ’ εξαίρεση, εκτός από τους Αγίους προβόλους προστάτες που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο βιβλίο του κου
Ζήση, προστέθηκαν και 2 τροπάρια προς τιμήν του Αγίου
πρωτομάρτυρα Στέφανου που τιμάται στον ομώνυμο οικισμό
του Βόλου, μόνιμη κατοικία του κ. Ντρέγκα και του πρώην
Λυκειάρχη μακαριστού θεολόγου Χρίστου Ζαχαρόπουλου,
ο οποίος εργάσθηκε πολλαπλώς και για την ίδρυση και προκοπή του οικισμού και προπάντων για την ίδρυση του Ι.Ν.
του Αγίου Στεφάνου, που κοσμεί τον οικισμό σε περίοπτη
θέση. Ο κος Ζήσης συνέθεσε τα 2 τροπάρια σε ένδειξη σεβασμού και προς τιμήν του νεαρού τότε καθηγητή του, το
1953-54, κου Ζαχαρόπουλου στο Γυμνάσιο Φαναρίου Καρδίτσας, «εις μνημόσυνο αιώνιον» του καθηγητή του, αλλά
και για χάρη του κου Ν. Ντρέγκα.
Η εκδήλωσε σημείωσε άριστη επιτυχία. Καθήλωσε το
κοινό καθόλη τη διάρκειά της, και χειροκροτήθηκε στο τέλος.
Άρχισε με το «Χριστός Ανέστη» και τελείωσε με τα επίσημα
απολυτίκια των προβόλων προστατών Αγίων των Καναλίων
και την ένατη ωδή του Πάσχα «Ο Άγγελος εβόα», αφού συ-

Νέα από τα Κανάλια
ΘΑΝΑΤΟΙ
11-5-2013: πέθανε η Γωγώ Κακανή του Κωνσταντίνου
και της Αρετής Ζέκιου.
16-5-2013: πέθανε ο Ευάγγελος Μιχάλης του Βαΐου.
25-5-2013: πέθανε ο Νικόλαος Κολοβός του Σωτηρίου.
Συλλυπούμαστε βαθειά τις οικογένειές τους.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
12-5-2013: ο Θωμάς Λάσδας βάφτισε στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον εγγονό του Θωμά.
1-6-2013: η Αικατερίνη Κωτούλα του Κωνσταντίνου

βάφτισε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου την
εγγονή της Αικατερίνη.
Έχουν τις καλύτερες ευχές όλων μας. Τύχη αγαθή!

ΓΑΜΟΙ
1-6-2013: ο Νικόλαος Παπακώστας του Γεωργίου και
της Ολυμπίας Βουλγαράκου και η Μαρία Νταβάρα τέλεσαν το γάμο τους στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου
στα Τρίκαλα.
1-6-2013: η Ευαγγελία, κόρη της Αικατερίνης Κωτούλα
και ο Κυριάκος Δροσόπουλος τέλεσαν το γάμο τους στα
Κανάλια, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Έχουν τις καλύτερες ευχές όλων μας. Τύχη αγαθή!

νέπεσε να είναι η τελευταία Κυριακή πριν από την Ανάληψη
του Σωτήρος.
Προσωπικά είχα την περιέργεια να ιδώ πως θα αποδίδονταν τα τροπάρια, αφού ήταν ουσιαστικά μίμηση και ως
προς τη γλώσσα και ως προς τα μέτρα με την παλαιά υμνογραφία και ο υμνογράφος, στην προκειμένη περίπτωση ο
κος Ζήσης, χρησιμοποιούσε μια γλώσσα «φτιαχτή» και για
τους παλιούς υμνογράφους, αλλά και πολύ περισσότερο για
τον ίδιο. Ανέφερα προηγουμένως τη λέξη «προσωπικά» και
αυτό, γιατί όσες φορές επιχείρησα να τα ψάλω, χωρίς τη
γνώση της βυζαντινής μουσικής αλλά πρακτικά, όπως άκουγα να ψάλλονται από τους ψάλτες των ναών μας στο χωριό,
σκόνταφτα στην απόδοση «και δεν μου έβγαιναν». Τώρα με
τη μελοποίηση από τον κο Νικολέρη και τη διεύθυνσή του
στη χορωδία των ψαλτών αποδόθηκαν άριστα, καθόλου δεν
υπολείπονταν από την ψαλμωδία των παλαιών τροπαρίων
των παλαιών και καθιερωμένων υμνογράφων και ιεροψαλτών. Απόδειξη ότι ο κος Ζήσης και οι κ. κ. Νικολέρης και
ψάλτες συνέπεσαν και συγχρονίστηκαν άριστα στον επιδιωκόμενο σκοπό τους,, που δεν είναι άλλος από την επιθυμία
και την ψυχική ανάγκη να υμνήσουν το Θεό και τους Αγίους
κατά τον καλύτερο και επαγωγικότερο τρόπο και να μεταδώσουν αυτό το συναίσθημα σ’ όλους τους πιστούς που παρακολουθούν αφοσιωμένοι τους θείους ύμνους.
Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε επαγγελματικά και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε DVD από το Σύλλογο του Βόλου,
ύστερα από επιθυμία που εκδήλωσαν πολλοί να έχουν ένα
αντίγραφο των ύμνων.
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι οι προστάτες Άγιοι των Καναλίων της Καρδίτσας είναι οι ακόλουθοι:
1. Από τους δύο ενοριακούς ναούς των Καναλίων:
α) Ο Προφήτης Ηλίας
β) Η Υπεραγία Θεοτόκος (της Κοίμησης)
2. Η Παναγία η Καναλιώτισσσα, από τα Μετέωρα
3. Από τους δύο κοιμητηριακούς ναούς:
α) Οι Άγιοι Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ
β) Η Ανάληψη του Σωτήρος
4. Από τους τέσσερις ναούς στην κτηματική περιοχή
των Καναλίων:
α) Ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στη Σαρακίνα
β) Η Υπεραγία Θεοτόκος (Κοίμησης), στη Λάσδα
γ) Ο Άγιος Νικόλαος, στο Μούρκο
δ) Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, στη Λάσδα
5. Οι Άγιοι των ναών γειτονικών χωριών:
α) Ο ΄Αγιος Σεραφείμ, στο Φανάρι
β) Ο ΄Αγιος Ακάκιος, στον ΄Αγιο Ακάκιο (Γόλτσα)
γ) Οι Άγιοι Απόστολοι, στον Πύργο Ιθώμης
δ) Ο Νεομάρτυρας ΄Αγιος Κωνσταντίνος, στην Καππά

ΘAΝΑΤΟΙ
3-5-2013: πέθανε η Νίκη Ζούμπου,
σύζυγος του Κλέαρχου Ζούμπου και μητέρα των Αγαμέμνονα και Ελευθέριου
Ζούμπου.
Ο Σύλλογος του Βόλου εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της
εκλιπούσης.

Με τη συμπλήρωση εξαμήνου από τον απροσδόκητο
θάνατο του Νικολάου Λάσδα του Αποστόλου, στις 27
Ιουνίου συγχωριανοί και φίλοι του τέλεσαν επιμνημόσυνο
τρισάγιο στον τόπο του δυστυχήματος, όπου έστησαν
κι ένα μικρό εικόνισμα.
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TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Νέα από τη Θεσσαλονίκη

Στη μνήμη Δημητρίου
Χαραλάμπους
του Τριαντάφυλλου Δήμου

Σ

τις 13 Μαρτίου 2012 έφυγε από τη
ζωή ο συγχωριανός μας Δημήτριος
Χαραλάμπους, πλήρης ημερών σε
ηλικία 94 ετών. Ήταν άνθρωπος σεμνός, κόσμιος και ευπρεπής, γεμάτος αν-

Μουσικής ερμήνευε άριστα με την καλλιφωνία
του τους εκκλησιαστικούς ύμνους, δημιουργώντας ευχάριστη και εορταστική ατμόσφαιρα
στους εκκλησιαζομένους. Ήταν φανατικός λάτρης της πλατείας του χωριού μας και κάθε
φορά μετά το τέλος της θείας λειτουργίας
απολάμβανε μαζί με τη σύζυγό του το Καναλιώτικο καφεδάκι. Στα χρόνια της κατοχής και
της πείνας βοήθησε πάρα πολλούς συγχωριανούς μας. Παραχώρησε το κατάστημά του
να χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο απόκρυψης
νέων κυρίως κοριτσιών και αγοριών του χωριού μας, ειδικότερα τα βράδια, προς αποφυγή επιστρατεύσεών τους από ένοπλες δυνάμεις της ανωμάλου εκείνης περιόδου. Η
θεάρεστος αυτή πράξη θα τον συνοδεύει
πάντα και θα ζωντανεύει τη μνήμη του.
Αντίο Δημήτρη, καλό Παράδεισο μαζί με
τη σύζυγό σου Ελένη.
Αιωνία σας η μνήμη.

Μέγας εσπερινός στη
μνήμη του Αγίου Αχιλλείου
Λαρίσης, στη Θεσσαλονίκη

θρωπιά και καλοσύνη. Ήταν δε ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία. Αφοσιωμένος στην οικογένεια, στην εργασία του, στην Εκκλησία.
Της ζωής του τα χρόνια αν και πολυκύμαντα
κατόρθωσε να τα ξεπεράσει αλώβητος. Γεννήθηκε στο χωριό μας τα Κανάλια το έτος
1918. Μετά το Δημοτικό Σχολείο και το Ημιγυμνάσιο στο Φανάρι, τελείωσε το Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Καρδίτσας και το έτος 1940
γράφτηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας, αλλά ο πόλεμος 1940-1941 τον ανάγκασε να σταματήσει τις σπουδές του.
Το 1941 παντρεύτηκε στην Καρδίτσα τη
θυγατέρα του εμπόρου Εγχώριων Προϊόντων
Ανδρέα Πετρίκα, Ελένη. Συνέχισε την επιχείρηση του πεθερού του και στα σχεδόν 40
χρόνια εργασίας του αναδείχτηκε σ’ έναν από
τους μεγαλύτερους εμπόρους του κλάδου
του. Με τη σύζυγό του Ελένη απέκτησαν τρία
παιδιά, την Αγορίτσα, τον Ανδρέα – Γεωπόνο
και την Βασιλική - καθηγήτρια Αγγλικών. Ο
εκλιπών είχε την ευτυχία να καμαρώσει 7
εγγόνια και τρία δισέγγονα. Από νεαρή ηλικία
ασχολήθηκε με τη Βυζαντινή Μουσική και με
την εξαιρετική φωνή που διέθετε διετέλεσε ιεροψάλτης για 50 σχεδόν χρόνια στον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Καρδίτσας, όπου διακρίθηκε για το ενδιαφέρον του και την εργατικότητά του και μάλιστα ως μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής συνετέλεσε στην ανέγερση του νέου Ιερού Ναού, που είναι και ο
μεγαλύτερος της Καρδίτσας.
Για την προσφορά του στην Εκκλησία τιμήθηκε σε σχετική εκδήλωση με ειδική πλακέτα από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ.
Κύριλλο. Ύστερα από 71 έτη έγγαμου βίου
απεβίωσε στις 12-6-2012 και η σύζυγός του
Ελένη, σε ηλικία 95 ετών. Τον εκλιπόντα γνώριζα πολλά χρόνια, το πατρικό του σπίτι βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με το δικό μου. Είχαμε οικογενειακές σχέσεις και τακτική επικοινωνία και συναντήσεις στο χωριό μας.
Ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσε με πάθος
το χωριό μας και δεν παρέλειπε τις Κυριακές
να εκκλησιάζεται στον Ιερό Ναό του Προφήτη
Ηλία και μάλιστα ως γνώστης της Βυζαντινής

Η

Λέσχη Θεσσαλών Θεσσαλονίκης,
η οποία ιδρύθηκε το έτος 1917 και
είναι από τα παλαιότερα Πολιτιστικά Σωματεία της Βόρειας Ελλάδας
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στις 14 Μαΐου του
2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 διοργάνωσε
τελετή εσπερινού με αρτοκλασία στον Ιερό
Ναό του Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης, στη μνήμη του Αγίου Αχιλλείου, πολιούχου της πόλης
Λαρίσης.
Η μνήμη του Αγίου Αχιλλείου τιμάται και
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου με μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα στην Πόλη της
Θεσσαλικής Πρωτεύουσας, τη Λάρισα. Ο
Άγιος Αχίλλειος τιμάται επίσης ως φρουρός
και προστάτης της Λέσχης Θεσσαλών Θεσσαλονίκης. Προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι, τα Διοικητικά Συμβούλια,
καθώς και πάρα πολλά μέλη των Θεσσαλι-

κών Σωματείων Λαρίσης, Καρδίτσας, Τρικάλων, Βόλου, Καλαμπάκας, Καναλιωτών και
Φαναριωτών Καρδίτσας.
Χοροστάτησε ο Αιδεσιμώτατος Πατέρας
Γεώργιος, του Ι.Ν. Αγίου Μηνά.
Συγκίνηση προκάλεσε το Απολυτίκιο του
Αγίου Αχιλλείου: «Λαρίσης σε πρόεδρον, και
πολιούχον λαμπρόν η χάρις ανέδειξεν ως Ιεράρχην σοφόν, παμμάκαρ Αχίλλειε. Συ γαρ
το της Τριάδος ομοούσιον κράτος, θαύμασί
τε και λόγοις, κατετράνωσας κόσμω. Ην Πάτερ εξευμενίζου, τοις σε γεραίρουσι», καθώς

και ο ύμνος της αρτοκλασίας: «Πλούσιοι
επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες
τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Λέσχης Θεσσαλών Θεσσαλονίκης κος Γεώργιος Βούλγαρης εκφώνησε τον Πανυγηρικό λόγο, στον
οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
Ο Άγιος Αχίλλειος γεννήθηκε το έτος 270
μ. Χ. στην Καππαδοκία της Μικράς Ασίας.
Οι γονείς του ήταν Χριστιανοί και πολύ ευσεβείς. Ήταν ευγενείς, τίμιοι, με καλό όνομα και
πολύ πλούσιοι. Στο παιδί τους, τον Αχίλλειο,
έδωσαν το καλό παράδειγμα. Τον ανέθρεψαν
«εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου».
Σε ηλικία 12 ετών ο Αχίλλειος έμεινε ορφανός. Αν και μικρός προσπάθησε να μιμηθεί
τους ευσεβείς γονείς του και να βαδίσει στο
δρόμο που του χάραξαν εκείνοι. Κληρονόμησε βεβαίως μεγάλη περιουσία, την οποίαν
μοίρασε σε φτωχούς χριστιανούς, σε ορφανά
και την Εκκλησία. Από πλούσιος έγινε φτωχός. Βάδιζε στην οδό που οδηγεί στη Βασιλεία
του Θεού. Νήστευε αγρυπνούσε και προσευχόταν. Εγκατέλειψε την πατρίδα του και πήγε
στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Αγίους
Τόπους. Από εκεί μετέβη στη Ρώμη για να
προσκυνήσει τους τάφους των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των εκατομμυρίων μαρτύρων που μαρτύρησαν για την
πίστη του Χριστού. Χειροτονήθηκε Ιερέας και
κήρυττε σαν Απόστολος το Ευαγγέλιο. Με τη
χάρη του θεού απέκτησε το χάρισμα να κάνει
θαύματα. Η φήμη του διαδόθηκε παντού. Οι
ειδωλολάτρες τον καταδίωκαν παντού. Περιοδεύοντας πόλεις της Ιταλίας έφθασε στη
Βόρεια Ελλάδα κηρύττοντας το λόγο του Θεού. Στη συνέχεια κατέβηκε στη Θεσσαλία.
Ενώ όμως σε όλη τη Θεσσαλία είχε ανθίσει ο
Χριστιανισμός, πέθανε ο Επίσκοπος της Λαρίσης. Σε λίγο καιρό ο Αχίλλειος χειροτονήθηκε Επίσκοπος Λαρίσης. Την εποχή εκείνη
υπήρχε μεγάλη δυστυχία, γι’ αυτό ανέπτυξε
φιλανθρωπική δραστηριότητα που έφερε
ανακούφιση και παρηγοριά στους φτωχούς
και πονεμένους.
Το 325 μ.Χ., στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο
συγκεντρώθηκαν 318 αρχιερείς, μεταξύ αυτών και ο Αχίλλειος, για να καταδικάσουν την
αίρεση του Αρείου ο οποίος υποστήριζε ότι ο
Χριστός δεν είναι ομοούσιος με τον πατέρα
αλλά κτίσμα. Ο Αχίλλειος για να αποδείξει την
αλήθεια στον Άρειο, αφού προσευχήθηκε,
κτύπησε μία πέτρα και άρχισε να ρέει πολύ
λάδι. Ο Άρειος και οι οπαδοί του όταν είδαν
το θαύμα έφυγαν ταπεινωμένοι. Μετά από
40 χρόνια Αρχιερατείας ο Αχίλλειος κατάλαβε
ότι ήλθε η ώρα να μεταβεί στην άλλη ζωή και
είπε να κατασκευάσουν τον τάφο του. Η τοποθεσία που ετάφη έμεινε άγνωστη. Το 1968
ο Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κος Νικόλαος
Μουτσόπουλος, σε ανασκαφές που πραγματοποίησε στις Πρέσπες, βρήκε μέσα σε
Λάρνακα τα Ιερά Λείψανα του Αγίου και εκατόν πενήντα ασημένια νομίσματα. Για δύο
περίπου χρόνια φυλάσσονταν σε Μοναστήρι
της Ορμύλιας Χαλκιδικής και το 1970 με ελικόπτερο και πομπή μεταφέρθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό της Λάρισας, όπου και φυλάσσονται.
Συνεχίζοντας ο κος Πρόεδρος είπε: Όλοι
οι Θεσσαλοί θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τα βήματα του Αγίου Αχιλλείου περπάτησαν στα χώματά μας και οι ευλογίες του
και οι προσευχές του μας συνοδεύουν στην

πορεία μας εδώ και τόσα χρόνια και απόψε,
πέμποντες ευχαριστίες στην Αγιοσύνη του,
προσευχόμαστε να μας έχει υπό «την Αγίαν
προστασίαν του».
Μετά το τέλος του εσπερινού προσφέρθηκε καφές στα λουλουδάδικα, στην οδό Κομνηνών. Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο
Πρόεδρος της Λέσχης Θεσσαλών κος Γεώργιος Βούλγαρης, ο γράφων, Πρόεδρος του
Συλλόγου Καναλιωτών, κος Τριαντάφυλλος
Δήμου με τη σύζυγό του Βερώνη, ο Ιωάννης
Κωτούλας, Επίτιμος Πρόεδρος Συμβολαιογράφων Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο Δικηγόρος κος Νικόλαος Γηράσης, ο Δικηγόρος κος
Αλκιβιάδης Παναγόπουλος και ο Θεολόγος
Καθηγητής κος Τιμολέων Βλάχος. Ο Πρόεδρος της Λέσχης ευχαρίστησε όλους τους
παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα τον κο Παναγόπουλο που είχε την ευγενή καλοσύνη
να κεράσει τους καφέδες.

ΘΑΝΑΤΟΣ
12-6-2013: πέθανε στη Θεσσαλονίκη ο
Θεοδόσιος Μόσιαλος του Δημητρίου και της
Μερόπης. Εν ζωή ήταν μόνιμος κάτοικος
Θεσσαλονίκης, όπου άσκησε το επάγγελμα
του τεχνολόγου καθηγητή τεχνικών σχολών.
Ακαταμάχητος, δημιουργικός, υπήρξε συνιδρυτής του Συλλόγου Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης και πρώτος Πρόεδρός του από
τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του έτους
1984. Στη συνέχεια μέλος των επόμενων διοικητικών συμβουλίων.
Ως μεταθανάτια κατοικία του επιλέχθηκε
το νεκροταφείο της Λάρισας, όπου και η πολυμελής πατρική οικογένειά του. Το διοικητικό
συμβούλιο και τα μέλη του συλλόγου στην
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Λάρισας όπου
τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία του έδωσαν τον τελευταίο ασπασμό. Η Καναλιώτικη
παροικία της Θεσσαλονίκης συλλυπείται τη
σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Εύχονται
την ανάπαυση της ψυχής του.

ΓΕΝΝΗΣΗ
6-5-2013: την Δευτέρα του Πάσχα ο Απόστολος και η Έλενα Δήμου του Τριαντάφυλλου και της Βερώνης απέκτησαν αγόρι, τρίτο
παιδί της οικογενείας. Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης εύχεται να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΗ
26-5-2013: ημέρα Κυριακή, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς Καρδίτσας,
ο συγχωριανός μας Βασίλειος Τσιρώνης του
Γεωργίου και της Ευφροσύνης και η σύζυγός
του Μαριάνθη βάπτισαν την κόρη τους και
της έδωσαν το όνομα Ευφροσύνη. Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης εύχεται να
τους ζήσει.

ΓΑΜΟΣ
8-6-2013: ημέρα Σάββατο και ώρα 8.00
μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη, έγιναν
οι γάμοι του Χρυσάφη Γηράση του Δημητρίου
και της Δήμητρας, ιατρού Καρδιολόγου στο
Ωνάσιο Καρδιολογικό Κέντρο Αθηνών, και
της Ελίνας Παπαδοπούλου του Γεωργίου και
της Ιωάννας. Ακολούθησε δεξίωση. Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης τους εύχεται να ζήσουν και να έχουν «βίον ανθόσπαρτον».
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Μάθημα ζωής από ένα παιδί

Σ

τους ξέφρενους ρυθμούς της καθημερινής ζωής μας έχουμε ξεχάσει
την αξία που έχουν μικρά καθημερινά συμβάντα γύρω μας, δεν μπορούμε, δεν έχουμε το χρόνο, να απολαύσουμε την αξία της μεταξύ μας επικοινωνίας, της
φιλίας, της προσφοράς. Τρέχουμε, τρέχουμε,
δεν προλαβαίνουμε….
΄Ένα μικρό κορίτσι, που η συνειδητοποίηση του σύντομου τέλους της ζωής του τού
δίδαξε σοφία, μας δίνει ένα «μάθημα ζωής»
με το ποίημα που ακολουθεί.
Το ποίημα γράφτηκε από ένα κοριτσάκι
που έπασχε από καρκίνο, νοσηλευόταν σε
ένα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του έδιναν μόνο 6 μήνες ζωής.

Slow dance
(να χορευεις αργα)
Παρακολούθησες ποτέ παιδιά
στο λούνα – πάρκ;
ή άκουσες τη βροχή να πέφτει
στο χώμα;
Παρακολούθησες το τρελό πέταγμα
μιας πεταλούδας;
Χάζεψες τον ήλιο καθώς
ξεθωριάζει η νύχτα;
Καλύτερα να χαλαρώσεις.
Μην χορεύεις τόσο γρήγορα.
Η ζωή είναι μικρή.
Η μουσική δεν κρατάει για πάντα.
Τρέχεις αλαφιασμένος κάθε μέρα;
Όταν ρωτάς κάποιον «πώς είσαι;»
Ακούς την απάντηση;
Όταν τελειώνει η μέρα πέφτεις
στο κρεβάτι αγκαλιά με σκέψεις για
εκατοντάδες δουλειές που
στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου;
Καλύτερα χαλάρωσε.
Μην χορεύεις τόσο γρήγορα
Η ζωή είναι μικρή.
Είπες ποτέ στο παιδί σου «θα το
κάνουμε αυτό αύριο» και μέσα στην
βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του;
Έχασες επαφή; Άφησες μια καλή φιλία
να πεθάνει επειδή ποτέ δεν είχες
τον χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και
να πεις «γεια!»
Καλύτερα χαλάρωσε.
Μην χορεύεις τόσο γρήγορα
Η ζωή είναι μικρή.
Η μουσική δεν κρατάει για πάντα.
΄Οταν τρέχεις παλαβωμένα για να πας
κάπου
χάνεις τη μισή χαρά της διαδρομής.
Είναι σα να πετάς ένα δώρο που
δεν άνοιξες….
Η ζωή δεν είναι αγώνας ταχύτητας.
Γι’ αυτό χαλάρωσε.
΄Ακου τη μουσική
Πριν τελειώσει το τραγούδι.
Το ποίημα «αλίευσε» από το διαδίκτυο
η Γεωργία Καφφέ,
κόρη της Ισαβέλλας Γιδαράκου-Καφφέ

Γωγώ K ακανή
του Λάμπρου Ζέκιου
Πριν δυόμιση περίπου μήνες έφυγε από τη ζωή, αναπάντεχα, και κηδεύθηκε στον Αϊ-Λιά, στα Κανάλια, η Γεωργία – Γωγώ Kακανή του Κων/νου και της Αρετής Ζέκιου.
Η Γωγώ, 20 μόνον ετών, στο άνθος της ηλικίας, της
ζωντάνιας, της δράσης και της ανεμελιάς, έπεσε θύμα
της ασφάλτου, της αρρώστιας που μαστίζει την κοινωνία
μας και ιδιαίτερα τη νεολαία μας.
Με συντριβή και οδύνη στις 11 Μαΐου έπεσε η είδηση
του τραγικού γεγονότος στο χωριό μας.
Η Γωγώ ήταν όμορφη και ζωντανή κοπέλα, με καλοκάγαθη ψυχή, ήταν η λατρευτή εγγονή των παππούδων
της και η λατρευτή όλων των οικείων και φίλων της.
Η αγάπη της προς τους γονείς της την επηρέασε και
επέλεξε να σπουδάσει και να εργασθεί κατόπιν, όπως η
μαμά της, ως νοσηλεύτρια.
Στην τελευταία κατοικία της προσέλκυσε αμέτρητο αριθμό συνανθρώπων μας και ιδίως νέων ανθρώπων, που
προσπαθούσαν με το βουβό κλάμα τους, με την παρουσία τους και τα ευγενή αισθήματά τους να ελαφρύνουν
τη θλίψη και το αναπάντητο γιατί; των γονιών της.

Είθε οι γονείς της να αποκτήσουν τη δύναμη, την υπομονή και την ψυχραιμία για να αντιμετωπίσουν τη σκληρή
και απάνθρωπη πλευρά της μοίρας τους.

Έφυγε στα είκοσί της χρόνια
Έφυγε πολύκλαυτη στα είκοσί της χρόνια σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην οδό Μουζάκι – Καρδίτσα, στο ύψος των συνόρων των Δήμων Μουζακίου
και Καρδίτσας, την 11η Μαΐου 2013, η Γεωργία (Γωγώ) Κακανή, εγγονή από την κόρη του Αρετή του
Ματθαία Ζέκιου του Φωτίου. Η κηδεία της έγινε στον
Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία. Τη συνόδευσαν στην
τελευταία της κατοικία οι συντετριμμένοι γονείς, παππούδες και συγγενείς, όλοι οι κάτοικοι του χωριού
και πολυάριθμοι άλλοι φίλοι, έτσι που ο ναός του
Προφήτη Ηλία ήταν ασφυκτικά γεμάτος και συγχρόνως ολόκληρο το προαύλιο του ναού. Ο θάνατός της
συγκίνησε τους πάντες. Σύντομη αναφορά στο χαρακτήρα της και την προσωπικότητά της έκανε ο κος
Γεώργιος Γιωτόπουλος, του οποίου η κόρη του Μαρία
ήταν από τα πρώτα παιδικά τους χρόνια η αδερφική
φίλη της Γωγώς.
Ο κος Γιωτόπουλος είπε τα εξής:
Αγαπημένη μας Γωγώ,
Βάσκανη τύχη έκοψε το νήμα της ζωής σου πρόωρα, επάνω στην ακμή της νιότης σου και επάνω
στην άνοιξη της ζωής σου, μέσα στην ακμή της λουλουδιασμένης φύσης, λουλούδι ανθηρό η ίδια.
Ήρθες με τους γονείς σου και την αδερφή σου να
γιορτάσεις με τους αγαπημένους παππούδες σου στο
χωριό μας τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, τα
πάθη και τη ζωηφόρο Ανάσταση του Χριστού μας,
μέσα στο αγιορείτικο τοπίο του Αϊ –Λια μας.
Σε χάρηκα εσένα και τους δικούς σου στην περιφορά του επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή και την
Κυριακή του Πάσχα, όταν συναντηθήκαμε στην εκκλησία. Ήσουν το καμάρι όχι μόνο των δικών σου,
αλλά και όλων μας όσοι σε γνωρίζαμε. Το ωραίο σου
παράστημα, η σύνεσή σου, το χαμόγελό σου, η καλοσύνη σου προσήμαιναν και προόριζαν να εξελιχθείς σε μια σεβαστή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Προσωπικά έτρεφα μεγάλη εκτίμηση για σένα.
Φίλη στενή της κόρης μου Μαρίας, μου δόθηκε η δυ-

νατότητα να διακρίνω στο πρόσωπό σου τα πολλά
και τα καλύτερα χαρίσματα του χαρακτήρα σου. Διαπίστωνα πάντα στις συζητήσεις μας την αμοιβαία εκτίμηση στο πρόσωπό μου, το σεβασμό σου που έφθανε
μερικές φορές στην ντροπαλότητα και τη συγκρατημένη συμπεριφορά σου.
Αφοσιωμένη στις σπουδές σου ανταποκρινόσουν
πλήρως στις υποχρεώσεις σου, δείχνοντας έτσι ότι
θα εξελισσόσουν σε ένα καταξιωμένο κοινωνικό άτομο, πράγμα που τόση ανάγκη έχει η χώρα μας και είχες όλα τα προσόντα να δημιουργήσεις μια υποδειγματική οικογένεια. Όμως αλλιώς ήρθαν τα πράγματα.
Ένα αρχαίο ρητό λέγει: «΄Ον Θεός φιλεί, θνήσκει νέος» όποιον ο Θεός αγαπά, πεθαίνει νέος. Προσωπικά
δεν δέχομαι απόλυτα την αλήθεια του ρητού αυτού,
μολονότι αυτός που το διατύπωσε είχε υπόψη του τα
δεινά που ενδεχομένως, θα συναντήσει κανείς στην
πολύμορφη ζωή του. Αντίθετα, δέχομαι αυτό που διατύπωσε ο λαός μας σ’ ένα δημοτικό τραγούδι: «Και
με τα χίλια βάσανα η ζωή πάλι γλυκιά είναι». Όμως
αυτό δεν είναι στο χέρι μας ως ένα βαθμό. Αυτός
που μας κυβερνά, ο Θεός, αλλιώς έκρινε για σένα.
Σε κάλεσε κοντά του.
Ας είναι η σκέψη αυτή το βάθρο πάνω στο οποίο
θα στηρίξουν οι δικοί σου τη δύναμη, ώστε να υπομείνουν την απώλειά σου με καρτερία και υπομονή,
με την ελπίδα ότι η ανάμνησή σου θα είναι το βάλσαμο
για ν’ αντέξουν το χαμό σου.
Προς τους δικούς σου θα είχα ακόμη να πω ότι είμαστε αναγκασμένοι , όταν δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε την πραγματικότητα και αφού δεν έχουμε άλλη
επιλογή, να προσαρμοστούμε προς αυτήν. Το ξέρω
πόσο δύσκολο είναι, αλλά κι εσύ αυτό θα επιθυμούσες γι’ αυτούς.
Γωγώ μου ήσουν ένα πολύτιμο διαμάντι, ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, μια ευγενική ψυχή. Η ώρα η
καλή.
Αιωνία σου η μνήμη.

