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Αγροτόσπιτο, πίνακας με λάδι σε καμβά (68x55) 
του αείμνηστου Καρδιτσιώτη 
ζωγράφου Γεωργίου Γούλα.

Από τη συλλογή της Πινακοθήκης Καναλίων, 
δωρεά Άρη Θέου.

Καλό καλοκαίρι 
στο χωριό!

ΗΗ
παιδική χαρά στο χωριό άρχισε να κατα-
σκευάζεται το 1966 και ολοκληρώθηκε το
1969, με πρωτοβουλία και δαπάνη του Συλ-
λόγου Καναλιωτών της Αθήνας και σημαν-

τική επίσης οικονομική συμβολή του μακαριστού
σήμερα συγχωριανού μας, πρώην βιομήχανου, Κων-
σταντίνου Γαλανάκη (κ. Ζηντοβίνου)  (βλ. και φύλλο
119, σελ. 1 της εφημερίδας μας). Ήταν από τις λίγες
τότε περιπτώσεις που ένα χωριό διέθετε οργανωμένη
και πλήρως εξοπλισμένη σε όργανα παιδική χαρά. Ήταν
το καμάρι του χωριού μας. 

Από τότε εκατοντάδες Καναλωτόπουλων του χωριού
και των απόδημων συγχωριανών μας που περνούσαν
μέρες διακοπών στο χωριό έπαιξαν στις κούνιες, στα
μονόζυγα, στη στριφογυριστή τσουλήθρα, γνωρίστηκαν
μεταξύ τους κι έδεσαν φιλίες. Ήταν ένας χώρος ξεκού-
ρασης και γνωριμίας και για τους συνοδούς τους, μα-
μάδες και μπαμπάδες. Με τα χρόνια, κάποιες, αναπό-
φευκτες άλλωστε με τη χρήση, φθορές είχαν επέλθει.
Από πέρυσι όμως, ο Δήμος Μουζακίου, αναγκασμένος
να εφαρμόσει σχετικές διατάξεις ως προς τα σύγχρονα
πρότυπα που πρέπει να ικανοποιούν οι παιδικές χαρές
για την ασφάλεια των μικρών χρηστών τους, σφράγισε
την παιδική χαρά έως ότου καταρτιστεί τεχνική έκθεση
από τις υπηρεσίες του σχετικά με τις προδιαγραφές
που πρέπει να πληροί και ανακαινιστεί σύμφωνα μ’ αυ-
τές,  προκειμένου να επαναλειτουργήσει. 

Την εποχή όμως αυτή, της μεγάλης οικονομικής ύφε-
σης, το συνολικό κόστος για την υλοποίηση των προ-
διαραφών φάνηκε ότι ήταν απαγορευτικό για τον Δήμο.

Κι ενώ η Κοινότητα Καναλίων εξα-
σφάλισε για το σκοπό αυτό και δέ-
σμευσε στον προϋπολογισμό του
Δήμου ποσό 3.000 ευρώ, αυτό το
ποσό αφενός δεν επαρκούσε για την
κάλυψη των απαιτήσεων του έργου
και αφετέρου δεν ήταν άμεσα εκτα-
μιεύσιμο. 

Ανακαινίστηκε και επαναλειτουργείΑνακαινίστηκε και επαναλειτουργεί
η παιδική χαρά στο χωριόη παιδική χαρά στο χωριό

Συνέχεια στη σελ. 3
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ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΗΓΗΣΠΕΡΙΗΓΗΣHH
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑΣ

Υ.Γ. Δηλώστε τη συμμετοχή σας στους  κ.κ. Νίκο Κατσόγιαννο (τηλ. 6936649277) 
και Χρήστο Λιάκο (τηλ. 6944512149) ή στο ekanalia@otenet.gr  έως την 
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για το λεωφορείο. 

Σας ανακοινώνουμε ότι προγραμματίζεται πολιτιστική
– ψυχαγωγική εκδρομή του Συλλόγου μας την Κυριακή
25 Σεπτεμβρίου 2016. Πρόκειται να περιηγηθούμε σε
μέρη της Κορινθίας. Θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μο-
νή Τιμίου Σταυρού στον Μαψό, νέα γυναικεία μονή με
πολύ μεγάλο πνευματικό και παραγωγικό έργο, και ακο-
λούθως θα ξεναγηθούμε στην Αρχαία Κόρινθο και τον
Ακροκόρινθο με τη μαγευτική του θέα. Το μεσημέρι θα
μεταβούμε στο Λουτράκι με τη διάσημη παραλία του,
όπου θα γευματίσουμε. 

Αναχώρηση από την Ομόνοια ώρα 08:00 (έναντι του
πολυκαταστήματος HONDOS CENTER -ΧΟΝΤΟΣ) 
Επιστροφή ώρα 19:30 

Για την εκδρομή ο Σύλλογος διαθέτει δωρεάν λε-
ωφορείο. Ο καθένας θα καλύψει τα έξοδα εστίασής
του.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Η ανακαινισμένη επιγραφή
της παιδικής χαράς 

θυμίζει τη δημιουργία 
της από τον Σύλλογο 
των Αθηνών το 1969

Από το φωτογραφικό 
αρχείο του Συλλόγου
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Α ίρομαι ή στέκομαι στο «ύψος των περιστά-
σεων» λεξικολογικά σημαίνει ότι υιοθετώ
συμπεριφορά ανάλογη με τη σοβαρότητα

των περιστάσεων, ότι διαθέτω το απαιτούμενο υψηλό
διανοητικό ή ηθικό επίπεδο για ν' ανταποκριθώ στη
σπουδαιότητα των περιστάσεων.

Να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων είναι φράση
που σήμερα κατεξοχήν χρησιμοποιείται πολιτικά και
στην ουσία επικαλείται κι έχει σκοπό να δημιουργή-
σει συναίνεση, συμφωνία, συμβιβασμό, διεγείροντας
τα ένστικτά μας για αφοσίωση και συνεργασία. Στο
κάλεσμα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, οι
πολιτικοί (αυτοί που κατά κύριο λόγο πιο συχνά το
επικαλούνται) χρησιμοποιούν κάτι που εξωτερικά
φαίνεται ανώτερο ηθικά, για να δημιουργήσουν ενο-
χή στο άτομο ή στην κοινωνία για τους λόγους που
ενδεχομένως διαφωνεί με τις ιδέες και προτάσεις
τους. Εκεί εστιάζεται και κρύβεται και η αγωνία τους:
να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να τα βγά-
λουμε πέρα με κάθε περίσταση/ περιπέτεια στην
οποία μας εμπλέκουν, να κάνουμε καλά τη δουλειά
που πρέπει να γίνει!

Η πιο δραματική βέβαια περίσταση ανάγκης να
σταθεί κανείς στο ύψος της (στο «ύψος των περιστά-
σεων») είναι αυτή του πολέμου. Στην περιπέτεια της
ανάβασης που μας εξιστορεί ο αρχαίος Αθηναίος
στρατηγός και ιστορικός Ξενοφών (Κύρου Ανάβα-
σις), ανακαλύπτει την κορύφωση αυτού του «δράμα-
τος» άρσης στο ύψος των περιστάσεων ο Ίταλο Καλ-
βίνο (15 Οκτωβρίου 1923 - 19 Σεπτεμβρίου 1985: Ιτα-
λός πεζογράφος, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος.
Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς
λογοτέχνες του 20ου αιώνα). Στο δοκίμιό του «Γιατί
να διαβάζουμε τους κλασικούς» (Εκδόσεις Καστα-
νιώτη, Οκτώβριος 2003), στην ενότητα «Ξενοφώντος
Ανάβασις», σελίδες 20-23, αποφαίνεται πως «Ναι,
υπάρχει ένα πάθος στην Ανάβαση: είναι η αγωνία της
επιστροφής, η στενοχώρια από την παραμονή σε μια
ξένη χώρα, η προσπάθεια να μη διασκορπιστούν
αφού, όσο είναι ακόμα μαζί, κουβαλάνε κατά κάποιο
τρόπο μέσα τους την πατρίδα... Στα απομνημονεύμα-

τα του στρατηγού του 5ου π.Χ. αιώνα η αντίθεση βρί-
σκεται μεταξύ της κατάστασης του σμήνους ακριδών
στην οποία υπέπεσε η στρατιά των Ελλήνων μισθο-
φόρων και της εφαρμογής των κλασικών φιλοσοφι-
κών – πολιτισμικών –  στρατιωτικών αρετών, που ο
Ξενοφών και οι άνθρωποί του προσπαθούν να προ-
σαρμόσουν στις νέες καταστάσεις... ». Και συνεχίζει
ως εξής: «Ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει ακρίδα
αλλά μπορεί επίσης να εφαρμόσει σ' αυτή την κατά-
σταση της ακρίδας έναν κώδικα πειθαρχίας και ευ-
πρέπειας... Να μη συζητά λίγο ή πολύ το γεγονός ότι
μετατράπηκε σε ακρίδα, αλλά μονάχα τον καλύτερο
τρόπο για να βιώσει αυτή τη μετατροπή του... Στον
Ξενοφώντα διαγράφεται ήδη καθαρά, με όλα τα όριά
της, η σύγχρονη ηθική της απόλυτης τεχνικής απο-
τελεσματικότητας, του να στέκεται κανείς στο ύψος
των περιστάσεων, να κάνει καλά τη δουλειά που πρέ-
πει να γίνει, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση της
προσωπικής του συμμετοχής με όρους οικουμενικής
ηθικής... Όλη του η αξιοπρέπεια βρίσκεται στην προ-
σπάθειά του να δώσει ένα στυλ, έναν κανόνα στην
πορεία αυτών των άπληστων και βίαιων αντρών... και
πρόκειται για μια αξιοπρέπεια περιορισμένη... ».

Άραγε, όταν καλούμε τα μέλη μας, ιδιαίτερα τα νε-
ότερα απ' αυτά, να σταθούν στο ύψος των περιστάσε-
ων – αναφορικά με τη σύγχρονη κατάσταση του συλ-
λόγου μας αλλά και γενικά των συλλογικοτήτων, τι
να γίνεται αντιληπτό ότι ζητάμε απ' αυτά; Να «μη
διασκορπιστούν» όσο είναι ακόμα καιρός, να «κου-
βαλήσουν» μέσα τους τη μικρή πατρίδα (όπως τη με-
γάλη πατρίδα οι στρατιώτες του Ξενοφώντα), τα Κα-
νάλια, να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τους με-
γαλύτερους αν το κρίνουν χρήσιμο για να συνεχίσει
ο σκοπός να υπηρετείται; Να κάνουν αυτό που είναι
αναγκαίο σε καιρούς απομείωσης της συμμετοχής σε
συλλογικότητες και συμμετοχικής προσφοράς έργου;
Κι αν ναι, θα τα καταφέρουμε πριν είναι αργά; 

Λάμπρος Απ. Πυργιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

2 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας

Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα
Τηλ/.Fax: 210 33.03.455 

email: ekanalia@otenet.gr
AΦΜ.: 998339380 - ΔΟΥ: Α’ Αθηνών

ΕΚΔΟΤΗΣ
Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου -

Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας
Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ του Νικολάου

Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Εφη Φρεμεντίτη 

Γραφίστρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Γεώργιος Μπέκος του Παναγιώτη

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

e-mail: bekoum@otenet.gr

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

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

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ..........................ΣΕΛ. 3

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ......................ΣΕΛ. 4-5

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠ’ ΤΟΝ 

ΤΟΠΟ ΜΑΣ ...........................ΣΕΛ. 6-7

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ.......... ΣΕΛ. 8-9

ΝΕΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ........................ΣΕΛ. 10-11

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ .........................ΣΕΛ.12

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ..............ΣΕΛ. 13

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ...........ΣΕΛ. 14

ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ..............ΣΕΛ. 15

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ .......................ΣΕΛ. 16

Στο ύψος των περιστάσεων

Yπευθυνη καταστήματος: 
Ευαγγελία Ζήση

τηλ.: 24410-39993
κιν.: 699 8427851
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ΜΜ
ετά τη διπλή βράβευση
της Εταιρείας Αστρονο-
μίας και Διαστήματος, της
οποίας πρόεδρος είναι ο

συγχωριανός μας κάτοικος  Βόλου κ.
Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης, από
την Ακαδημία Αθηνών και το Ίδρυμα
Ωνάση (βλ. σχετικά στο φύλλο 134
της εφημερίδας μας, σελ. 13), την
Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπης Παυλόπουλος κάλεσε στο
Προεδρικό Μέγαρο, στην Αθήνα, την
Ολυμπιακή Ομάδα της Εταιρείας για
να την βραβεύσει ύστερα από τη με-
γάλη επιτυχία της στην 9η Ολυμπιάδα
Αστρονομίας και Αστροφυσικής που
πραγματοποιήθηκε από 27/07/2015
έως 3/08/2015, στην πόλη Magelang
της Κεντρικής Ιάβας στην Ινδονησία.
Πρόκειται για τους 5 μαθητές της
αποστολής, Αντώνιο Βαλμά (χάλκινο
μετάλλιο), Ιωάννη Καλλιμάνη, Ιωάννη
Κουταλιό και Γεώργιο Παπαχατζάκη
(εύφημες μνείες), και Γεώργιο Βογια-
τζή (μέλος της αποστολής), στους
οποίους ιδιοχείρως ο Πρόεδρος επέ-
δωσε τα τιμητικά διπλώματα. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο
αρχηγός της αποστολής κ. Ιωάννης
Σειραδάκης, Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, ο συναρχηγός
της αποστολής κ. Λουκάς Ζαχείλας,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, και ο Πρόεδρος της Εταιρείας
κ. Κων/νος Μαυρομμάτης. 

Εκτός από την Ολυμπιάδα Αστρο-
νομίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κάλεσε στο Προεδρικό Μέγαρο και τις
άλλες μαθητικές ολυμπιακές αποστο-

λές, των μαθηματικών, της φυσικής,
της χημείας, της βιολογίας και της
πληροφορικής, τα μέλη των οποίων
κατέκλεισαν τη μεγάλη αίθουσα τελε-
τών του Μεγάρου. 

Ο κ. Παυλόπουλος, σε σύντομη
ομιλία του προς τους μαθητές, τους
καθηγητές και τους γονείς, εξέφρασε
τα συγχαρητήριά του και την ικανο-
ποίησή του για τις επιτυχίες των μα-
θητών, με τις οποίες διαλαλείται στα
πέρατα του κόσμου η σωστή και επι-
μελημένη εκπαίδευση των ελληνοπαί-
δων, όπως είπε, και ευχήθηκε να
έχουν καλές σπουδές και να διαπρέ-
ψουν στην επιστήμη και στην έρευνα
οι μαθητές, χωρίς να ξεχνούν τις ρίζες
τους και τις καταβολές τους. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο κ. Σει-
ραδάκης μίλησε για μισή περίπου
ώρα παρουσιάζοντας και αναλύον-
τας τον Μηχανισμό των Αντικυθή-
ρων, ομοίωμα του οποίου είχε μαζί
του και επέδειξε, επισύροντας τα κο-
λακευτικά σχόλια του Προέδρου, ο
οποίος σηκώθηκε από τη θέση του
και πήγε κοντά για να παρατηρήσει
τα πολλά και σύνθετα γρανάζια του
Μηχανισμού, καταστάλαγμα της σο-
φίας και της πρώιμης τεχνολογικής
εξέλιξης των αρχαίων μας προγό-
νων. 

Μετά και από αυτή την παρουσία-
ση δόθηκε κοκτέιλ προς τους προ-
σκεκλημένους, οι οποίοι συνομίλησαν
με τον Πρόεδρο για αρκετή ώρα και
έβγαλαν μαζί του πολλές αναμνηστι-
κές φωτογραφίες. 

Από την Επιτροπή της Εφημερίδας

Ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας, με την παρα-
κίνηση του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου
Καναλίων (ΜΕΣΚ), εξαρχής ευαισθητοποιήθηκε για την
ανακαίνιση και επαναλειτουργία της παιδικής χαράς,
τόσο για να έχουν ξανά οι μικροί μας φίλοι το δικό τους
ιδιαίτερο χώρο παιχνιδιού, όσο και γιατί η ανακαινισμένη
παιδική χαρά θα συμπλήρωνε στο τμήμα αυτό του χω-
ριού, μαζί με το Πνευματικό Κέντρο, το Ιστορικό και Λα-
ογραφικό Μουσείο και την Πινακοθήκη, τη σύνθεση ενός
ενιαίου πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χώρου. Θα συ-
νεργούσε κι αυτή στην ελκυστικότητα του χωριού ως
επισκέψιμου τόπου. 

Επανειλημμένα σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. (Συν. 19-3-

2015, θ. 4, Συν. 4-5-2015, θ. 3, Συν. 15-6-2016, θ.2) συ-
ζητήθηκε το ζήτημα της παιδικής χαράς και της άμεσης
οικονομικής συμβολής που θα μπορούσε ο Σύλλογος,
στο μέτρο των δυνατοτήτων του και μέχρι του ποσού
των 5.000 ευρώ, να παράσχει στη δαπάνη της ανακαίνι-
σης. Τελικά, αφού δόθηκε από τον Δήμο το πράσινο φως
για την υλοποίηση της ανακαίνισης, αγοράστηκε από τον
Σύλλογό μας πιστοποιημένος εξοπλισμός οργάνων-παι-
χνιδιών που εγκαταστάθηκαν ήδη στις κατάλληλες θέσεις.
Πρόσθεση άμμου στο έδαφος, στο χώρο των οργάνων,
εξασφαλίζει επιπρόσθετα την ασφάλεια των παιδιών. Για
χωματουργικές εργασίες, κοπή δέντρων, καθαρισμούς
κ.λπ., ο ΜΕΣΚ κατέβαλε προς τρίτους δαπάνη ποσού
1.500 ευρώ. Πλέον, το κόστος τυχόν απαραίτητων πε-
ραιτέρω διευθετήσεων θα μπορεί να καλυφθεί με το καν-
δύλι που παραμένει διαθέσιμο στην Κοινότητα.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σημαντική ήταν η
συμβολή του Προέδρου της Κοινότητας κου Χριστόφο-
ρου (Χρίστου) Ζέκιου και του Προέδρου του ΜΕΣΚ κου
Απόστολου Βητοβάρη, με τους οποίους ήμασταν συχνά
σε επικοινωνία σχετικά με ενέργειες που έπρεπε να γί-
νουν για την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ σημαντική
επίσης ήταν η προσφορά προσωπικής εργασίας τους
για την παραλαβή και  εγκατάσταση των οργάνων και
λοιπές διευθετήσεις καλλωπισμού του χώρου εντός της
παιδικής χαράς, επισκευής της περίφραξης κ.λπ. Πα-
νταχού παρών και ο ηλεκτρολόγος του χωριού κος Γιάν-
νης Γηράσης. Τους αξίζουν οι ευχαριστίες όλων μας και
ο δίκαιος έπαινος.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας
Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ανακαινίστηκε και επαναλειτουργείΑνακαινίστηκε και επαναλειτουργεί
η παιδική χαρά στο χωριόη παιδική χαρά στο χωριό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε 
την Ολυμπιακή Ομάδα της Εταιρείας Αστρονομίας

Νέα εξαίρετη τιμή για τον συγχωριανό μαςΝέα εξαίρετη τιμή για τον συγχωριανό μας
κο Κωνσταντίνο Μαυρομμάτηκο Κωνσταντίνο Μαυρομμάτη

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος με την Ολυμ-
πιακή Ομάδα της Εταιρείας Αστρονομίας, κατά την τιμητική εκδήλωση 

Η χειραψία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ.Μαυρομμάτη 
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Αναμνήσεις της Βασιλικής Αναμνήσεις της Βασιλικής 
Παπακώστα – ΑναστασίουΠαπακώστα – Αναστασίου (94ων ετών)(94ων ετών)
Mε την επιμέλεια του 
Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη

ΟΟ
νομάζομαι Βασιλική (κ. Κούλα) Πα-
πακώστα, γεννήθηκα το 1922, είμαι
τώρα 93ών ετών (σημείωση: κατά
την εξιστόρηση αυτών των αναμνή-

σεων και ήδη σήμερα 94ων ετών) και είμαι γυ-
ναίκα του μακαρίτη Μιλτιάδη (κ. Μέλτα)
Αναστασίου (κ. Πόλια). Οι γονείς μου ήταν ο Κων-
σταντίνος και η Μαρία Παπακώστα. Αδέλφια μου
ήταν πρώτος ο Γεώργιος Παπακώστας, δεύτε-
ρος ο Νίκος Παπακώστας, που παντρεύτηκε την
Όλγα Χαλάτση και που τον πήραν οι αντάρτες
και δεν γύρισε πίσω, τρίτη ήμουν εγώ, τέταρτος ο
Ευάγγελος Παπακώστας και πέμπτη ήταν η
Θωμαή Παπακώστα. Αλλά αυτά τα δυο τελευταία
παιδιά πέθαναν γρήγορα, λίγο πριν πεθάνει και
ο πατέρας μου, που μας άφησε το 1928. Η μάνα
μου Μαρία Παπακώστα, ήταν τότε 37 χρονών
και ανέλαβε όλες τις αγροτικές εργασίες πάνω
της. Για συνοδειά έπαιρνε στη δουλειά τον
αδερφό μου Γεώργιο Παπακώστα, που τότε ήταν
15 ετών. 

Όταν ήμουν κοριτσάκι πέντε – έξι χρόνων, θυ-
μάμαι ότι με έπαιρνε η μεγαλύτερη εξαδέρφη μου
Γαρυφαλλιά Παπακώστα – Σδρόλια κι ερχόμα-
σταν στο δικό σας σπίτι, όπου μάθαινε μοδίστρα
κοντά στη μητέρα σου Όλγα Παπαϊωάννου –
Μαυρομμάτη. Ήταν πολύ καλή μοδίστρα η μη-
τέρα σου, αφού πήγε στην Αθήνα και έμαθε τη
μοδιστρική. Είχε δε εδώ πολλά μοδιστράκια,
όπως την Ευτυχία Καπούλα, την Τσιαβούλα Μά-
στορα και αρκετές άλλες. 

Η τυράγνια του καπνού 
Όταν το 1931 πέθανε και ο αδερφός μου ο

Γιώργος, έπαιρνε εμένα στα χωράφια η μητέρα
μου να τη συνοδεύω, αν και ήμουν πολύ μικρή,
μόλις 9 χρόνων. Έστρωνε ένα τσουβαλάκι κατα-
γής στο χώμα, εκεί που μάζευε το καπνό και με
έβαζε να κοιμηθώ, όταν νύσταζα, ώσπου να φέξει.
Άλλες φορές έπαιρνε το Νίκο μαζί της, πάντα για
να τη συνοδεύει. Στα χέρια της, όταν πηγαίναμε
σιακάτ’, κρατούσε πάντα μια μεγάλη φορτωτήρα
για προστασία της. 

Το καπνό το αρμαθιάζαμε στο ντάμι, το απλώ-
ναμε στις ηλιάστρες και ύστερα το κάναμε τόπια,
τα οποία τα βάζαμε μέσα στο υπόγειο για να δια-
τηρούνται καλά και να μαλακώνουν τα φύλλα.
Κατά τον Νοέμβριο, όταν μαλάκωναν καλά, για
να μη μουχλιάσουν τα μεταφέραμε στο χωριό με
το γαϊδούρι ως εξής: Πάνω στο σαμάρι στερεώ-
ναμε ένα ξύλινο διχαλωτό – καβαλάρι και στην
κορυφή του τοποθετούσαμε μια οριζόντια δοκό,
όπου με τις κλούτσες κρεμούσαμε τα τόπια, πέντε
– έξι από τη μια μεριά και άλλα τόσα από την
άλλη. 

Έτσι τα μεταφέραμε στο κατώι του σπιτιού
μας, για να τα έχουμε έτοιμα για καλούπιασμα,
που ήταν πολύ μπελαλίδικο. Παίρναμε ένα φύλλο,
το ισιάζαμε και το στρώναμε στο γόνατο, τοπο-
θετούσαμε άλλα 20 περίπου φύλλα το ένα πάνω
στο άλλο, ύστερα το γυρίζαμε από την άλλη μεριά
και βάζαμε άλλα 20 φύλλα. Δέναμε με σπάγκο τα
κοτσάνια και με το ψαλίδι κόβαμε εκείνα τα κο-
τσάνια που προεξείχαν. Φροντίζαμε μάλιστα το
πρώτο και το τελευταίο φύλο να είναι τα καλύτερα
για μόστρα, όπως λέγαμε. 

Τα καλούπια τα βάζαμε κάτω από το γόνατο
για να στρώσουν και ύστερα τα τοποθετούσαμε
σε δυο σειρές με τα κοτσάνια προς τα έξω και
φκιάναμε πρόχειρα το «μπασκί», ώσπου αργό-

τερα με την κάσα τα κάναμε δέμα, τυλίγοντάς τα
με λινάτσα γύρω – γύρω. 

Όταν ερχόταν ο έμπορας για να ελέγξει την
ποιότητα του καπνού, έβγαζε κάμποσα δέματα
άχρηστα, που ήταν για κάψιμο. Έτσι όλη η τυρά-
γνια πήγαινε χαμένη. Καλό καπνό, μυρωδάτο
καπνό και να σου το βγάζουν άχρηστο και σκάρτο!
Εγώ λέω πως είχαν εντολή να το κάνουν αυτό,
αλλιώς δεν εξηγείται πώς, με ένα δείγμα, με ένα
καλούπι που έπαιρναν και εξέταζαν, έβγαζαν
άχρηστο ολόκληρο το δέμα. 

Τελευταία χρονιά του καλουπιάσματος ήταν,
θυμάμαι, το 1940, διότι την ώρα που καλουπιά-
ζαμε ακούγονταν τα κανόνια στα Γιάννενα με τον
πόλεμο της Αλβανίας. Έκτοτε τα δέματα τα κά-
ναμε κατ’ ευθείαν με τις αρμαθιές χωρίς καλούπια. 

Τότε που τορπίλισαν την «Έλλη»
Τον 15αύγουστο του 1940 οι Ιταλοί τορπίλισαν

το οχηματαγωγό «Έλλη» στην Τήνο και το γεγο-
νός το μάθαμε κι εμείς εδώ στα Κανάλια. Οι Λα-
γαίοι, δηλ. η Ισμήνη Λαγού και ο Πέτρος Λαγός,
παραθέριζαν τότε στο Μέτσοβο, στο σπίτι του
συγγενή τους Νίκου Λαγού, που είχε τρία κορίτσια.
Αμέσως την επόμενη μέρα κατέφθασαν, γιατί
φοβήθηκαν ότι θα κηρυχθεί πόλεμος. Και πραγ-
ματικά στις 28 Οκτωβρίου 1940 κηρύχτηκε ο πό-
λεμος. 

Εκείνη την ημέρα εμείς ήμασταν στο ντάμι για
δουλειές και κατά το απογευματάκι ξεκινήσαμε
για το χωριό. Μόλις φθάνουμε στα Κατσιούργια,
ακούμε τις καμπάνες να βαρούν δυνατά και ακα-
τάπαυστα. «Τι να συμβαίνει άραγε;» διερωτιό-
μασταν. Δεν ήξερε κανένας να μας πει. Μόλις
φθάνουμε όμως στον Πλατανάκο του Πόλια,  μά-
θαμε ότι έχουμε πόλεμο με τους Ιταλούς στα αλ-
βανικά σύνορα. Στο χωριό βρίσκουμε όλους τους
χωριανούς ανάστατους. Άλλους να τρέχουν από
εδώ και άλλους να τρέχουν από εκεί. Ήταν όλοι
ανήσυχοι και φοβισμένοι. 

Οι νέοι άνδρες άρχισαν να ετοιμάζονται για να
καταταχθούν φαντάροι, διότι πήραν πολλές ηλι-
κίες. Από όλα σχεδόν τα σπίτια έφευγε και από
ένα τουλάχιστον παλικάρι. Ανάμεσά τους ήταν
και ο Μιλτιάδης Αναστασίου (κ. Μέλτας Πόλιας)
που μερικά χρόνια αργότερα τον παντρεύτηκα.
Όλοι τους πήγαν με το τρένο στα Τρίκαλα και
από εκεί στο Μέτσοβο και στα σύνορα. 

Ο Μέλτας ήταν στο μεταγωγικό και είχε ένα
μουλάρι φορτωμένο πολεμοφόδια. Εκεί που βρι-
σκόταν στην οπισθοφυλακή, έπεσε μια βόμβα
δίπλα του και σκότωσε το μουλάρι. Αμέσως πα-

ραμέρισε και χώθηκε μέσα σε έναν λάκκο. Στη
στιγμή πέφτει και μια δεύτερη βόμβα στη γούρνα
που άνοιξε η πρώτη και έτσι γλίτωσε. 

Συνάντησε εκεί και άλλους Καναλιώτες, όπως
τον Γεώργιο Γεωργούλα και τον Χρήστο Βάλλα,
ο οποίος μάλιστα σκοτώθηκε και όταν το έμαθαν
οι αδερφές του έβαψαν μαύρο το σπίτι τους, απέ-
ξω, για να δείξουν το μεγάλο πένθος τους στον
κόσμο. 

Οι στρατιώτες, βέβαια, συνέχισαν την προ-
έλασή τους προς την Κορυτσά και το Τεπελένι
που τα κατέλαβαν. 

Η περιπέτειά μας με μια νεροποντή
Μια βροχερή μέρα, θυμάμαι, θα ξημέρωνε

του Αγίου Δημητρίου και ήμασταν σιακάτ’. Γιόρταζε
ο θείος μου και έπρεπε να πάμε στο Μεσενικόλα.
Ξεκινήσαμε, λοιπόν, έγκαιρα από το ντάμι, με μια
βαριά συννεφιά και σε λίγο άρχισε να βρέχει δυ-
νατά. Περάσαμε την Πάσκα, η οποία δεν είχε κα-
τεβάσει ακόμη, αλλά μόλις φθάσαμε στα Κατσι-
ούργια ήταν αδύνατο να περάσουμε και να έρ-
θουμε στο χωριό, διότι είχε κατεβάσει πολύ νερό.

Γυρίζουμε τότε πίσω για να επιστρέψουμε στο
ντάμι. Αλλά σ’ αυτό το μεταξύ η Πάσκα είχε κατε-
βάσει και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Έτσι
κλειστήκαμε ανάμεσα στους δυο χειμάρρους, και
η βροχή έπεφτε καρδάρι. Πάμε πέρα στο ντάμι
του Ιωάννη Κακαέ, εκεί στις ράχες, στ’ αλώνια,
μέσα στη νύχτα, με το πηχτό σκοτάδι και τις αδιά-
κοπες βροντές και αστραπές. 

Εκεί βρίσκουμε το Χρήστο Σιάφη, ο οποίος
μας πέταξε από πέρα τον αναπτήρα του για να
μπορέσουμε να δούμε πρώτα και ύστερα ν’ ανά-
ψουμε φωτιά. Ο αναπτήρας, όμως, έπεσε κάτω
και μόνο με το φως των αστραπών μπορέσαμε
να τον βρούμε. Τότε μπήκε ένας από τα χατήλια
μέσα στο ντάμι, διότι ήταν πετρωμένο, μας άνοιξε
την πόρτα, ανάψαμε φωτιά και καθήμενοι γύρω
- γύρω κατάχαμα μπορέσαμε να στεγνώσουμε.
Εκεί πλέον περάσαμε τα κούρκουμα όλη τη νύχτα
και το πρωί ήρθαμε στο χωριό. Τελικά δε, δεν
πήγαμε στο Μεσενικόλα.

Οι άλλες γεωργικές εργασίες μας. 
Εκτός από καπνό σπέρναμε και σιτάρια, κα-

λαμπόκια και ό,τι άλλο μπορούσαμε. Εκεί στην
Πάσκα είχε δίπλα χωράφι ο Μήτρος Καβάλας, ο
οποίος έβαζε μεροκάματα στα χωράφια του. Εγώ,
λοιπόν, όταν δεν είχαμε δική μας δουλειά, πήγαινα
και έβγαζα μεροκάματα σ’ αυτόν. Τι μεροκάματο
δηλαδή  ήταν εκείνο των 5 έως 10 δραχμών. 

Η μητέρα μου είχε και την προστασία των
πρώτων εξαδέρφων της, που τα είχε σαν αδέρφια
της. Πάντα έρχονταν στο ντάμι μας, τάχα για να
πάρουν νερό από την τουλούμπα, και καλημέρι-
ζαν τη μάνα μας, ρωτώντας την αν είναι καλά και
πώς πάει στις δουλειές. Ήταν άλλος κόσμος,
Κώστα μ’, τότε, που συνέτρεχε ο ένας τον άλλο.
Σήμερα και να πεθαίνεις δεν σου δίνουν σημασία. 

Το ντάμι μας ήταν στην Πάσκα. Ήταν αυτό το
ντάμι που σήμερα έχει ο Κωνσταντίνος Παπα-
κώστας. Εκεί είχαμε και τον κήπο μας, απ’ όπου
παίρναμε όλα τα ζαρζαβατικά. Τίποτε δεν αγο-
ράζαμε. 

Στα χωράφια που πηγαίναμε τη βοηθούσαμε
κι εμείς τα μικρά τη μητέρα μας, αλλά αυτή τρα-
βούσε πάντα μπροστά. Όταν ήμασταν στο χω-
ράφι κοντά στη Μαρμαρένια μας έστελνε να πά-
ρουμε νερό από τη γούρνα μιας πηγής, η οποία
όμως είχε βατραχάκια. Αυτά κλωτσώντας το νερό
για να φύγουν το θόλωναν και περιμέναμε πότε
θα ξεθολώσει για να πάρουμε σιγά – σιγά με το
κανάτι το νερό, για να γεμίσουμε το λαήνι και ό,τι
άλλο είχαμε. 

Στα χωράφια το μεσημέρι τρώγαμε το φαγητό
που είχαμε ετοιμάσει αποβραδίς και το είχαμε μέ-
σα σε ένα μπακράτσι. Το απόγευμα όμως, για
να δροσιστούμε είχαμε ένα πολύ καλό φαΐ, Κώστα
μου! Άκου να σου πω πώς το κάναμε: Μέσα σε
μια μπσούρα βάζαμε κρύο νεράκι, προσθέταμε
λίγο ξυδάκι, λίγο αλατάκι και θεραπευόμασταν!
Αυτό ήταν το φαΐ μας! Και άντε ύστερα να έχεις
δύναμη να σκαλίσεις κατά ηλίου. Άμα είχαμε
σκόρδο φκιάναμε σκορδαλιά, αλλιώς πορεύαμε. 

Είχαμε δε από πάνω και τη νηστεία. Την Κα-
θαρή Δευτέρα άρχιζε η αυστηρή νηστεία και όλη
την εβδομάδα δεν τρώγαμε ούτε λάδι. Είχαμε δε
τη συνήθεια εμείς οι γυναίκες εκείνη την ημέρα
να τρίβουμε τα χαλκώματα, ταψιά, τεντζερέδες,
τηγάνια κ.λπ., για να φύγουν τα λίπη και να είναι
καθαρά για τη μεγάλη νηστεία και να μην περιέ-
χουν αρτυμένα υπολείμματα. 

Όταν εμείς τα παιδιά 
μέναμε στο σπίτι.

Όταν εμείς τα παιδιά μέναμε στο σπίτι, μας
έλεγε η μάνα μας να παίρνουμε νερό από τη
Βρύση έγκαιρα, τότε που δεν είχε πολλές γυναίκες
στη σειρά να περιμένουν, για να έχει νερό το
βράδυ να χουσμετέψει. Κάναμε και άλλες δου-
λειές στο σπίτι. Εγώ π.χ. ζύμωνα το ψωμί, αρμέ-
γαμε με τον αδερφό μου τις αγελάδες και τις γίδες,
συγκεντρώναμε το γάλα σε μεγάλες τσουκάλες
για να το «βαρέσουμε» και να βγάλουμε το βού-
τυρο και το ξινόγαλο. Ο Νίκος δε, πολλές φορές
κι εγώ η ίδια, ετοιμάζαμε το μπουτινέλο για να
«χτυπήσουμε» το γάλα. Βράζαμε πρώτα νερό,
το ρίχναμε μέσα στο μπουτινέλο για να τον ζεμα-
τίσουμε και να ψοφήσουν τα μικρόβια και ύστερα
ρίχναμε μέσα το γάλα και το «βαρούσαμε». Ο
Νίκος, που ήταν μεγαλύτερος, το χτυπούσε καλά
και έβγαζε το βούτυρο πιο γρήγορα. Το βράδυ
που ερχόταν η μάνα μας από τη δουλειά συνή-
θως το «έκοβε» το ξινόγαλο και το έκανε κλω-
τσοτύρι. 

Κάθε Κυριακή, επειδή δεν είχαμε λεφτά να
αγοράσουμε κρέας, φκιάναμε πίτα κλωτσοτυρό-
πιτα ή γαλατόπιτα, διότι το γάλα το είχαμε άφθονο.
Πού και πού σφάζαμε και κανένα κοτόπουλο. 

Πολλές φορές, όταν αργότερα μεγάλωσα και
ήμουν 15 χρόνων περίπου, η μάνα μου με έδιω-
χνε γρηγορότερα από το χωράφι για να έρθω
στο σπίτι, στο χωριό, να δώσω τις κότες να φάνε,
να δέσω τα γίδια και τα γελάδια, να τα αρμέξω

Η κα Κούλα 94ων ετών σήμερα
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

και γενικά να κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Πότε
– πότε μου έλεγε: 

-Βγάλε και καναδυό κομμάτια κρέας από το
τσουκάλι και μαγείρεψέ τα με τραχανά ή με
μπλουγούρι για να φάμε το βράδυ. 

Ο παστουρμάς και η σταφλαρμιά
Τα Χριστούγεννα, βέβαια, τρώγαμε κρέας

αβέρτα, διότι, όπως όλος ο κόσμος στο χωριό,
είχαμε κι εμείς γουρούνι για σφάξιμο. Τη λίπα που
βγάζαμε τη χρησιμοποιούσαμε για λάδι στα φα-
γητά. 

Κάναμε δε και τον λεγόμενο παστουρμά. Το
ένα μπούτι του γουρουνιού το έκοβε η μάνα μας
μερίδες, όπως έκαναν άλλωστε και οι άλλοι Κα-
ναλιώτες, το έβραζε και ύστερα το έβαζε στον τε-
νεκέ, στρώσεις – στρώσεις, με ανάμεσα λίπα και
έτσι δεν χαλούσε. Διατηρούνταν για αρκετούς μή-
νες. Έτσι κάναμε φαγητό με κρέας αρκετό καιρό,
μέχρι και το καλοκαίρι ακόμη. 

Άλλο φαγητό που διαρκούσε πολλούς μήνες
ήταν η σταφλαρμιά, που την  κάναμε ως εξής:
Βράζαμε το μούστο από τα σταφύλια του τρύγου,
χωρίς να τον αφήσουμε να πήξει αλλά απλώς
να πάρει τη γλύκα του σταφυλιού, και το μούστο
αυτό τον ρίχναμε μέσα σε ένα τσουκάλι, όπου εί-
χαμε κάνει πρωτύτερα τα εξής: Στρώναμε κάτω
– κάτω μεγάλα καθαρά κληματόφυλλα, βάζοντας
και λίγο σινάπι τυλιγμένο σε ένα υφασματάκι, απ’
αυτό που χρησιμοποιούσαν στα καταπλάσματα,
τοποθετούσαμε πάνω σ’ αυτά σταφύλια απλω-
μένα, ύστερα τα καλύπταμε αυτά με άλλα κλη-
ματόφυλλα, από πάνω καλά και ωραία σταφύλια
και ούτω καθεξής, μέχρις ότου γεμίσει το τσουκάλι
και την αφήναμε να ωριμάσει η σταφλαρμιά. 

Όταν πηγαίναμε για να σκάψουμε το αμπέλι,
παίρναμε μαζί μας, αντί για φαγητό, ένα κατσαρόλι
σταφλαρμιάς, που την προσφαΐζαμε με ψωμί,
παίρνοντας μια – μια ρόγα με λίγο ζωμό στο κου-
τάλι. Ήταν ένα ωραίο γλύκισμα, όχι όμως τόσο
γλυκό όσο το πετιμέζι. 

Στα αμπέλια, όταν τα σκάβαμε, βρίσκαμε και
τις λεγόμενες πρασινίθρες, που έμοιαζαν με μικρά
σκορδάκια χλωρά, με μικρά – μικρά κεφαλάκια,
τα οποία τα καθαρίζαμε και τα τρώγαμε πάλι προ-
σφαΐζοντάς τα με ψωμί. Όταν δε βλαστολογού-
σαμε το αμπέλι, τις τρυφερές κορφάδες τις ξε-
φλουδίζαμε και τις τρώγαμε, αν και ήταν λίγο ξινές.
Άλλες φορές η μάνα μας, όταν βλαστολογούσε
μόνη της, μας έφερνε τα βλαστάρια στο σπίτι και
τα τρώγαμε σαν τα κατσικάκια, πάλι με ψωμί. 

Κατά δε τις ημέρες που βοτανίζαμε τα σιτάρια,
που τα καθαρίζαμε δηλ. από τα άλλα χόρτα, βρί-
σκαμε και λαψάνια, από τα οποία κόβαμε τις τρυ-
φερές κορφές, τις ξεφλουδίζαμε, βάζαμε και λίγο
αλατάκι και θεραπευόμασταν φαΐ με το τίποτα,
απλά με λίγο ψωμί. 

Από το σχολείο θυμάμαι… 
Στο Δημοτικό Σχολείο πήγα μέχρι την πέμπτη

τάξη και μετά διέκοψα, για να βοηθήσω τη μητέρα
μου στις δουλειές. Στις πρώτες τάξεις πηγαίναμε
στο πάνω Σχολείο και είχαμε δασκάλα την Καλ-
λιόπη Ψαλτοπούλου – Πρίντσιου. Θυμάμαι ότι
μας έβαζε να κάνουμε διάφορα σχέδια και όταν
δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε, πηγαίναμε στο
σπίτι της για να μας διατάξει και ώσπου να επι-
στρέψουμε χτυπούσε η καμπάνα για απογευ-
ματινό μάθημα. Διότι τότε είχαμε μάθημα πρωί
και απόγευμα. Έτσι, σκέπτομαι τώρα, ότι και οι
δάσκαλοι τότε κουράζονταν πολύ. 

Ιδιαίτερα θυμούμαι τη δασκάλα τη Βίκα Τσια-
νάκα, που πέθανε πέρυσι, η οποία έκανε και όλες
τις δουλειές του σπιτιού: ζύμωμα, πλύσιμο, φα-
γητό, παιδιά κ.λπ. Τι μοναχά πήγαινε πότε – πότε
η Ευρύκλεια Μαυράκη, η μάνα του Αποστόλη
Μαυράκη και της έδινε ένα χέρι βοήθειας. 

Μετά, στις άλλες τάξεις, πήγα στο κάτω Σχο-
λείο, όπου είχαμε δάσκαλο τον Δημήτριο Μακρή,
ο οποίος, πριν αρχίσει το μάθημα και μόλις κάναμε
την προσευχή, μας τραγουδούσε καθημερινά το
τραγούδι:

Κόρη μ  ́με τα ξανθά μαλλιά και με τα μαύρα σ’
μάτια
κατέβα κάτω κι άνοιξε τη σιδερένια σ’ πόρτα.
Έχω δυο λόγια να σου πω, τρία να μολογήσω. 
Αν είχε καημό για καμιά κοπέλα δεν ξέρω.

Πάντως το τραγούδι αυτό το έλεγε καθημερινά
ολόκληρο το χρόνο εκείνο που τον είχαμε δά-
σκαλο. 

Στην πέμπτη τάξη είχα δάσκαλο τον Κωστάκη
Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν πολύτεκνος, αφού
είχε έξι αγόρια και ένα κορίτσι. Είχε δηλ. την Ισα-
βέλλα, το Βασιλάκη, που έγινε αξιωματικός, τον
Σωκράτη, που έγινε πολιτικός μηχανικός, τον Γιώρ-
γο, τον Χρυσόστομο, με τον οποίο ήμασταν ίσια,
το Νίκο και τον Υψηλάντη. Ήταν κι αυτός πολύ
καλός δάσκαλος, όπως ο Μακρής. Αλλά εγώ δεν
προλάβαινα να γράψω και να διαβάσω, διότι στο
σπίτι είχα όλες τις δουλειές πάνω μου, αφού η
μητέρα μου πήγαινε σιακάτ’. Να ξιαρίσω τα κατώια,
να σκουπίσω την αυλή, να μαζέψω τις κακαράν-
τζες, να πάρω νερό από τη Βρύση και τόσα άλλα.
Ιδιαίτερα με το νερό που έπαιρνα από τη Βρύση,
με δυο και τρεις στράτες, έπρεπε να γεμίσω το
καζάνι για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει η μη-
τέρα μου όταν ερχόταν κατάκοπη από τα χωρά-
φια. Πολλές φορές σηκωνόμασταν με το Νίκο και
τη νύχτα για να πάρουμε νερό, επειδή τότε οι
βρύσες ήταν άδειες και γεμίζαμε αμέσως τα γκιού-
μια και τα γκάζια, για να τα φέρουμε στο σπίτι και
να τα αδειάσουμε στο μεγάλο καζάνι. 

Ο βομβαρδισμός του χωριού 
Τον Δεκαπενταύγουστο του 1943 έγινε ο βομ-

βαρδισμός του χωριού μας από τα γερμανικά
αεροπλάνα. Εκείνη την ώρα εγώ ήμουν μόνη
μου στο σπίτι, γιατί η μάνα μου με το Νίκο είχαν
πάει στην εκκλησία. Πρώτα ήρθε ένα αεροπλάνο
πετώντας χαμηλά και έκανε μια στροφή. Μετά
από λίγο κατέφθασαν άλλα 12 αεροπλάνα μαζί
και άρχισαν να βομβαρδίζουν. Οι περισσότερες
βόμβες έπεφταν γύρω και πίσω από την εκκλη-
σία. 

Κατεβαίνω αμέσως στο κατώι και το βρίσκω
γεμάτο κόσμο, που ήρθαν να κρυφτούν. Ήταν
εκεί ανάμεσά τους και ο θείος μου Ιωάννης Σδρό-
λιας. Πρώτα έπεσε από τις βόμβες το σπίτι της
Στυλιανής Στασινού (κ. Στεργιάνου Τσατζόια) και

όλα τα πάρα πολλά πράγματα που ήταν προίκα
της κόρης της Κατίνας Στασινού καταστράφηκαν
ή σκορπίστηκαν εδώ κι εκεί. Από τον κρότο και
τα βλήματα πέφτει και η δική μας η γωνία του
σπιτιού μας. Σπάζουν κάτι κάσες που είχαμε το
σιτάρι και χύνεται όλο επάνω μας, με χώματα και
με άλλα πράγματα, ενώ σηκώθηκε πολύς κουρ-
νιαχτός. Δεν βλέπαμε μπροστά μας τίποτε. 

Σε λίγο πέφτει από τις βόμβες και το σπίτι του
Λάμπρου Παπαμιχάλη που ήταν λίγο πιο πέρα
και αποτελειώνει το κακό. Τα πάντα ήταν θολά
μέσα στην πυκνή σκόνη και τα χαλάσματα. Είχα
δε κλειστά τα μάτια για να προφυλαχτώ και όταν
τα άνοιξα ήταν ερημιά τριγύρω. Είχαν εξαφανιστεί
όλοι. Πότε έφυγαν, πού πήγαν, δεν κατάλαβα
καθόλου. Έμεινα μονάχη, Κώστα μ’, μέσα στο
κατώι με τα πράγματα μόνο και δεν ήξερα τι να
κάνω. Άμα τα θυμάμαι, παθαίνω τρόξα και δε με
κολλάει ύπνος. Αποφασίζω, λοιπόν, να φύγω κι
εγώ. Πηγαίνω προς τη διπλανή πόρτα του Κων-
σταντίνου Γιαννακού, για να βρω κάποιον να συ-
νοδευτώ. Ερημιά. Πηγαίνω, προς το ρέμα και
εκεί ακούω μια φωνή να με κράζει δυνατά. 

- Κούλα, Κούλα, έλα εδώ από κάτω να κρυ-
φτείς κι εσύ. 

Ήταν ο Ιωάννης Σδρόλιας με τη Γαρυφαλλιά,
τη γυναίκα του κάτω από το κοτρόνι. Πήγα και
χώθηκα κι εγώ από κάτω.

Αφού πέρασε η μπόρα και έφυγαν τα αερο-
πλάνα, πήγα πιο κάτω στο σπίτι του Ιωάννη Πά-
σχου, όπου τα κατώγια ήταν άδεια όλωσδιόλου.
Ούτε κόσμος, ούτε γαϊδούρια, ούτε άλλα ζώα.
Ερημιά και χάρος, που λέμε. Προχωρώ πιο κάτω
από το Καρκατσιόλι και κοιτάζω κάτω από τη γέ-
φυρα, όπου τη βρίσκω γεμάτη κόσμο. Μόλις με
είδε η Λεμονιά Πάσχου, η Νασιάκαινα, η μάνα
του μακαρίτη Ιωάννη Πάσχου, που ήμουν σε
άθλια κατάσταση από τους καπνούς και τα χώ-
ματα, με παίρνει κοντά της και άρχισε να με ψάχνει
μην είμαι λαβωμένη. 

Δεν σταμάτησα εκεί, αλλά συνέχισα να φεύγω
προς τα πέρα στα ακριανά σπίτια του χωριού και
είδα το σπίτι του Επαμεινώνδα Τίγκα να καίγεται
και όσοι ήταν μέσα κάηκαν ζωντανοί. Να ακούς
εκεί κλάματα και σπαρακτικές κραυγές, που να
λυπάσαι και να σε πιάνει τρόμος. Προχωρώ έξω
από το χωριό και φθάνω στου Αποστολάκη τη

Βρύση. Μόλις με βλέπει εκεί ο Κωνσταντίνος Κα-
ρανάσιος, με κοίταξε κι αυτός μήπως είμαι τραυ-
ματισμένη πουθενά, και μου λέει:

- Αφού είσαι καλά, σύρε στη βρύση να πλυθείς
γιατί είσαι σε κακά χάλια. 

Πολύς κόσμος είχε πάρει τις ράχες και κοιτά-
ζοντας προς τα κάτω προς τη Μετόχη, βλέπω το
Νίκο τον αδερφό μου και τον φωνάζω:

- Είσαι ζωντανός Νίκο; Έλα προς τα πάνω. 
Ο αδερφός μου Νίκος Παπακώστας, είπα

πρωτύτερα ότι ήταν στην εκκλησία και μόλις πέ-
ρασε το πρώτο αεροπλάνο πήγε προς το Καρ-
κατσιόλι με τους φίλους του και κρύφτηκε κάτω
από το γεφυράκι του Πράττη. Όταν δε τελείωσε
ο βομβαρδισμός, έφυγε προς τα κάτω προς τα
ντάμια, μακριά από το χωριό. Εκεί τον είδα και
τον φώναξα, οπότε ήρθε και αυτός στου Απο-
στολάκη τη Βρύση, όπου μαζεύτηκαν πολλοί χω-
ριανοί. 

Η μάνα μου Μαρία Παπακώστα, που ήταν
και αυτή στην εκκλησία, μετά το βομβαρδισμό
ανέβηκε προς τα πάνω και έφθασε στον Αϊ Λια,
όπου είχε μαζευτεί πολύς κόσμος και έψαχνε να
μας βρει. Ύστερα κατέβηκε στο σπίτι και το βρήκε
άδειο, με ορθάνοιχτες τις πόρτες. Ανέβηκε στην
κουζίνα και βρίσκει το φαγητό –κρέας με ρύζι–
στη γωνιά ανέπαφο, πάνω στην πυροστιά. Βγήκε
στο μπαλκόνι, προσπαθώντας να μας ιδεί, κοι-
τάζοντας προς τα κάτω και την έπιασαν τα κλά-
ματα. Μόλις, όμως, μας είδε εκεί μακριά να ερχό-
μαστε προς το σπίτι, μας φώναξε με λαχτάρα:

-  Άντε βρε παιδάκια μου, πού είστε κι εγώ σας
είχα χαμένα.

Όταν φθάσαμε στο σπίτι και συνήλθαμε από
τη συγκίνηση, καθίσαμε στο τραπέζι και φάγαμε
το φαγητό μας, για να νταϊκωθούμε λίγο και ύστε-
ρα δεν ξέραμε τι να κάνουμε Ανεβήκαμε, λοιπόν,
στον Αϊ Λιά, που έπηξε από κόσμο, δεν βολούσε
να περάσεις, όλοι κάτω από τα δένδρα και τα
κλαριά για να μην φαινόμαστε. Από εκεί φύγαμε
και πήγαμε στο αμπέλι μας στα Παλιάμπελα. 

Το βραδάκι επιστρέψαμε στο σπίτι, τακτοποι-
ήσαμε τα ζώα, που στο μεταξύ είχαν επιστρέψει
από τη βοσκή με την αγέλη, τα αρμέξαμε, φάγαμε
το βραδινό μας, αλλά δεν μας χωρούσε ο τόπος.
Φύγαμε πάλι προς τον Αϊ Λια, όπου είχαν στρώσει
για να κοιμηθούν στο ύπαιθρο πολλοί Καναλιώ-
τες. Και το διπλανό Παλικόπρι ήταν γεμάτο. Ο
Ιωάννης Πάσχος (κ. Ντίνος) είχε ένα άσπρο που-
κάμισο και το κάλυπτε με το παλτό του, για να μη
δώσει στόχο στα αεροπλάνα, που τυχόν θα ερ-
χόταν τη νύχτα. 

Μετά, όμως, ξεθαρρέψαμε και τις επόμενες
μέρες ήρθαμε στα σπίτια μας. Δεν πέρασαν με-
ρικές ημέρες και μια νύχτα – σκοτάδι ο Ιωάννης
Σδρόλιας καταφθάνει και μας φωνάζει:

- Σηκωθείτε, ακούγονται τανκς να έρχονται,
πάμε να φύγουμε.

Χωρίς δεύτερη κουβέντα, τρέχουμε νυχτιάτικα
προς τα πάνω πάλι, πίσω στα αμπέλια. Φτάσαμε
σε ένα από τα πρώτα σπίτια του Αγίου Ακακίου
(κ. Γόλιτσας) και εκεί μείναμε ως το πρωί και όλη
την άλλη μέρα. Το βράδυ, επειδή η μάνα μου
αδιαθέτησε, πήγα εγώ με τη Μέλπω Γιαννακού,
τη γυναίκα του Νικήτα Γιαννακού που ήταν συγ-
γενής μας, στο σπίτι, στο χωριό, όπου, αφού τα-
κτοποιήσαμε τα πράματα επιστρέψαμε. Όταν πια
πέρασε κι αυτή η μπόρα, ήρθαμε όλοι στο χωριό. 

Με τους Γερμανούς 
Πολλά περάσαμε με τους Γερμανούς κατα-

κτητές. Μια φορά δόθηκε άδεια να πάμε να που-
λήσουμε καπνό στην Καρδίτσα, για να μη χαλάσει
στα κατώγια μας. Το καπνό αυτό το αγόραζε ο
Απόστολος Μακρής, ο γιος του δάσκαλου Δη-
μητρίου Μακρή, που το μεταποιούσε και το έκανε
τσιγάρα. Φορτώνω λοιπόν κι εγώ στο γομάρι
δυο δέματα και μαζί με τον Χρήστο Παπαϊωάννου
(κ. Αντρεία), τον πατέρα της Μέλπως Παπαϊωάν-

Συνέχεια στη σελ. 6

Η κα Βασιλική (κ. Κούλα) Παπακώστα με το σύζυγό της
Μιλτιάδη (κ. Μέλτα) Αναστασίου (κ. Πόλια)
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠ’ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

νου ξεκινάμε για την Καρδίτσα. Βρήκαμε το Μα-
κρή, πουλήσαμε το καπνό, πληρωθήκαμε και
φύγαμε για το χωριό, χωρίς άλλες διαδικασίες. 

Όταν πήραμε το δρόμο της επιστροφής και
φθάσαμε στο φυλάκιο της Καρδίτσας, τους άλ-
λους τους άφησαν να περάσουν αλλά εμένα ήθε-
λαν να με κρατήσουν οι Γερμανοί. Όμως ο Χρή-
στος Παπαϊωάννου και ο Παναγιώτης Σδρόλιας
(κ. Παναής), που με είχαν υπό την προστασία
τους, δεν έφευγαν και με νοήματα τους έλεγαν
ότι ήταν υποχρεωμένοι να μη με αφήσουν και να
με έχουν πάντα μαζί τους. Ύστερα από χίλια πα-
ρακάλια και μετά από πολλή ώρα, τελικά με άφη-
σαν και εμένα και αμέσως το βάλαμε όλοι μαζί
στα πόδια, χτυπώντας τα γομάρια γρήγορα και
όπου φύγε – φύγε. Κατάπια τη ζωή μου εκείνη
την ώρα.

Η παλιοκατάσταση με το στρατό και
τους αντάρτες

Παντρεύτηκα το 1946 και ο άντρας μου, ο
Μιλτιάδης Αναστασίου (κ. Μέλτας Πόλιας) δεν
θέλησε να πάρει προίκα από τη μητέρα μου και
της είπε:

- Εγώ έχω σπίτι και δεν θέλω τίποτε άλλο.
Μπορώ να ζήσω με τη δουλειά μου. 

Ήταν κτίστης, μαραγκός και γενικά πολυτεχνίτης. 
Ήταν όμως τότε η παλιοκατάσταση με τους δε-

ξιούς και τους αριστερούς και τον Μέλτα τον συνέ-
λαβαν και τον έστειλαν εξορία στη Μακρόνησο,
ως αριστερό, μαζί με άλλους Καναλιώτες. Μια νύ-
χτα του 1948 ήρθε ένας καβαλάρης από τη Λοξάδα
και μου ζητούσε να του δώσω ένα ρολόι της χειρός
και όλο με απειλούσε. Πού να βρω λεφτά εγώ για
να αγοράσω και να του δώσω ένα ρολόι, τη στιγμή
που δεν είχα ψωμί να φάω; Ερχόταν ξανά και
ξανά και πάντα μου το ζητούσε και πάντα με απει-
λούσε. Και να σου πω Κώστα την αμαρτία μου.
Τότε μόνο ελευθερώθηκα απ’ αυτόν, όταν έμαθα
ότι σκοτώθηκε και έτσι ησύχασα.

Ύστερα άλλαξε το σκηνικό στο χωριό. Άρ-
χισαν να έρχονται εδώ οι αντάρτες. Και ένα
βράδυ, πάλι, καταφθάνουν με άλογα και άρ-
χισαν να βροντάν την πόρτα. Εγώ έτρεμα

από το φόβο μου. Παίρνω την κόρη μου, τη
Λίτσα, αγκαλιά, τους ανοίγω και τους λέω:

- Ε βρε παιδιά. Τι θέλετε από μένα; Ο άντρας
μου δεν είναι εδώ. Τον έχουν εξορία στα νησιά,
στη Μακρόνησο. 

- Τον άντρα σου τον απόλυσαν και είναι στην
Καρδίτσα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να μας δώσεις
τη χλαίνη του και τα άλλα στρατιωτικά του ρούχα. 

Αλλά τέτοια ρούχα του Μέλτα από τον πόλεμο
του ’40 δεν είχα για να τους δώσω. Έτσι έφυγαν.
Πού ήξεραν, όμως, ότι ο Μέλτας απολύθηκε και
είναι στην Καρδίτσα;

Όταν ξημέρωσε ήρθε η θεία μου η Θεοδώρα
Μακρή και μου λέει:

- Ήρθε ο Μέλτας στην Καρδίτσα, τον απόλυ-
σαν και έστειλε χαμπέρι να πας αύριο να τον
ιδείς, που θα σε περιμένει στο φυλάκιο. 

Τότε πραγματικά πίστεψα ότι ο Μέλτας ήταν
στην Καρδίτσα και την άλλη μέρα κατέβηκα και
τον βρήκα στο φυλάκιο να με περιμένει. Χαιρετη-
θήκαμε, είπαμε πώς περάσαμε στον καιρό αυτό
κι εγώ κι αυτός, και μου έδωσε ένα σημείωμα για
τα εργαλεία της μαστορικής που ήθελε, για να
δουλέψει στην Καρδίτσα, όπου ο πρόεδρος Γε-
ώργιος Μπέκος του έδωσε μαστορική δουλειά
στο σπίτι του. 

Βρήκα εγώ εδώ το Λάμπρο Αναστασίου (κ.
Πόλια), τον αδερφό του Μέλτα, του δίνω το ση-
μείωμα, συγκεντρώνει αυτός όλα τα εργαλεία, τα
παίρνω και την άλλη μέρα, μαζί με τη θεία μου
Ζωίτσα Σακκά, ξεκινάμε για την Καρδίτσα. Στο
δρόμο βρίσκουμε πολλούς Καναλιώτες να πη-
γαίνουν στην Καρδίτσα για διάφορες δουλειές
τους. Αλλά εκείνη την ημέρα αυτού παρακάτω
στη Λάσδα είχαν στήσει καραούλι οι αντάρτες και
επιστράτευαν πολύ κόσμο για το βουνό. Εκεί να
δεις κλάματα και ουρλιαχτά και φωνές απεγνω-
σμένες να μην τους πάρουν. Η Περσεφόνη Πα-
πανικολάου, μόλις είδε αυτά πέρα από το χωράφι

όπου μάζευε το καπνό της, βγήκε στο δρόμο και
κρυφά έκανε νόημα με τα χέρια της στον κόσμο
να γυρίσουν πίσω και να μην προχωρήσουν.
Άλλοι κατάλαβαν τον κίνδυνο, γύρισαν πίσω και
σώθηκαν. Άλλοι όμως, όπως κι εμείς, όχι. 

Μας πιάνουν λοιπόν οι αντάρτες και μας παίρ-
νουν με το ζόρι μέσα στα καλαμπόκια. Εκεί βρί-
σκουμε συγκεντρωμένους και άλλους Καναλιώ-
τες, που τους φύλαγαν αντάρτες και περίμεναν
διαταγή για να ξεκινήσουν όλοι μαζί προς τα πά-
νω. Εκεί βρέθηκε ένας αντάρτης γνωστός μου, ο
Δημήτριος Κουτσοκέρας, που τον είχα ευεργε-
τήσει παλαιότερα και του λέω:

- Αρά Μήτσιου, δεν με θυμάσαι; Πού να αφή-
σω εγώ το μικρό παιδί μου και ποιος να το κοιτάξει;
Κάνε κάτι να μη με πάρουν κι εμένα. 

Δεν απάντησε, αλλά απλά πήγε παραπίσω
στα άλλα καλαμπόκια και έστειλε άλλον, που πή-
ρε όλους τους άλλους κι εμένα με τη θεία μου
μας άφησε. Μόνο μας είπε να παραμείνουμε
εκεί, μέχρις ότου φύγουν όλοι οι άλλοι και φθάσουν
στο βουνό, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και
να φύγουμε με σιγουριά χωρίς κανένα κίνδυνο.
Αυτό το κάναμε και τρεχάλα ύστερα φτάνουμε
στην Καρδίτσα με το γομάρι, από το πρωί που
ξεκινήσαμε, το μεσημέρι. Βρίσκω τον Μέλτα στο
φυλάκιο, του δίνω τα εργαλεία του και πάω να
γυρίσω πίσω με τη θεία μου. Αλλά δεν μας άφη-
ναν οι φύλακες στρατιώτες. 

- Μπορεί να αρχίσουμε εχθροπραξίες, να πο-
λεμήσουμε ακόμη με τους αντάρτες και εσείς θα
βρεθείτε ανάμεσα σε δυο πυρά και θα σκοτωθείτε,
ενώ εδώ είστε ασφαλείς μας έλεγαν. 

- Δεν μπορώ να μείνω εδώ τους έλεγα εγώ.
Έχω μωρό στο χωριό και περιμένει τη μάνα του
να το βυζάξει και κλαίει. 

Έτσι, τελικά, μας άφησαν και φύγαμε. Λίγες
μέρες αργότερα κατέφθασε κι ο Μέλτας από την
Καρδίτσα. Αλλά επειδή κάθε βράδυ εδώ έρχονταν

οι αντάρτες, το ίδιο και στο διπλανό χωριό, το
Φανάρι, πήγαινε και ξενυχτούσε στο φρούριο του
Φαναρίου όπου ήταν οχυρωμένη η αστυνομία.
Εκεί μαζεύονταν και άλλοι πολλοί, τόσο από το
δικό μας χωριό όσο και από άλλα χωριά. Αργό-
τερα δε, για να μην ταλαιπωρείται πέρα – δώθε,
πήγε στα Τρίκαλα και βρήκε δουλειά στο γαμπρό
μας Αθανάσιο Μανίκα. 

Πώς πήραν τον Νίκο οι αντάρτες 
Πολλές φορές έρχονταν οι αντάρτες στο χωριό

και στρατολογούσαν κόσμο. Άλλοτε πάλι ο στρα-
τός με την εθνοφυλακή πήγαιναν στα χωράφια
και τον έπαιρναν από εκεί. Μια φορά πήραν από
το χωράφι και το Νίκο, ως αριστερό, αλλά όταν
τον πήγαν στον τόπο της συγκέντρωσης, κοντά
στο Παλαιοκκλήσι (κ. Ίσαρι), εκεί στην επιτροπή
βρέθηκαν άλλοι Καναλιώτες και τους είπαν:

- Αρά αυτόν βρήκατε να μας φέρατε; Αυτός εί-
ναι δικός μας. Αφήστε τον να φύγει. Και τον άφη-
σαν. Έτσι γλίτωσε αυτή την πρώτη φορά. 

Την ημέρα των Βαΐων όμως του 1948 μπήκαν
στο χωριό οι αντάρτες και στρατολόγησαν πολ-
λούς. Εμείς είχαμε μια κρυψώνα μυστική πάνω
από το ταβάνι, που για να πας εκεί έπρεπε να
βγεις έξω στα κεραμίδια και από εκεί να μπεις
μέσα στα χατίλια. Εκεί τρύπωσε ο Νίκος και σώ-
θηκε για δεύτερη φορά και δεν τον πήραν στο
βουνό οι αντάρτες. 

Ύστερα ο πρόεδρος Γεώργιος Μπέκος του
συνέστησε να φύγει και να πάει στην Καρδίτσα,
γιατί σίγουρα θα τον έβρισκαν και θα τον έπαιρναν
στο αντάρτικο. Πήγε, λοιπόν, κι έμεινε στο σπίτι
του Νικολάου Λιασκοβίτη, μαζί με άλλα 7 παιδιά.
Την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος όμως, στις 12
Δεκεμβρίου 1948, έκαναν επιδρομή και στην
Καρδίτσα οι αντάρτες και τους επιστράτευσαν
όλους. Όλοι δε γύρισαν και μονάχα ο αδερφός
μου Νικόλαος Παπακώστας δεν γύρισε. Πήραν
τότε οι αντάρτες την Πολυτίμη Χαλάτση, την αδερ-
φή της Μαρία Χαλάτση και πολλούς άλλους. Ο
Νίκος χάθηκε στα παγωμένα βουνά. Ούτε μας
είπε κανένας αν τον είδε και πώς πέθανε. Φο-
βούνταν πολύ όλοι να μαρτυρήσουν. Υπήρχε
φόβος πολύς στην κοινωνία τότε. 

Κανάλια, Πάσχα 2015

Συνέχεια από τη σελ. 5 Αναμνήσεις της Βασιλικής Αναμνήσεις της Βασιλικής 
Παπακώστα – ΑναστασίουΠαπακώστα – Αναστασίου

(94ων ετών)(94ων ετών)

ΔΔ
εν είναι η πρώτη φορά που η Βασιλική
Κατέρη του Παναγιώτη και της Αγγε-
λικής βραβεύεται για το συγγραφικό
της έργο. Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο

2012 όταν βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο για
το παραμύθι της «Το λουλούδι των βράχων» στο
Story Telling Festival που οργάνωσε το Μικρό
Πολυτεχνείο (βλέπετε σχετική αναφορά στο
φύλλο 125 της εφημερίδας μας, σελίδα 15).

Αυτή τη φορά η Βασιλική απέσπασε με την
παιδική ιστορία της «πετάει, πετάει τ’ αγριολού-
λουδο;» το Γ  ́βραβείο στον 33ο Πανελλήνιο
Λογοτεχνικό διαγωνισμό της Πανελλήνιας
Ένωσης Λογοτεχνών με τίτλο «Το κυκλάμινο
που ήθελε να παραμείνει Αγριολούλουδο». Οι
εκδόσεις  (.poema..) εξέδωσαν τη συγκεκριμένη
βραβευμένη παιδική ιστορία της Βασιλικής Κα-
τέρη σε βιβλίο, εγκαινιάζοντας με αυτή την έκ-
δοση την παιδική σειρά των εκδόσεών τους.
Παραθέτουμε στη συνέχεια το δελτίο τύπου
των εκδόσεων με τις σχετικές πληροφορίες για
την έκδοση, το εξώφυλλο του βιβλίου και το
σύντομο βιογραφικό της συγγραφέα και της ει-
κονογράφου του βιβλίου.

Από την Επιτροπή της Εφημερίδας

«Τ’ αγριολούλουδο ανοίγοντας
τα πέταλά του στο φως, διψάει να
μάθει. Δεν διστάζει ακόμη και να
ξεριζωθεί για να εκπληρώσει την

επιθυμία του και μπαίνει σε περι-
πέτειες.

Το ταξίδι του επιφυλάσσει εκ-
πλήξεις: κυκλάμινο ή αγριολού-

λουδο;
Θα νιώσει ποιο είναι όταν

ακουμπήσει τις ρίζες του...»

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΙ-
ΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΕΣΠΑΣΕ
ΤΟ Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ 33ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ-
ΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΛΟ-
ΓΟΤΕΧΝΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΤΟ
ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΓΡΙΟ-
ΛΟΥΛΟΥΔΟ.

Από τη συγγραφική δραστηριότητα της νέας γενιάς Καναλιωτών,Από τη συγγραφική δραστηριότητα της νέας γενιάς Καναλιωτών,
μια νέα επιτυχία της Βασιλικής Παν. Κατέρημια νέα επιτυχία της Βασιλικής Παν. Κατέρη

ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι (.poema..) εκδόσεις εγκαινιάζουν την παιδική σειρά με το βιβλίο

της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΗ  «πετάει, πετάει τ’ αγριολούλουδο;»
Kορώνη, Μάιος 2016

Σχήμα: 20x22 εκ., σελ.: 32, τιμή: 13,50 ευρώ, ISBN: 978-618-5142-11-7
ΣΕΙΡΑ: Βιβλία για παιδιά

Βιογραφικό σημείωμα της συγγραφέα
Η Βασιλική Κατέρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπού-

δασε, παντρεύτηκε, εργάζεται. Μια υπόσχεση έδωσε
στον εαυτό της καθώς μεγάλωνε: να μην χάσει ποτέ το
παιδί που έχει μέσα της. Κι όσο τα χρόνια περνούσαν
αυτό γινόταν όλο και πιο δύσκολο. Ο κόσμος λες κι
μέσα της. Κι όσο τα χρόνια περνούσαν αυτό γινόταν
όλο και πιο δύσκολο. Ο κόσμος λες κι έγινε για τους
μεγάλους και τους σοβαρούς. Σε πείσμα όλων ανακά-
λυψε τον τρόπο να κρατήσει ζωντανό εκείνο το κορίτσι
των ανέφελων χρόνων. Άρχισε να γράφει ιστορίες για
παιδιά. Το «πετάει, πετάει τ’ αγριολούλουδο;» βραβεύ-
τηκε από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (2015).

Βιογραφικό σημείωμα της εικονογράφου
Η Χριστίνα Τσέβη γεννήθηκε το Νοέμβρη του ‘83

στην Αθήνα, όπου μένει μέχρι και σήμερα. Εκεί τρώει
τα μούτρα της, εμπνέεται, δημιουργεί. Συνήθως με αυτή
τη σειρά! Της αρέσουν τα ταξίδια με όλα τα μέσα, με
παρέα ή χωρίς, οι ατελείωτες διαδρομές στη θέση του
συνοδηγού κυρίως, η μουσική και οι βόλτες με τη σκυ-
λίτσα της τη Χλόη. Ζωγραφίζει επειδή δεν μπορεί να
μην το κάνει.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ για όλη την Ελλάδα και την
Κύπρο: Ι. Νικολόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. | Ζαλόγγου 9, Αθή-
να | τηλ.: 2103800520 | eikostouprotou@otenet.gr, πε-
ριοδικό (.poema..) εκδόσεις, www.poemaeditions.gr |
info@poemaeditions.gr
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠ’ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

της Παρασκευής Σδρόλια
Βιβλιοθηκονόμου

ΑΑ
ξιος του «δικαίου επαίνου» ο Βα-
σίλης Μπρακατσούλας για το βι-
βλίο του «Συνομιλία με το χρόνο»
από τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκ-

κουλα Ε.Ε., ο οποίος ανακαλεί στη μνήμη
του αυθεντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη
ζωή του προσφέροντας συγκίνηση και νο-

σταλγία.
Πολυγραφότα-

τος, με σοβαρό
επιστημονικό έρ-
γο που αφορά
στη νομική επι-
στήμη και στη φι-
λοσοφία, γράφει
τώρα για τη γενέ-
τειρά του, τα Κα-
νάλια, που γέννη-

σε εξέχουσες προσωπικότητες, μέσα από
τις οποίες καταγράφεται η ιστορία της πε-
ριοχής. Μας ξεναγεί στο χωριό μας με επι-
στημονική, ιστορική και συναισθηματική
προσέγγιση, με περιγραφές για τοποθεσίες,
εκκλησίες, πανηγύρια, γλέντια, προβάλλον-
τας ένα πλούτο από λαογραφικά στοιχεία.
Με τη συγγραφική του τέχνη ζωντανεύει την
κοινωνία μιας άλλης εποχής με λιτό ύφος
αφήγησης, αφήνοντας τα γεγονότα να μι-
λήσουν στην καρδιά των αναγνωστών. Παι-
δικές και νεανικές αναμνήσεις στα Κανάλια
με τους φιλοπρόοδους, εργατικούς και

«γραμματισμένους» κατοίκους, από τα χρό-
νια της ειρήνης, του πολέμου, της κατοχής
και της μεταπολεμικής εποχής, μέσα από
την παιδική ματιά και την καρδιά της νιότης
του. Όταν οι μεγάλες φουρτούνες της δε-
καετίας του ’40 πέρασαν, ήρθαν άλλα δεινά.
Ήταν οι αιματοβαμμένοι αγώνες για τα πο-
λιτικά «πιστεύω» και τα ανθρώπινα πάθη.

Ο συγγραφέας γύρισε στις ρίζες του,
αφουγκράστηκε τους θρύλους της καναλιώ-
τικης γης και χάρηκε την ομορφιά και την
αγνότητα της εποχής του. Την εσωτερική του
ανάγκη να εκφράσει την αγάπη του για το
χωριό του την αναδεικνύει στο βιβλίο του ο
Βασίλης Μπρακατσούλας μ' ένα τρόπο άμε-
σο και πηγαίο. Έτσι, με γλαφυρό τρόπο, μας
ξεναγεί στα μονοπάτια της λαογραφίας, πα-
ραθέτοντας μια σειρά από πολύτιμα στοιχεία
του λαϊκού πολιτισμού του ένδοξου χωριού
μας, για να μας κάνει μ’ αυτόν τον τρόπο να
ζήσουμε νοερά στιγμές της καναλιώτικης πα-
ράδοσης. Στέκεται δε με σεβασμό στους αν-
θρώπους που κατοίκησαν στα Κανάλια, οι
οποίοι χαρακτηρίζονται ως άτομα με ανοιχτό
μυαλό και εργατικότητα, που δεν τους έλειψε
η γενναιότητα στις πολεμικές περιόδους και
η καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία
στα ειρηνικά χρόνια. Σε ώριμη ηλικία ο Βα-
σίλης Μπρακατσούλας τόλμησε να γράψει
τις αναμνήσεις του από την κρισιμότερη πε-
ρίοδο του περασμένου αιώνα, ελπίζοντας ότι
τα προσωπικά του βιώματα θα δώσουν άλλο
χρώμα στην ιστορία της εποχής.

Οι  ταξιδιωτικές του εμπειρίες καταγρά-

φονται περιγραφικά ενώ στέκεται με ιδιαίτερη
ευαισθησία στην απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρδίτσας
του 2011 που αφορά
στην ανάπλαση της Ηλε-
κτρικής Καρδίτσας και
του περιβάλλοντος χώ-
ρου με μια πλήρη τεχνι-
κή μελέτη για την ένταξη
του έργου στο ΕΣΠΑ,
δωρεά των αδελφών
Βασιλείου και Αθανασί-
ου Μπρακατσούλα.
Πρόκειται για ένα έργο
το οποίο βρήκε θερμή
αποδοχή με προεξάρ-
χοντα τον Δήμαρχο
Κώστα Παπαλό, ενώ
από τον Βασίλη
Μπρακατσούλα ανα-
φέρονται και όλοι οι
απελθόντες Δήμαρ-
χοι που εργάστηκαν
για την αναβάθμιση του κτιρίου και την κή-
ρυξή του από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο ως διατηρητέου με παρεμβάσεις ανά-
πλασης και με πλήρη σεβασμό στην αρχιτε-
κτονική και τη φυσιογνωμία του. Το κτίριο της
Ηλεκτρικής, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1910,
προορίζεται ν' αποτελέσει έναν πολυχώρο
πολιτιστικών και άλλων χρήσεων και είναι
βέβαιο ότι θα αγκαλιαστεί από τους συμπο-
λίτες μας, διότι θα δώσει πνοή ως δείγμα
της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του. Στο ση-

μείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τον συγ-
γραφέα που συμπεριέλαβε στο βιβλίο του
μια παράγραφο για το θέμα από προσωπική

μου μελέτη, ως εξαδέλ-
φη και συγχωριανή
όπως με αποκαλεί διότι
κατάγεται κι αυτός από
την οικογένεια Σδρόλια.
Η παράγραφος αυτή
αναφέρεται στο θαυμα-
σμό ενός μικρού παιδιού
όταν η πόλη ηλεκτροδο-
τήθηκε με τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργοστασί-
ου της Δημοτικής Αγοράς.
Ένας μικρός μαθητής που
διάβαζε κάτω από τη λάμ-
πα πετρελαίου όταν αντί-
κρισε την ευλογία του εξη-
λεκτρισμού έτρεξε στους
χωμάτινους δρόμους της
Καρδίτσας και φώναξε με
όση δύναμη είχε: «Μάνα βά-

λανε φώτα στο δρόμο! Φως μάνα! Φως!».
Διαβάζοντας τη «Συνομιλία με το χρόνο»

συμπεραίνουμε ότι ο φιλόμοχθος αγώνας για
προσφορά και ευδοκίμηση και η φιλοπρό-
οδος ιδιοσυγκρασία βρήκαν την πλέον αγα-
στή ανταπόκριση στο ανήσυχο και δημιουρ-
γικό πνεύμα του Βασίλη Μπρακατσούλα, ο
οποίος κατέθεσε την πολύχρονη και πολυ-
κύμαντη πείρα του για να διαβούμε μαζί του
στους ατραπούς της Ιστορίας, της Ζωής και
της Γνώσης.

Βασίλη Μπρακατσούλα: Βασίλη Μπρακατσούλα: 
««Συνομιλία με το χρόνοΣυνομιλία με το χρόνο»»

της Ισαβέλλας Γιδαράκου-Καφφέ

ΕΕ
να ακόμη βιβλίο προστέθηκε στον
κατάλογο των βιβλίων της βιβλιο-
θήκης του Συλλόγου Καναλιωτών
της Αθήνας, που στεγάζεται στα

γραφεία του Συλλόγου, Γλάδστωνος 10 στην
Ομόνοια. Η συγχωριανή μας κα Σοφία Κολο-
βού-Μαυρομμάτη απέστειλε στο Σύλλογό
μας το βιβλίο της με τίτλο «Αναπολώντας
πρόσωπα και γεγονότα» που εκδόθηκε στον
Βόλο το 2013.

Το βιβλίο της αγαπητής Σοφίας είναι ένα
ταξίδι ζωής, ένα ταξίδι στο χρόνο από την
παιδική της ηλικία έως τα πρόσφατα χρό-
νια, που η Σοφία το κάνει με πολλή  ευαι-
σθησία και νοσταλγία για τα ευχάριστα αλ-
λά και με καρτερία και χριστιανική υπομονή
για όσα την πόνεσαν  και σημάδεψαν τη
ζωή της. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέ-
ρη .Ένα πρώτο μέρος γραμμένο  σε πεζό
λόγο κι ένα δεύτερο μέρος που απαρτίζεται
από μια συλλογή ποιημάτων γραμμένων

από τα ύστερα χρόνια της
εφηβείας της έως περίπου τα
τέλη της δεκαετίας του 1990.

Στο πρώτο μέρος, ο πεζός
λόγος επιτρέπει την περιγραφή
όσων αναπολεί και ανακαλεί η
μνήμη για να καταγραφούν στο
βιβλίο. Στιγμιότυπα από τη σχο-
λική ηλικία στα Φάρσαλα, όπου
ζούσε η οικογένεια λόγω της
δουλειάς του πατέρα της, γεγο-
νότα από την επιστροφή στο
χωριό στα χρόνια του πολέμου
και στις δύσκολες ημέρες της οι-
κογένειας στην περίοδο  της κα-
τοχής και του εμφυλίου, ιδιαίτερα
λόγω του επαγγέλματος του πατέρα της. Αλ-
λά και σημαντικό μέρος στην αναπόληση ευ-
χάριστων στιγμών έχουν  οι αξέχαστες δια-
δρομές από και προς το Γυμνάσιο Φαναρίου
με τις συμμαθήτριές της,  το πέρασμα από
το Γυμνάσιο θηλέων του Βόλου όπου μετα-
κόμισε για κάποια χρόνια η οικογένεια και,
αργότερα, η  επιστροφή στο χωριό και η ορ-
γάνωση και λειτουργία για πολλά χρόνια του
κατηχητικού σχολείου, που αποτέλεσε για τη
Σοφία «έργο καρδιάς». 

Κεντρικό ρόλο στην αναπόληση προσώ-
πων και γεγονότων στο μέρος αυτό του βι-

βλίου κατέχει το πρόσωπο
του πατέρα της, ενώ μερί-
διο στην καρδιά της και
στην αγάπη της κατέχουν
όλα τα μέλη της οικογένει-
ας, ένας-ένας χωριστά και
όλοι μαζί, η μητέρα, τα
αδέλφια, οι παππούδες.
Για όλους μιλά με τρυφε-
ρότητα, ευαισθησία κι
αγάπη και με περηφάνια
ιδιαίτερα για τα αδέλφια
της. Και, καθώς στο τα-
ξίδι της ζωής οι λύπες
και ο πόνος έχουν κι αυ-
τά το δικό τους αναπό-

δραστο μερίδιο, στις αναπολήσεις προσθέτει
η Σοφία τη βασανιστική γι αυτή πρόωρη απώ-
λεια του πατέρα της, από τον πόνο της οποί-
ας δεν ξέφυγε ούτε ως τα τωρινά της χρόνια. 

Το πρώτο αυτό πεζό μέρος του βιβλίου
ολοκληρώνεται με την αναπόληση ευχάρι-
στων στιγμών από το γάμο της με τον Γιάννη
Κολοβό και το πέρασμα στη νέα φάση της
ζωής της με τη δημιουργία της δικής της οι-
κογένειας. 

Το δεύτερο μέροςτου βιβλίου αποτελεί μια
ποιητική συλλογή από 61 ποιήματα, έργο
που δείχνει την έφεση και την ικανότητα της

Σοφίας να εκφράζεται με ποιητικό λόγο. Είναι
ταξινομημένα στο βιβλίο με βάση τα πρόσω-
πα και τα γεγονότα στα οποία είναι αφιερω-
μένο ή με αφορμή τα οποία γράφτηκε το κα-
θένα. Η «Αγάπη» αποτελεί την πρώτη ομάδα
ποιημάτων, αναφερόμενη ιδιαίτερα στη συ-
ζυγική αγάπη. Τα ποιήματα που είναι αφιε-
ρωμένα σε αγαπημένα της πρόσωπα απο-
τελούν τη  δεύτερη ομάδα. Όμως το μεγαλύ-
τερο μέρος αυτού του βιβλίου αποτελεί μια,
μέσω των ποιημάτων, αναπόληση του αδι-
κοχαμένου Δημήτρη, στον οποίο είναι αφιε-
ρωμένα τα 31 από τα 61 συνολικά ποιήματα.
Μέσα από τα ποιήματα αυτά η Σοφία εξωτε-
ρικεύει τον δυσβάστακτο πόνο της απώλειας
του παιδιού που έφυγε στην άνοιξη της ζωής
του, με καρτερία όμως και με μια παρηγορη-
τική  αίσθηση  του θείου θελήματος για τον
αποχωρισμό.

Στο βιβλίο είναι εμφανής η επιδεξιότητα
της Σοφίας στη ζωγραφική, αφού έχει μόνη
της διανθίσει τα κεφάλαιά του με εκπληκτικά
σκίτσα λουλουδιών και κλαδιών που πάνω
τους κουρνιάζουν μικρά πουλιά. 

Σοφίας Κολοβού-Μαυρομμάτη: Σοφίας Κολοβού-Μαυρομμάτη: 
«Αναπολώντας πρόσωπα και γεγονότα» «Αναπολώντας πρόσωπα και γεγονότα» 
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Ανταπόκριση 
του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Καναλίων 

ΤΤ
ην Δεύτερα του Πάσχα 2
Μαΐου 2016, στην πλατεία του
χωριού, τηρήθηκε και φέτος το
έθιμο των πασχαλινών τραγου-

διών και χορού. Οπως κάθε χρονιά, μετά
τον εκκλησιασμό στον Προφήτη Ηλία, με
το άκουσμα των παραδοσιακών Κανα-
λιώτικων πασχαλινών τραγουδιών,
πρώτα οι γεροντότεροι και στη συνέχεια
κι άλλοι συγχωριανοί έσυραν το χορό, τη-
ρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο. 

Οι ανοιξιάτικες εκδηλώσεις ολοκλη-
ρώθηκαν με την Καναλιώτικη γιορτή της
πίτας, το Σάββατο 18 Ιουνίου 2016,
που προηγήθηκε της Κυριακής της γιορ-
τής της Πεντηκοστής. Πρόκειται για μία
ενέργεια όλου του χωριού, η οποία έχει
γίνει θεσμός που μετρά 16 χρόνια μετά
την πρώτη πραγματοποίησή της το
2000 από τον Σύλλογο Καναλιωτών της
Αθήνας, και κάθε χρόνο προσελκύει όχι
μόνο Καναλιώτες αλλά και πλήθος επι-
σκεπτών από τη γύρω περιοχή και κυ-
ρίως από την Καρδίτσα. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά είχαμε την
ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας τον χο-
ρευτικό-λαογραφικό όμιλο Καρδίτσας
«Καλλίχορος», τα μέλη του οποίου έδω-
σαν μία μουσικοχορευτική παράσταση με
την παρουσίαση παραδοσιακών χορών
απο τα νησιά του Αιγαίου και την Ανατο-
λική Θράκη, ανεβάζοντας το κέφι στα
ύψη. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο χορός
και η διασκέδαση κράτησαν μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες. Ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ εκ μέρους του ΜΕΣΚ αλλά και
όλων όσων γεύτηκαν τις παραδοσιακές
πίτες αξίζει στις συγχωριανές Καναλιώ-
τισσες (και νύφες) νοικοκυρές που έδω-
σαν τον καλύτερό τους εαυτό και μας
προσέφεραν τα τοπικά εδέσματα. Αξίζει
να αναφέρουμε ένα προς ένα τα ονόματά
τους (η σειρά είναι τυχαία): Κασινά Παρ-
θένα, Γατή Χριστίνα, Γατή Ευαγγελία, Θέ-

ου Τασία, Καναλίων Γεύσεις, Αναστασίου
Ελευθερία, Τσιπρά Γιάννα, Σδρόλια Μα-
ρία, Αναστασίου Δανάη, Παπανικολάου
Ευαγγελία, Κατέρη Αλίκη, Λαρετζάκη Μα-
ρία, Φίνου Χρυσούλα, Φίνου-Τρέβα Βα-
σιλική, Πυργιώτη Ιωάννα, Αναστασίου
Μαρία του Αριστείδη, Αναστασίου-Καπέ-
λα  Ντίνα, Αναστασίου Ρίτσα, Μπαλτα-
δώρου Ευγενία, Βλαχογιάννη-Κάρκα Αρι-
στούλα, Σδρόλια-Αναστασίου Σοφία, Κα-
τέρη Πηνελόπη, Τσιώκου-Κατέρη Ελένη,

Τσιώλα Αφροδίτη, Θεμελή Αθηνά, Κασινά
Ανθή, Mαντίδου-Μάστορα Ζωζώ, Πάσχου
Ασπασία, Μήτσιου Μαριάννα, Μήτσιου
Νιόβη, Παπαιωάνου Αριάδνη, Τσιπρά Δή-
μητρα, Βλαχογιάννη-Ξυνογαλά Μαίρη,
Κολοβού-Λάσδα Ουρανία, Βλαχογιάννη
Μαρία, Πυργιώτη Αικατερίνη, Θέου Ανα-
στασία, Κατέρη Χριστίνα.

Στη συνέχεια άνοιξε ο κύκλος των κα-
λοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσε-

ων με ένα ξεχωριστό θέαμα που προ-
σέφεραν στην πλατεία του χωριού μας
την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 τα χο-
ρευτικά συγκροτήματα «Anhui Province
Song and Dance Theater» από την Κί-
να και «LUXOR» από την Αίγυπτο, στο
πλαίσιο της 49ης Διεθνούς Γιορτής Πο-
λιτισμού «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ» που οργά-
νωσε η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων
Νομού Καρδίτσας.

Ταυτόχρονα, ο ΜΕΣΚ έκανε την αρχή

Εκδηλώσεις και δράσεις Εκδηλώσεις και δράσεις 
στα Κανάλιαστα Κανάλια

1 2

3
4

Το κουτσό στην πλατεία Ο ψεκασμός των πλατάνων από το
γερανοφόρο-καλαθοφόρο όχημα 

Μερική άποψη της ανακαινισμέν
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για την αναβίωση των παλαιών
παιχνιδιών που είχε αναγγελθεί
από την Επιτροπή της Εφημερί-
δας στο προηγούμενο φύλλο
134, σελίδα 16. Στην κεντρική
πλατεία του χωριού, μέλη του
Συλλόγου κι άλλοι χωριανοί
έφτιαξαν ένα παιχνίδι των παιδι-
κών μας χρόνων, το κουτσό. Έτσι
τα παιδιά και ίσως μεγάλοι που
θέλουν να θυμηθούν την παιδική

τους ηλικία, βρίσκουν ένα τρόπο
για διασκέδαση κι ανεμελιά.

Επιπλέον, ξεκίνησε η εικαστική
παρέμβαση στον προαύλιο χώρο
του Ιστορικού κ Λαογραφικού
Μουσείου και της Πινακοθήκης
Καναλίων, ώστε να αναδειχτει τό-
σο ο ίδιος ο χώρος αλλά και η πο-
λιτιστική-λαογραφική παρακατα-
θήκη του χωριού μας.

Μεγάλο εγχείρημα αποτέλεσε το
έργο ανακαίνισης της παιδικής χα-
ράς, με προμήθεια και εγκατάστα-
ση πιστοποιημένου εξοπλισμού
(οργάνων) και αναδιαμόρφωση
του χώρου, που  ολοκληρώθηκε
φυσικά με την αρωγή του Συλλό-
γου Καναλιωτών της Αθήνας και
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο
της Κοινότητας και τον Δήμο Μου-
ζακίου. Στην προσπάθεια αυτή αλ-
λά και σε προγενέστερες συνέβα-
λε τα μέγιστα ο ηλεκτρολόγος του
χωριού Γιάννης Γηράσης, τον
οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουνίου
διενεργήθηκε πρόσθετη (σε σχέση
με την περσινή περιποίησή τους)
συντήρηση των πλατάνων της
πλατείας, με ψεκασμό κατά του ωι-
δίου και παράλληλα διαφυλλική λί-
πανση. 

Πρόγραμμα πολιτιστικών – αθλητικών 
– θρησκευτικών εκδηλώσεων
«ΚΑΝΑΛΙΑ Καλοκαίρι 2016»

1. Χορός με την υπόκρουση των Πασχαλινών τραγουδιών 
στην πλατεία του χωριού

2. Το συγκρότημα της Κίνας εντυπωσιάζει τους Καναλιώτες

3. Φαντασμαγορική άποψη της πλατείας στη γιορτή της πίτας με
τον χορευτικό όμιλο Καρδίτσας «Καλλίχορος»  

4. Η νέα επιγραφή του Μουσείου

αινισμένης παιδικής χαράς

Ο εμβολιασμός (μπόλια-
σμα) των δέντρων είναι μια
πολύ παλαιά τέχνη. Οι κατέ-
χοντες την τέχνη (μπολια-
στές) είναι λίγοι, μετρημένοι
στα δάχτυλα και γνωστοί σε
κάθε περιοχή, αφού έχουν
αναδειχθεί ως μπολιαστές
από τις ίδιες τις επιτυχίες
τους. Ο συγχωριανός μας Σω-
τήρης Καραλής του Αντωνίου
πήρε την πρωτοβουλία εφέ-
τος την άνοιξη και  μπόλιασε
άγρια καρπόδεντρα σε διάφο-
ρες τοποθεσίες του χωριού. 

Καλή επιτυχία λοιπόν!

Η Επιτροπή της Εφημερίδας

► Το Σάββατο 16 Ιουλίου θα εμφανισθεί στο
χώρο της πλατείας το συγκρότημα Trick-
Band, μια σύγχρονη swing ορχήστρα.

► Την Τρίτη 19 Ιουλίου, παραμονή της εορ-
τής του Προφήτη Ηλία, θα τελεστεί στον
Αϊ-Λια Μέγας Εσπερινός με Αρτοκλασία.
Στη συνέχεια, στη μεγάλη τραπεζαρία της
Εκκλησίας θα προσφερθεί δείπνο (ψητή
προβατίνα). Την Τετάρτη 20 Ιουλίου, ανή-
μερα της εορτής, θα τελεστεί πανηγυρική
Θεία Λειτουργία. Εφέτος, δε, ξαναέχουμε
στον Αϊ-Λια μόνιμο ιερέα, τον πατέρα Νι-
κόλαο Κόγια, στον οποίο ευχόμαστε μια
πολύ καλή θητεία. Με την ευκαιρία αυτή,
ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Βασίλειο
Γερούκη, που λειτουργούσε εθελοντικά (αλ-
λά περιστασιακά) την εκκλησία τα τελευταία
τέσσερα χρόνια.

► Αθλοπαιδιές και αναβίωση παραδοσιακών
παιχνιδιών θα διοργανωθούν κατά τις πρώ-
τες μέρες του Αυγούστου με στόχο τη συμ-
μετοχή τόσο μικρών όσο και μεγαλύτερων.

► Τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου
θα πραγματοποιηθούν στο προαύλιο του
Μουσείου κινηματογραφικές βραδιές με
προβολή ταινιών για μικρούς και μεγάλους,.

► Την δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου θα
παρουσιαστεί θεατρική παράσταση στο
Αθλητικό Κέντρο (με ελεύθερη είσοδο).

► Το Σάββατο 6 Αυγούστου θα πραγματο-
ποιηθεί στο χώρο της πλατείας μουσική
βραδιά-αφιέρωμα στο μεγάλο Καναλιώτη
δημιουργό Μπάμπη Μπακάλη, με τη λαϊ-
κή-ρεμπέτικη ορχήστρα του συγχωριανού
μας Μέγα Πυργιώτη.

► Την Κυριακή 7 Αυγούστου θα τελεστεί
στη βρωμόβρυση η παραδοσιακή υπο-
δοχή της 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 Δή-
μου στα αριστούχα παιδιά των Καναλιωτών,
σ’ αυτά που αποφοίτησαν από το Λύκειο το
προηγούμενο σχολικό έτος 2014-2015 και
πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

► Την Πέμπτη 11 Αυγούστου το βράδυ θα
πραγματοποιηθεί πάρτυ νεολαίας στο προ-
αύλιο του δημοτικού σχολείου.

► Την Παρασκευή 12 Αυγούστου και ώρες
18.00-20.30, στην πλατεία, θα δοθούν μα-
θήματα και θα διενεργηθούν, όπως και τα

τρία προηγούμενα χρόνια, αγώνες σκακιού.
Εφέτος οι αγώνες διοργανώνονται από τον
ΜΕΣΚ και τον Φυσιολατρικό Όμιλο Καρδί-
τσας (ΦΟΚ) με τη συμμετοχή του κου Θωμά
Παπαζαχαρίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καναλιωτών της Αθήνας (Μέλος του Δ.Σ.
του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού και Αθλη-
τικού Συλλόγου Λυκόβρυσης - Πεύκης «Ο
Αριστοτέλης» και αντιπρόσωπος του σω-
ματείου στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπον-
δία). Θα διατεθούν έως και 15 σκακιέρες για
να μπορούν να παίζουν ταυτόχρονα 15 ζευ-
γάρια (30 άτομα). Ο κος Παπαζαχαρίου θα
διδάσκει σε αρχάριους ενώ οι προχωρημένοι
θα μπορούν να διαγωνιστούν με έπαθλο για
τους τρεις πρώτους.
Την ίδια ημέρα, στο προαύλιο του δημοτικού
σχολείου θα πραγματοποιηθεί μουσική
βραδιά με ήχους rock και blues, με τη
συμμετοχή μουσικών συγκροτημάτων από
την Καρδίτσα.

► Την Κυριακή 14 Αυγούστου θα ξεκινήσει
το διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι για την
εορτή της Παναγίας, ενώ ανήμερα 15 Αυ-
γούστου, με την παρουσία των Δημοτικών
και Τοπικών Αρχών του Δήμου Μουζακίου
και της Κοινότητας Καναλίων αντίστοιχα,
θα τελεστούν Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου και Τρισάγιο με κα-
τάθεση στεφάνων στο Μνημείο πεσόντων
– θυμάτων 1941-1949 και ακολούθως θα
διεξαχθεί ο «δρόμος θυσίας».

► Την Τρίτη 16 Αυγούστου, οι Καναλιώτισ-
σες «νύφες» της Αθήνας προσκαλούν όλες
τις Καναλιώτισσες στη δική τους καθιερω-
μένη βραδιά στην πλατεία. Λεπτομέρειες
και δηλώσεις συμμετοχής στις κυρίες: Ελέ-
νη Κατέρη σύζυγο Νικολάου (τηλ.
6974330414) και Αγγελική Κατέρη σύζυγο
Παναγιώτη (τηλ. 6945344641).

► Το Σάββατο 27 Αυγούστου θα διοργανω-
θεί για δεύτερη χρονιά από τον ΜΕΣΚ η
γιορτή «Πετιμέζι και Ριτσέλια». Σκοπός μας
είναι ν’ αναδείξουμε τον παραδοσιακό τρό-
πο παρασκευής των εδεσμάτων αυτών και
φυσικά να τα γευτούμε όλοι μαζί στην πλα-
τεία του χωριού.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του χωριού μας που
διατηρεί ο ΜΕΣΚ στο διαδίκτυο www.kanalia-
karditsa.gr, απ’ όπου μπορείτε να ενημερώνε-
στε και για το ακριβές πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων. Τις εκδηλώσεις της πλατείας μπορείτε
να τις παρακολουθήσετε και από απόσταση,
μέσω της web camera που έχει τοποθετηθεί
στο μεσαίο πλάτανο. Ευχαριστούμε τον Βαγ-
γέλη Λέτσικα του Δημητρίου για την προσφορά
αυτή και τη διαρκή πολύτιμη βοήθειά του. 

Σύντομα αναμένεται και η ψηφιοποίηση του
υλικού του Ιστορικού και Λαογραφικού Μου-
σείου Καναλίων και του Ιστορικού Αρχείου –
Βιβλιοθήκη «Κοίμηση της Θεοτόκου», και η
διάθεσή του μέσα από την ίδια σελίδα στο δια-
δικτυο, έργο που δεν είναι δυνατό να πραγ-
ματοποιηθεί χωρίς τη μεγάλη συνδρομή του
δασκάλου Αντώνη Λασδα και του φωτογρά-
φου Νίκου Ζήση, τους οποίους και ευχαρι-
στούμε θερμά.

Το ΔΣ του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ)

ΔΩΡΕΑ

Το μέλος μας κος Θρασύβουλος Μπάγιος,
γυμναστής, δώρισε στον Σύλλογό μας 

30 στολές ποδοσφαίρου 
για τις ομάδες του χωριού 

(παίδων, εφήβων και ανδρών)
«ΚΑΝΑΛΙΑΚΟΣ».

Οι στολές θα διανεμηθούν με ευθύνη
του Αναπληρωτή Γραμματέα του 

Συλλόγου κου Σωτήρη Παπανικολάου.
Τον κο Μπάγιο ευχαριστούμε θερμά.

Καλή επιτυχία στις ομάδες μας 
κι εφέτος το καλοκαίρι!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας
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ΜΜ
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη δέουσα επιση-
μότητα, υπό τη χοροστασία του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ και
με την παρουσία των πολιτικών και στρατιω-

τικών Αρχών, τιμήθηκε την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 στο
Φάληρο ο Καρδιτσιώτης Αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης από τον Σύλλογο των Απανταχού Καρδιτσιωτών
και τον Σύλλογο των Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Κα-
ραϊσκάκης».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση που
τέλεσε ο Μητροπολίτης Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ, πλαισιωμέ-
νος από ιερείς του Πειραιά, στο μνημείο όπου φυλάσσονται
τα οστά του μεγάλου ήρωα του 1821, μπροστά ακριβώς
από το γήπεδο ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς
«Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, για τη ζωή και το έργο του
τιμηθέντος συμπατριώτη Ήρωα μίλησε ενώπιον του πο-
λυπληθούς Καρδιτσιώτικου ακροατηρίου ο διευθυντής του
Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Ταξίαρχος Παναγιώτης Κα-
περώνης (ο οποίος κατάγεται από τα Τρίκαλα). Ο ομιλητής
αναφέρθηκε συνοπτικά στη ζωή και στο σημαντικότατο έρ-
γο που προσέφερε στην πατρίδα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης
κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ιδιαίτερα στη
συμβολή του στην απελευθέρωση σχεδόν ολόκληρης τη
Στερεάς Ελλάδας. Εξήρε την φιλοπατρία και την στρατιω-
τική αρετή του τιμηθέντος, ο οποίος έπεσε ηρωϊκά στο Νέο
Φάληρο Αττικής μαχόμενος ως απλός στρατιώτης, παρά
τον βαθμό του Αρχιστρατήγου που κατείχε. Τελειώνοντας
την πολύ μεστή ομιλία του, χαρακτήρισε τον Γεώργιο Κα-
ραϊσκάκη ως πανέλληνα και ως τον πλέον αντιπροσω-
πευτικό ήρωα-ηγέτη στη νεότερη ελληνική ιστορία.

Η άψογη διοργάνωση της τελετής μπροστά στο μνημείο
έδωσε την ευκαιρία στο πλήθος των Καρδιτσιωτών και των
Θεσσαλών που συγκεντρώθηκε να τιμήσει τη μνήμη του
μεγάλου αυτού ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του
1821 με τρόπο συγκινητικό. Πριν από την ανάκρουση του
Εθνικού μας ύμνου από την πολυπληθή μπάντα του Δήμου
Πειραιά οι συγκεντρωθέντες κράτησαν ενός λεπτού σιγή
προς τιμή του μεγάλου αυτού νεκρού. Ειδική αντιπροσω-
πεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αποτελούμενη από
οπλίτες, ευέλπιδες και αξιωματικούς του στρατού ξηράς τί-
μησε με ιδιαίτερο και στρατιωτικό τρόπο τον Καρδιτσιώτη
Αρχιστράτηγο. 

Τις δέουσες τιμές απέδωσαν και αντιπροσωπείες χο-
ρευτών του Χορευτικού Ομίλου Καρδίτσας «Το Σεργιάνι»

και του Συλλόγου Βαθυλακκιωτών Καρδίτσας, τα μέλη των
οποίων ήταν ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές της Καρ-
δίτσας και κρατούσαν την ελληνική σημαία. Συγκινητική
υπήρξε και η παρουσία στην εκδήλωση των απογόνων
του τιμηθέντος Αρχιστράτηγου, οι οποίοι απέσπασαν το
θερμό χειροκρότημα των παρευρεθέντων.

Ιδιαίτερη όμως παρουσία στην εκδήλωση είχε και η
27μελής αποστολή της σχολής ποδοσφαίρου του Ολυμ-
πιακού Πειραιώς στην Καρδίτσα, που ήρθε από την ιδιαί-
τερη πατρίδα μας για να τιμήσει τον συμπατριώτη ήρωα
της Ελληνικής Επανάστασης, του οποίου μάλιστα το όνομα

φέρει και το γήπεδο του Ολυμπιακού Πειραιώς. Αγόρια και
κορίτσια της σχολής, ντυμένα με τις φανέλες της ομάδας,
υπό τη συνοδεία των προπονητών τους και με επικεφαλής
τον διευθυντή και τον υπεύθυνο της σχολής, Ηλία Σχορε-
τσανίτη και Θεόδωρο Παρθένη αντίστοιχα, τίμησαν τον Γε-
ώργιο Καραϊσκάκη.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εν λόγω εκδήλωση τιμής για
τον Καρδιτσιώτη Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη γίνεται
κάθε χρόνο τον μήνα Απρίλιο στο Νέο Φάληρο Αττικής
από τους συνδιοργανωτές Συλλόγους των Απανταχού Καρ-
διτσιωτών και Μαυρομματιανών. 

Οι Καρδιτσιώτες και ΜαυρομματιανοίΟι Καρδιτσιώτες και Μαυρομματιανοί
τίμησαν στο Φάληρο με λαμπρότητα τίμησαν στο Φάληρο με λαμπρότητα 

τον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκητον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη

ΣΣ
την αίθουσα εκδηλώσεων της
Εταιρίας Θεσσαλικών Μελετών
(Ε.ΘΕ.Μ.) στο κέντρο της Αθή-
νας (οδ. Αμερικής 17), παρουσία

πλήθους Καρδιτσιωτών, έγινε την Δευτέρα
13 Ιουνίου 2016 η παρουσίαση του βιβλίου
«Η ιστορία της Ε.Λ.Μ.Ε. Καρδίτσας» της πε-
ριόδου από το 1923 έως το 2012, που
έγραψε ο συμπατριώτης εκπαιδευτικός, μη-
χανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός, Δημή-
τρης Μπίτσιος.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Σύλλογος των
Απανταχού Καρδιτσιωτών, δίνοντας την ευ-
καιρία στους Καρδιτσιώτες εκπαιδευτικούς
της διασποράς αλλά και σε ένα πλήθος πα-
λαιών μαθητών και μαθητριών των Γυμνα-
σίων του πρώην νομού μας να ακούσουν

και να μάθουν «από πρώτο χέρι», όχι μόνο
τη δράση του τοπικού συνδικαλιστικού ορ-
γάνου των εκπαιδευτικών αυτής της περιό-
δου που υπηρέτησαν στα Γυμνάσιά μας,
αλλά «ένα μεγάλο κομμάτι της νεότερης ιστο-
ρίας του τόπου μας», όπως αναφέρει στον
πρόλογο του βιβλίου του ο συγγραφέας.

Πράγματι, μέσα από τις σελίδες αυτού
του πολύ αξιόλογου βιβλίου παρελαύνουν
οι καθηγητές των Γυμνασίων μας, οι καθη-
γητές των γονιών μας και των παππούδων
μας, οι άνθρωποι που εργάστηκαν με ζήλο
και αυταπάρνηση για τη μόρφωση χιλιάδων
παιδιών, που αργότερα έγιναν οι άξιοι οικο-
γενειάρχες, επιστήμονες, επαγγελματίες, αυ-
τοί δηλαδή που κράτησαν ψηλά το Νομό
Καρδίτσας. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας,

Η παρουσίαση στην Αθήνα του βιβλίου «Η ιστορία     Η παρουσίαση στην Αθήνα του βιβλίου «Η ιστορία     

Ο συγγραφέας του βιβλίου περιστοιχισμένος από το Δ.Σ. του Συλλόγου των
Απανταχού Καρδιτσιωτών μετά το πέρας της εκδήλωσης

Τιμή στον 
Γεώργιο 

Καραϊσκάκη

Οι συντελεστές
της 
εκδήλωσης
μπροστά από
το μνημείο
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ΠΠ
ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία η επιστημονική ημερίδα «Φωτει-
νές και σκοτεινές πλευρές της
τεχνολογίας», την οποία διοργά-

νωσε στην Αθήνα η Ένωση Θεσσαλικών Σω-
ματείων Αττικής «Η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»
την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 στο Εθνικό Ιστο-
ρικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής).

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν: «Όταν
η Τεχνολογία γίνεται ανάγκη» από την κα Καλ-
λιόπη Λάππα, Πρόεδρο Επιστημονικής Εται-
ρείας Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.. «Μεγαλώ-
νοντας τα παιδιά του διαδικτύου» από τον Δρα
κ. Κωνσταντίνο Σιώμο, Ψυχίατρο Παιδιών και
Εφήβων κ Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας
Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο..
«Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Δημοκρατία: Σε τι
είδους ψηφιακή κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε;»
από τον Δρα κ. Χαράλαμπο Τσέκερη, Κύριο
Ερευνητή στο Εργαστήριο Δυνητικής Πραγμα-
τικότητας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.. «Ψηφιακή
Αφήγηση Ιστοριών» από τον κ. Δημήτρη Αίσω-
πο, Ειδικό Παιδαγωγό.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Επαμεινώνδας
Στυλόπουλος, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
της «Πανθεσσαλικής Στέγης», ενώ τη γενική
παρουσίαση είχε η κα Θεοδώρα Τσιτσιπά, οι-
κονομολόγος-δημοσιογράφος, μέλος Δ.Σ. της
«Πανθεσσαλικής Στέγης», Υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων και Γραφείου Τύπου.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι κ.κ.: Στέφανος
Κούτρας, Πρόεδρος Δ.Σ. της «Πανθεσσαλικής
Στέγης», Κρίτων Χριστιανόπουλος, Ψυχίατρος
Παιδιών και Εφήβων, Κωνσταντίνος Ζορμπάς,
Διευθυντής Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, Λάμ-
προς Πυργιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Περιφερειολόγων και Πρόεδρος
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών
Καρδίτσας της Αθήνας, Νότης Μαριάς, Ευρω-
βουλευτής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.

O Πρόεδρος της «Πανθεσσαλικής Στέγης»
κ. Στέφανος Κούτρας στον χαιρετισμό του
επεσήμανε ότι «ο σκοπός της πραγματοποι-
ηθείσας επιστημονικής ημερίδας είναι η ανά-
δειξη των νέων Θεσσαλών επιστημόνων αλ-
λά και η συμβολή στον προβληματισμό της
κοινωνίας των πολιτών. Συγχαίρουμε τον
συμπατριώτη μας Δρα Κωνσταντίνο Σιώμο
για την πρωτοβουλία του να πραγματοποι-
ηθεί στην πατρίδα μας το 6ο Διεθνές Συνέ-
δριο για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, στις 23
Ιουνίου στη Λίμνη Πλαστήρα».

Στην εισήγησή του ο κ. Σιώμος, ο οποίος
βραβεύτηκε από την «Πανθεσσαλική Στέγη» -
δια του κ. Λάμπρου Πυργιώτη με την ιδιότητά
του ως Προέδρου Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιω-
τών Καρδίτσας της Αθήνας - για την προσφορά
του στην επιστήμη, τόνισε ότι:  «Πρόσφατες με-
τρήσεις κάνουν λόγο πως 3,5 δισ. άνθρωποι,
το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι χρή-
στες του INTERNET ενώ 1,6 δισ. είναι   χρήστες
του Facebook. Πουθενά δεν είναι σαφέστερη η
ευρύτατη διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου
από ό,τι στη ζωή του σύγχρονου εφήβου. Οι
έφηβοι, περισσότεροι από το 90% των οποίων
διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, έχουν επικοινωνία
με τους συνομηλίκους τους μέσω προηγμένων
smartphones, ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύω-
σης, γραπτών μηνυμάτων και βιντεοσυνομιλίας.
Η διαδικτυακή τεχνολογία, πέρα από τα πολλά
θετικά που προσφέρει, δημιουργεί ένα μοναδικό
σύνολο δυσκολιών για τους παρορμητικούς και

συναισθηματικά ασταθείς εφήβους που τείνει
να αναγνωριστεί διεθνώς. Είναι πλέον αποδεκτό
πως η σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο χτί-
ζεται σταδιακά και σε βάθος  χρόνου και ο ρόλος
της εκπαίδευσης για την ομαλή μετάβαση από
την κοινωνία όπως την γνωρίζαμε στην κοινωνία
της πληροφορίας είναι πολύ σημαντικός. Στην
έννοια της εκπαίδευσης για την ασφαλή, ηθική,
δημιουργική και ορθολογική χρήση του διαδι-
κτύου από τα παιδιά οφείλουν να συμμετέχουν,
οι γονείς, το σχολείο και οι ειδικοί επιστήμονες
της διάδρασης των νέων τεχνολογιών με τον
άνθρωπο. Οι τελευταίοι οφείλουν να κοινοποιούν
τα πορίσματα των ερευνών και της αποτελε-
σματικότητας των παρεμβάσεών τους, με σκοπό
να βοηθούν τα κράτη στην ανάπτυξη ασφαλών
πολιτικών υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών,
λαμβάνοντας υπόψη τους πάντοτε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των κοινωνιών όπου αυτές οι
πολιτικές εφαρμόζονται».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
οι κ.κ.: Κέλλυ Παναγιωτίδη, εκπρόσωπος του
βουλευτή ΝΔ Κιλκίς κ. Γιώργου Γεωργαντά, Αν-
τώνιος Φιλιππής, εκπρόσωπος του βουλευτή
ΝΔ Καρδίτσας Κωνσταντίνου Τσιάρα, Απόστο-
λος Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου
των Αγχιαλιτών της Αθήνας, Ματίνα Πανταζή,
δικηγόρος, πρόεδρος του Συλλόγου «Δευκα-
λίων ο Θεσσαλός», Σουλτάτη Βάγια, Πρόεδρος
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σοφαδιτών Αθή-
νας, Απόστολος Στάμος, Πρόεδρος του Εκπο-
λιτιστικού και Μορφωτικού Ομίλου Φαρκαδώ-

νας, Ελένη Τσεσμελή, Πρόεδρος της Ένωσης
Θεσσαλών Θριασίου Πεδίου, Κώστας Τσιώρας
και Δημήτρης Κλεισιάρης, Αντιπρόεδρος και Γε-
νικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του Εκπολιτιστι-
κού και Λαογραφικού Συλλόγου Χαϊδαρίου «Η
Θεσσαλική Γη», Δημήτρης Καταφυγιώτης, Πα-
ναγιώτης Παπαγεωργίου, Μαριάνθη Τσιακα-
τούρα, Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλη Δ.Σ.,
αντίστοιχα, του Συνδέσμου Τρικαλινών Αθήνας
«Η Τρίκκη», Λάζαρος Καραούλης, πρ. Αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Καρδιτσιωτών Αττικής
«Άγιος Θωμάς», Ζωή Κρύου, Γενική Γραμμα-
τέας του Συλλόγου Απανταχού Μουζακιωτών
Αθήνας «Ο Γομφεύς», Χρήστος Λιάκος, Ταμίας
Δ.Σ. του  Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών
Καρδίτσας της Αθήνας, Νικόλαος Κουρλιαμπάς,
Επίτιμος Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Φίλων «Η Αλληλεγγύη» Νέας Ιωνίας, Χρήστος
Ντόνας, σχολικός σύμβουλος, .Ελένη Δάλλα,
λογοτέχνης- συγγραφέας, Γιάννης Διαβάτης, δη-
μοσιογράφος και πλήθος Θεσσαλών και φίλων
της «Πανθεσσαλικής Στέγης».

Χαιρετισμό απέστειλαν οι: Άννα Βαγενά, Βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, Παναγιώτα Βράντζα,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας, Αλέξανδρος Μεϊ-
κόπουλος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, Δη-
μήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων,
Γεώργιος Βόμπρας, Πρόεδρος της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «Ο Ασκληπιός»,
Διαμαντής Γκίκας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Τσιτσάνης»,
Θεοφάνης Κουρεμπές, Πρόεδρος ΕΛΓΑ.

«Η ΕΝΩΣΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», η σημερινή
Ε.Λ.Μ.Ε., ιδρύθηκε το 1923 με την υπ’ αριθμ.
102 απόφαση του Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
Η δε συνδικαλιστική της δράση για «την προ-
αγωγή της εκπαιδεύσεως και τη βελτίωση
της θέσεως των λειτουργών αυτής» εκτείνε-
ται μέχρι και τώρα.

Για την πλούσια ιστορική παράδοση της
Ε.Λ.Μ.Ε. Καρδίτσας μίλησαν, εκτός από τον
συγγραφέα, δύο εκπαιδευτικοί, ο ένας εν
ενεργεία και ο άλλος παλαίμαχος. Ο Δημή-
τρης Καρλαύτης, πρώην μέλος του Δ.Σ. της
Ο.Λ.Μ.Ε. και ο Καρδιτσιώτης φιλόλογος-πρ.
Λυκειάρχης, Βασίλης Ζωγράφος. Προηγή-
θηκε η εμπεριστατωμένη εισήγηση του
πρώην Προέδρου της Βουλής Δημητρίου

Σιούφα, ο οποίος επεσήμανε με συγκεκρι-
μένα στοιχεία τις παθογένειες του εν γένει
εκπαιδευτικού μας συστήματος, για τη βελ-
τίωση του οποίου αγωνίστηκαν και αγωνί-
ζονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των
εκπαιδευτικών με σημαντική συμμετοχή της
Ε.Λ.Μ.Ε. Καρδίτσας.

Η αναφορά από τον Βασίλειο Ζωγράφο
στα χρόνια που και ο ίδιος υπηρέτησε σε
διάφορα Γυμνάσια του πρώην νομού μας
ήταν μια κατάθεση ψυχής και έδωσε το ερέ-
θισμα σε πολλούς ακροατές, παλαιούς μα-
θητές και μαθήτριες αυτών των Γυμνασίων,
να παρέμβουν με τις διηγήσεις τους σε πε-
ριστατικά της μεταπολεμικής περιόδου που
σημάδεψαν την ιστορία της Καρδίτσας.

Ο ίδιος ο συγγραφέας, Δημήτριος Μπί-

τσιος, λακωνικός αλλά περιεκτικός στην ομι-
λία του, αναφέρθηκε στα κίνητρα και στην
προσπάθεια για την ανεύρεση των στοιχείων
που παραθέτει στο βιβλίο του και που ανα-
τρέχει  και στην ιστορία της Καρδίτσας.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου των Απαντα-
χού Καρδιτσιωτών Κων/νος Κουσαής, ο
οποίος συνόψισε στο τέλος τα συμπερά-
σματα από την παρουσίαση του βιβλίου.
Στην εν συνεχεία δεξίωση που παρέθεσε ο
διοργανωτής Σύλλογος προς τους προσκα-
λεσμένους αναπτύχθηκε μεταξύ αυτών μια
πλούσια και γόνιμη συζήτηση για την ιστορία
των Γυμνασίων του πρώην νομού μας, από
τα οποία εξήλθαν προσωπικότητες Πανελ-
λήνιας εμβέλειας.

Μεταξύ του κοινού παρευρέθησαν οι πρ.
Βουλευτές Βασ. Μπρακατσούλας, Σπ. Τα-
λιαδούρος και Νικ. Καντερές, ο πρ. Δήμαρ-
χος Ρεντίνας Κων. Κούτρας, ο πρ. Δήμαρχος
Αχελώου Αργιθέας Δημ. Παπακώστας, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Λουτριωτών Καρ-
δίτσας Αχ. Ντούλιας, η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Μουζακιωτών Αθήνας Ολ. Διαμαντο-
πούλου, ο Πρόεδρος της Ε.ΘΕ.Μ. Γ. Καλλές,
η Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλών Με-
σογείων Μ. Πανταζή, η εκπρόσωπος του
Συλλόγου Αργιθεατών της Αθήνας Ευστ. Πα-
τσιαούρα, η εκπρόσωπος της Ένωσης Με-
σενικολιτών Αθήνας Κλ. Κούτσικα, κ.α., ενώ
χαιρετισμούς στην εκδήλωση απέστειλαν οι
Βουλευτές Καρδίτσας Σπ. Λάππας και Χρ.
Κατσαβριά.

     της Ε.Λ.Μ.Ε. Καρδίτσας» του Δημ. Μπίτσιου     της Ε.Λ.Μ.Ε. Καρδίτσας» του Δημ. Μπίτσιου

Το τραπέζι των ομιλη-
τών με τον συντονιστή.
Από αριστερά στη φω-

τογραφία: Καλλιόπη
Λάππα,  Χαράλαμπος
Τσέκερης, Κωνσταντί-

νος Σιώμος, Επαμει-
νώνδας Στυλόπουλος,

Δημήτρης Αίσωπος.

Η απονομή της τιμητι-
κής πλακέτας στον
Κωνσταντίνο Σιώμο

Ημερίδα της ΠανθεσσαλικήςΗμερίδα της Πανθεσσαλικής
Στέγης για την τεχνολογίαΣτέγης για την τεχνολογία

Φωτογραφίες: Θεοδώρα Τσιτσιπά
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÁÈÇÍÁ
ÂÁÓÄÅÊÇ ÌÁÑÉÁ 20

ÂÏÕËÃÁÑÇÓ Äçì. ×ÑÇÓÔÏÓ 20

ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Êùí. ÂÁÚÏÓ 20

ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 25

ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Ê. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 30

ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Ê. ÈÙÌÁÓ 25

ÆÅÊÉÏÓ È. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

ÊÁÓÉÍÁÓ Ê. ÈÙÌÁÓ 50

ÊÑÉÊÏÓ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ 20

ÊÙÔÏÕËÁ-×ÕÔÇÑÏÃËÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ 20

ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 100

ÍÁÓÉÁÊÏÕ-ÊÁÐÏÕËÁ ÅÉÑÇÍÇ 20

ÍÔÅÍÉÓÇ ÌÁÑÉÁ 20

ÓÄÑÏËÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 50

ÓÄÑÏËÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, ÓÔÅËÉÏÓ ê’ ÅËÅÍÇ 30

ÓÄÑÏËÉÁÓ Êùí. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20

ÓÔÁÓÉÍÏÓ Äçì. ÍÉÊÏËÁÏÓ 50

ÔÅÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

×ÁËÁÔÓÇ-ÊÁÑÊÁËÅÔÓÇ ÂÁËÅÍÔÉÍÇ 20

ΒΟΛΟΣ
ÔÓÁÑÏÕ×ÁÓ ÈÙÌÁÓ 50

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ 20

ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 40

ÃÊÙÔÓÉÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 20

ÆÇÓÇ-ÆÁÃÊËÇ ÍÅËËÇ 20

ÊÁÔÅÑÇÓ Ð. ÈÅÏÄÙÑÏÓ 20

ÌÁÓÔÏÑÁ-ÃÁÔÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ 20

ÔÓÉÙÊÏÕ Áëåî. ÐÁÓ×ÏÕ ÁÖÑÏÄÉÔÇ 30

ÔÓÉÙÊÏÕ-ÑÁÕÔÏÐÏÕËÏÕ ÅÕÁÍÈÉÁ 30

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÌÁÕÑÁÊÇÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 500

×ïñçãßá ãéá ôï ðñüãñáììá èåñéíÞò 

åèåëïíôéêÞò åñãáóßáò íÝùí 

ãéá ôï ðåñéâÜëëïí óôá ÊáíÜëéá

ÌÁÕÑÁÊÇÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 50

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÅÕÈÕÌÉÁ 20

ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Áðïóô. ÃÅÙÑÃÉÁ 20

ÓÄÑÏËÉÁÓ Ë. ÃÅÙÑÃÉÏÓ  ê’ ËÁÌÐÑÏÓ 45

ÔÓÉÙÊÏÓ Áãáè. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÕÖÁÍÔÇÓ ÂÁÚÏÓ 20

ΜΟΥΖΑΚΙ
ÑÁ×ÙÂÉÔÓÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 10

ΛΑΡΙΣΑ
ÌÏÓÉÁËÏÓ Åõáãã. ËÁÌÐÑÏÓ 100

Óôç ìíÞìç ôùí ãïíéþí ôïõò 

ÅõáããÝëïõ êáé Íôßíáò ôïõ ËÜìðñïõ, 

ôá ðáéäéÜ ôïõò ËÜìðñïò, Ñçíïýëá êáé ÍáíÜ

ΤΡΙΚΑΛΑ
×ÁÂÉËÁ-ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÅËÅÍÇ 50

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

ÊÁÓÉÍÁÓ Êùí. ÈÅÏÖÉËÏÓ 50

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

ÓÄÑÏËÉÁÓ Áëåî. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 20

ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ

ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÓ ×. ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ 30

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΗΠΑ

ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇ-ÐÉÓÔÑÉÊÁ ÔÅÑÅÆÁ 30

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

ÁÈÇÍÁ
ÃÇÑÁÓÇÓ Ãåñ. ÓÔÅÑÃÉÏÓ 50

ÌÁÕÑÁÊÇÓ Íéê. ×ÑÇÓÔÏÓ 100

ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 25

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 50

ΛΑΡΙΣΑ
ÌÁÓÔÏÑÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 75

ÌÁÕÑÏÕÄÇ ÌÁÍÔÙ 30

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΑΣ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

ÁÈÇÍÁ
ÊÁËÏÃÑÏÕËÇÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ 10

ËÉÁÊÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 10

ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Áð. ËÁÌÐÑÏÓ 10

ÓÔÕËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 10

ÔÆÉÑÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 10
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To συλλεκτικό
τριπλό DVD

διατίθεται προς
ενίσχυση της

λειτουργίας του
Ξενώνα «Λάμπρος 
Παπαγεωργίου»

στο χωριό.

Λογαριασμοί του Συλλόγου 
στην EFG Eurobank - Ergasias

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

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

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

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

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ξενώνα 0026.0222.86.0200669487
Στο λογαριασμό αυτόν καταθέτονται αποκλειστικά δωρεές 

για τον Ξενώνα.

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

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

που μας έχουν ήδη συνδράμει.

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

παρακαλούνται να στείλουν το email τους στο Σύλλογο

Βιβλία, κατόπιν
προσφοράς

του κου Βασίλη Μπρακατσούλα,
διατίθενται από τον Σύλλογο της Αθήνας

προς €10 έκαστο
για την οικονομική

ενίσχυσή του.
Τον κο Βασίλη Μπρακατσούλα

ευχαριστούμε θερμά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου ευχαριστεί τον συγχωριανό μας δωρητή κο Κων-
σταντίνο Δημ. Μαυράκη για την καταβολή της δαπάνης κατα-
σκευής χώρων υγιεινής στην αίθουσα δεξιώσεων «Κοίμηση της
Θεοτόκου».

Η Επιτροπή
π. Παναγόπουλος Σεραφείμ, Πρόεδρος
Λέτσικας Ευάγγελος, Ταμίας
Σκουμής Νικόλαος, Μέλος
Κασσινάς Βασίλειος, Μέλος
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

του Χρήστου Δημ. Λιάκου

ΟΟ
Γιώργος Γούλας έφυγε πρόσφατα από τη ζωή - τις τε-
λευταίες μέρες του 2015, πλήρης ημερών (σε ηλικία 96
ετών) και καλλιτεχνικής προσφοράς. Γεννήθηκε το
1919 στην Καρδίτσα, όπου και μεγάλωσε, μετά δε τον

πόλεμο παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών και
σε διάφορα ελεύθερα εργαστήρια. Είχε 3 αδέλφια, τον φιλόλογο κα-
θηγητή Θεόκριτο, τον γυμνασιάρχη Γιάννη και τον Κώστα τον ράφτη. 

Άξιος συνεχιστής της παράδοσης των προγενέστερων Καρδι-
τσιωτών ζωγράφων Γιολδάση και Πωλ (Κώστα Παύλου), από τον
οποίο πήρε και τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής, ζωγράφιζε τη
Θεσσαλική γη, τη χιονισμένη παλιά Καρδίτσα, αγροτόσπιτα, πα-
ζάρια, κ.ά. Όπως γράφει και ο Φώτης Βογιατζής στο εξαίρετο βιβλίο
του «Η Θεσσαλική Ζωγραφική», η θεματολογία της ζωγραφικής
του διακρινόταν σε τοπία, αγροτικά, παζάρια και Καρδιτσιώτικα
στιγμιότυπα καθώς και σε θέματα του πολέμου και της κατοχής.
Ζούσε στην Αθήνα στον Υμηττό, ο Δήμαρχος του οποίου τον τίμησε
πριν από μερικά χρόνια με αναδρομική έκθεση της δουλειάς του
και τιμητική πλακέτα για  την προσφορά του στην τέχνη.  

Στα  δύσκολα χρόνια πριν από την καταξίωσή του, ζωγράφιζε
για βιοποριστικούς λόγους  διαφημιστικές και εμπορικές πινακίδες
για το κόμμα του (το ΚΚΕ) και διάφορους επαγγελματίες και επιχει-
ρήσεις, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που ξεπλήρωνε υποχρεώσεις

του με έργα του. Είναι γνωστό άλλωστε ότι πολλοί ζωγράφοι αντι-
μετώπισαν ανάλογες δυσκολίες κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας
τους μέχρι και την αναγνώριση της δουλειάς τους και την αγοραστική
τους επιτυχία.

Αγαπούσε την Καρδίτσα και την επισκεπτόταν τακτικά, φιλοξε-
νούμενος τα τελευταία χρόνια από τον ζωγράφο Παναγιώτη Μπαρ-
καλή, που ήταν μαθητής του, στο χωριό Ρούσσο.

Έργα του (περίπου 60), αντιπροσωπευτικά της 80ετούς εικα-
στικής πορείας του Γούλα, εκτέθηκαν πρόσφατα στη Gallery ‘’F’’
του κοινού μας φίλου Χαρίλαου Φατόλα στην Καρδίτσα, ο οποίος

υλοποίησε την ιδέα τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του. Έργα
του Γιώργου Γούλα κοσμούν τις μόνιμες συλλογές της Δημοτικής
Πινακοθήκης Καρδίτσας καθώς και της Πινακοθήκης Καναλίων,
δωρεά του αείμνηστου Άρη Θέου, το όνομα του οποίου φέρει. Δυο
δε από τα έργα του στην πινακοθήκη του χωριού μας είναι από τα
Κανάλια.

Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν από παλαιά και συχνά κάναμε
παρέα με τον Άρη Θέο στο σπίτι του στον Υμηττό, όπου πηγαίναμε
να δούμε τη δουλειά του και να πιούμε κανένα τσίπουρο δίπλα
στο τζάκι.

ΗΗ
εορτή των Αγίων Αποστόλων,
όπως είναι γνωστό, είναι και
εορτή του Συλλόγου Καναλιω-
τών της Αθήνας, ο οποίος επι-

καλείται τους Αγίους Αποστόλους ως
Προστάτες του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τι-
μώντας τους Αγίους και την εορτή του Συλ-
λόγου, εκκλησιάστηκε την 29η Ιουνίου,
παραμονή της εορτής, κατά την ακολουθία
του πανηγυρικού Εσπερινού στον Ιερό
Ναό των Αγίων Αποστόλων, που βρίσκεται
μέσα στο χώρο της αρχαίας αγοράς.  Εκτός
από τα μέλη του συμβουλίου παρευρέθη-
καν τα μέλη του Συλλόγου  Βάιος Αναγνώ-
στου και η σύζυγός του Παρασκευή, Βάιος
Γαλανάκης, Κώστας Γιωτόπουλος και η σύ-
ζυγός του Έφη, Θωμάς Παπαζαχαρίου και
η σύζυγός του Ελένη Γιαννακού. Μετά το
τέλος της ακολουθίας, όσα εκ των μελών
είχαν διαθέσιμο χρόνο, ήπιαν την μπυρίτσα
τους σε παρακείμενο καφενεδάκι.

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων είναι ένας
μεγάλης ιστορικής αξίας μεσο-βυζαντινός
ναός, που χρονολογείται από τα τέλη του
10ου αιώνα. Αρχικά πρέπει να λειτουργού-

σε ως βαπτιστήριο και γύρω στο 1000 μ.Χ.
τροποποιήθηκε σε σταυροειδή ναό με τρού-
λο, στηριζόμενο σε τέσσερις κίονες με ρω-
μαϊκά κιονόκρανα. Αναστηλώθηκε τη δε-
καετία του 1950 στην αρχική μορφή του
ναού των Αγίων Αποστόλων, απαλλαγμέ-

νος από πρόσθετες επεκτάσεις και προ-
σθήκες τμημάτων που είχαν προστεθεί στο
παρελθόν και σήμερα, χαρακτηρισμένος
ως προστατευόμενο βυζαντινό μνημείο, λει-
τουργεί μία φορά το χρόνο την ημέρα της
εορτής της Σύναξης των Αγίων Αποστόλων.

Η ιστορική σημασία του ίδιου του ναού και
του χώρου της αρχαίας αγοράς όπου βρί-
σκεται και το γεγονός επίσης ότι η πρό-
σβαση για τους προσκυνητές είναι εύκολη,
αποτελούν σημαντικούς λόγους για την επι-
λογή του ναού αυτού για τον εκκλησιασμό
των μελών του Συλλόγου στον πανηγυρικό
Εσπερινό της εορτής των Προστατών του.
Ο εορτασμός έχει πλέον καθιερωθεί να γί-
νεται κάθε χρόνο και καλούνται όλα τα μέλη
που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να γνω-
ρίζουν ότι εκεί θα βρισκόμαστε κάθε από-
γευμα 29ης Ιουνίου, στην ακολουθία του
πανηγυρικού Εσπερινού. 

Υπενθυμίζουμε ότι στο φύλλο της εφη-
μερίδας μας 126, σελ. 3, υπάρχει δημοσι-
ευμένο εκτενές άρθρο με πληροφορίες σχε-
τικά με την αρχιτεκτονική και την ιστορία
του ναού από την αρχική κατασκευή του
έως σήμερα, όπου ο αναγνώστης μπορεί
να ανατρέξει για να τα ξαναθυμηθεί και να
δει φωτογραφίες του ναού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Καναλιωτών της Αθήνας

Εκκλησιασμός στον πανηγυρικό εσπερινό 
την παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων 

Άποψη της καναλιώτικης συντροφιάς στον αύλιο χώρο του ναού

Ο Καρδιτσιώτης ζωγράφος Γιώργος ΓούλαςΟ Καρδιτσιώτης ζωγράφος Γιώργος Γούλας

του Βάιου Αναγνώστου

ΦΦ
έτος το απόγευμα της Τετάρτης
29/06/2016 ξαναβρεθήκαμε μέλη του Συλ-
λόγου μας στο μικρό βυζαντινό εκκλησάκι
των Αγίων Αποστόλων στην αρχαία αγορά

της Αθήνας, που λειτουργεί μόνο μία φορά κάθε χρόνο
και παρακολουθήσαμε τον εσπερινό. Φεύγοντας, ίσα
που πρόλαβα να αποτυπώσω τον ήλιο που κρύφτηκε
πίσω από ένα παμπάλαιο κτίσμα - έργο τέχνης πολλών
αιώνων, το Θησείο (βλέπετε φωτογραφία).

Στη συνέχεια, στην οδό Αδριανού που από τη μια
μεριά είναι γεμάτη τουριστικά καφενεδάκια και ουζάδικα
κι από την άλλη επιβάλλεται ο φράχτης της αρχαίας αγο-
ράς και της στοάς του Αττάλου, απολαύσαμε ωραίους

μεζέδες, πίνοντας παγωμένη μπύρα με θέα τη φωτισμένη
Ακρόπολη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου μας κος Λάμπρος Πυργιώτης μας ενημέρωσε για
πολλά θέματα που αφορούν στο χωριό μας και το σύλ-
λογο και συζητήσαμε πάνω σ' αυτά ανταλλάσοντας από-
ψεις. Ιδιαίτερα αναφέρω τον Ξενώνα, την Πινακοθήκη,
τις αυγουστιιάτικες εκδηλώσεις, τους αγώνες σκακιού και
τις άλλες αθλητικές δραστηριότητες, και φυσικά την προ-
γραμματιζόμενη εκδρομή μας, αμέσως μετά την επιστρο-
φή μας στην Αθήνα, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στον
Ακροκόρινθο (Αρχαία Κόρινθος) και στο Λουτράκι. Ύστε-
ρα από την ωραία κι ευχάριστη αυτή συνάντηση, ευχη-
θήκαμε να ξαναβρεθούμε όλοι τον 15αύγουστο στο χωριό
μας αλλά και του χρόνου στο ίδιο μέρος.

Το ηλιοβασίλεμα στο Θησείο

Περιοχή Αγίασμα, λάδι σε καμβά (32x20) Είσοδος στην πλατεία του χωριού, 
λάδι σε λινάτσα (27x20)
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του Τριαντάφυλλου Δήμου

«Άνδρα μοι έννεπε, 
Μούσα, πολύτροπον»

(Ομήρου Οδύσσεια)

Διηγήσου μας «Μούσα» για τον άνδρα που
έφυγε από τη ζωή, εάν οι πράξεις του ήταν θε-
άρεστες ώστε να απολαύσει τα πλούσια και
αιώνια αγαθά του δικαιοκρίτη Θεού. Αναλογί-
στηκα την επίκληση του Ομήρου προς τη Μού-
σα για τον πολυμήχανο Οδυσσέα γιατί αισθά-
νομαι δέος να περιγράψω τη ζωή και το έργο
του ΑΝΘΡΩΠΟΥ με κεφαλαία, του ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ του Γεωργίου και της Αγορί-
τσας. Θα προσπαθήσω όμως με σεμνότητα
να εκφράσω τα συναισθήματά μου γι’ αυτό τον
άνθρωπο.

Ο Απόστολος Γιαταγάνας ήταν άνθρωπος
με σοφία, πείρα, ωριμότητα και βαθειά σκέψη.
Είχε την ικανότητα να αναλύει, να εξαντλεί το
κάθε θέμα και πρόβλημα. Ανακαλούμε πολλές
φορές στη μνήμη μας τα αξιόλογα αυτά πρό-
σωπα του χωριού μας, των οποίων η παρου-
σία είχε ζωντάνια και είχαν διαγράψει μια λαμ-
πρή πορεία. Πέρασαν αρκετά χρόνια που έφυ-
γε από την πρόσκαιρη ζωή ο Απόστολος Για-
ταγάνας  και όμως οι περισσότεροι συγχωρια-
νοί μας τον θυμούνται και εκφράζονται με κο-
λακευτικά λόγια γι' αυτόν.

Γεννήθηκε το έτος 1905 στο χωριό μας και
απεβίωσε στις 24-7-1972 σε ηλικία 67 ετών.
Ενυμφεύθη την συγχωριανή μας Βασιλική Λιά-
κου, θυγατέρα  του Θρασύβουλου και της Σο-
φίας, εξαιρετική κοπέλα, από καλή οικογένεια
και με αρχές. Η πατρική του οικογένεια, καλής
οικονομικής κατάστασης, αποτελείτο από τους
γονείς, Γεώργιο και Αγορίτσα, δύο εξαιρετικές
αδελφές, την Ευανθία και την Περσεφόνη και
ένα ακόμη αδελφό, τον Επαμεινώντα. Κύριος
και πάντα χαμογελαστός. Άνθρωπος απλός
με συνέπεια στις ανθρώπινες σχέσεις με δια-
κριτικότητα μέσα στην κοινωνία και αξιοπρε-
πέστατος. Εκείνο που τον χαρακτήριζε περισ-
σότερο ήταν η ψυχική του λεβεντιά, ο λόγος
του πάντα καθαρός. Ήταν άνθρωπος φιλεύ-
σπλαχνος και συναισθηματικός, βοηθούσε
τους πτωχούς ανθρώπους ιδιαίτερα στα χρόνια
της πείνας του χωριού μας. Κοινωνικότατος
στις κοσμικές παρέες, ευπρόσδεκτος, αγαπη-
τός και φιλικός. Διέθετε και χιούμορ προς δια-
σκέδαση της παρέας. Ενδεικτική η παρακάτω
φωτογραφία από «το Βιβλίο των Αναμνήσεων»
του Κ. Μαυρομμάτη. Αποφοίτησε από το γυ-
μνάσιο Αρρένων Τρικάλων το έτος 1924. Με
τα προσόντα του αποφοίτου γυμνασίου και
κατόπιν προφορικών εξετάσεων στο δικηγο-
ρικό σύλλογο Καρδίτσας, απέκτησε την άδεια
άσκησης του επαγγέλματος του Δικολάβου. Ο
Δικολάβος ήταν πρόσωπο που δεν κατείχε την
ιδιότητα του δικηγόρου, στο οποίο ο νόμος
επέτρεπε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση
διαδίκων ενώπιον ειρηνοδικείου που έδρευε
εκτός της έδρας του πρωτοδικείου, όπως  και
ενώπιον του μεταβατικού μονομελούς πλημ-
μελειοδικείου. 

Με την πάροδο λίγων ετών άσκησης του
επαγγέλματος του Δικολάβου προσελήφθη στο
τότε σώμα της Ελληνικής Αγροφυλακής, μόνι-
μος δημόσιος υπάλληλος με το βαθμό του αρ-

χιφύλακα και τοποθετήθηκε ως γραμματέας
στο Αγρονομείο Φαναρίου Ιθώμης.

Την οργανική θέση του Αγρονόμου κατείχε
τότε ο Νικόλαος Τσιάκας, καταγόμενος από το
Φανάρι. Στο Φανάρι λειτουργούσε και Ειρηνο-
δικείο, το οποίο συνεδρίαζε κάθε μήνα συνή-
θως ημέρα Σάββατο. Ο Αγρονόμος Νικόλαος
Τσιάκας, στα πλαίσια των καθηκόντων του,
πολλές φορές απουσίαζε για λόγους υπηρε-
σιακούς και μεταβίβασε στον Απόστολο Γιατα-
γάνα, ως αναπληρωτή του, την αρμοδιότητα
να καταλαμβάνει την έδρα του Ειρηνοδικείου
για εκδίκαση των διαφόρων υποθέσεων, ο
οποίος ως ανακριτικός υπάλληλος πληρούσε
τα προσόντα και ήταν γνώστης της νομοθεσίας
των αγροτικών νόμων και διαφόρων άλλων
ερμηνευτικών διατάξεων. Για τον λόγο αυτό

καθιερώθηκε στη συνείδηση της κοινωνίας να
ονομάζεται Αγρονόμος ο Απόστολος Γιαταγά-
νας.

Δεν παρέλειπε όμως να ασκεί και τα κυρίως
καθήκοντά του ως εντεταλμένος για την εφαρ-
μογή των αγροτικών νόμων και συνετέλεσε τα
μέγιστα στην προστασία των κατοίκων από
αγροζημίες και κλοπές. 

Ήταν ευσυνείδητος και αφοσιωμένος στο
καθήκον. Ήταν ακούραστος και επιδείκνυε εξαι-
ρετικό ζήλο. Καθημερινά περιπολούσε στην
αγροτική περιφέρεια με ένα άσπρο άλογο.

Ασκούσε εποπτεία στους υφισταμένους του
για την πιστή εφαρμογή των Νόμων προς όφε-
λος της κοινωνίας. Τη χρονική εκείνη περίοδο,
οι αγροτικές περιοχές του χωριού μας χωρί-
ζονταν σε τέσσερες, ήτοι: Μούρκου με αγρο-
φύλακα τον Βασίλειο Μπαλωμένο, Σαρακίνας
με αγροφύλακα τον  Λουκά Δήμου, Λάσδας με
αγροφύλακα τον Δημοσθένη Γατή και του Προ-
φήτου Ηλία (αμπέλια) με αγροφύλακα τον Θω-
μά Παγώνη.

Μετά την συνταξιοδότησή του προσέφερε
ακόμη και εθελοντική εργασία. Κυρίως βοη-
θούσε το Κοινοτικό Γραφείο του χωριού μας
σε περιόδους αιχμής, αλλά και αναπλήρωνε
τον Γραμματέα της Κοινότητος, όταν για δια-
φόρους λόγους αδυνατούσε να εκπληρώσει
τα καθήκοντά του.

Ο Απόστολος Γιαταγάνας υπήρξε μια κατα-
ξιωμένη μορφή του χωριού μας. Μπορώ μά-
λιστα να προσθέσω ότι όλη του η ζωή στάθηκε
παράδειγμα προς μίμηση.

Αιωνία του η μνήμη.
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Καταξιωμένες μορφές του χωριού μαςΚαταξιωμένες μορφές του χωριού μας
Αφιέρωμα μνήμηςΑφιέρωμα μνήμης

Απόστολος Γιαταγάνας

Μικρή συντροφιά στο καφενείο της πλατείας του χωριού. Από αριστερά: Αλέ-
κος Δήμου, καφετζής, Ηρακλής Γηράσης, Απόστολος Γιαταγάνας, παπα-Κώ-

στας Τσαρούχας, Σπυρίδων Κατέρης, Λάμπρος Παπαποστόλου.

Αγορίτσα
Γηράση
-Φρύδα

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Στις 18-1-2016 έφυγε από την
πρόσκαιρη ζωή για την κοινωνία
των Αγγέλων η συγχωριανή μας
Αγορίτσα Γηράση-Φρύδα του Βα-
σιλείου και της Αφροδίτης. Άφησε
την ματαιότητα των εγκοσμίων για
να βρεθεί εκεί που δεν υπάρχει ούτε
λύπη, ούτε στεναγμός, αλλά ζωή
ατελεύτητος.

Γεννήθηκε στο χωριό μας, τα Κα-
νάλια, το έτος 1923 και απεβίωσε
στις 18-1-2016 σε ηλικία 93 ετών.

Ήταν σεμνή, ταπεινή, ήπιου χα-
ρακτήρα και αξιοπρεπέστατη, με
κοινωνική προβολή και ευμενή σχό-
λια στο χωριό μας αλλά  και στη
Θεσ/νίκη. 

Ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία των
υπολοίπων αδελφών, της Ευδοξίας,
του Δημητρίου και του Νικολάου,
όταν απεβίωσε η μητέρα τους το
έτος 1940  και  επωμίσθηκε το βά-
ρος της φροντίδας των μελών της
οικογένειάς της. Διακρίθηκε για τη
νοικοκυροσύνη της και την εργατι-
κότητά της κατά την εποχή της κα-
πνοκαλλιέργειας. Στη Θεσσαλονίκη
εγκαταστάθηκε το έτος  1948.

Ήταν παντρεμένη με τον Χρήστο
Φρύδα, ο οποίος διατηρούσε κατά-
στημα Παντοπωλείου στη Θεσσα-
λονίκη, καταγόμενος από το Πευ-
κόφυτο Μουζακίου. Απέκτησαν δύο
εξαίρετα παιδιά, τον Βασίλειο, μα-
θηματικό καθηγητή, και την Παρα-
σκευή, ανώτερη υπάλληλο του
Υπουργείου Παιδείας.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστη-
κε στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος  Καλαμαριάς και σήμερα
αναπαύεται στο Κοιμητήριο Καλα-
μαριάς. 

Στην εκφορά παραβρέθηκαν
πολλοί συγγενείς, φίλοι, ο Πρόεδρος
και μέλη του Συλλόγου Καναλιωτών
της Θεσσαλονίκης.

Αιωνία της η μνήμη.

KANALIA T. 135_Layout 1  17/7/2016  6:10 μμ  Page 14



15TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

NEA TΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

του Θρασύβουλου Μπάγιου

ΓΓ
ια άλλη μια χρονιά επιχειρήθηκε την
ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής η
παραδοσιακή «πορεία της παρη-
γοριάς» από το χωριό μας ως τον

Πύργο Ιθώμης, για το προσκύνημα στην ει-
κόνα της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής.
Την Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου 2016
και ώρα 09.15 π.μ., κάτω από όχι καλές και-
ρικές συνθήκες, τρείς χωριανοί, ο Σωτήρης
Παπανικολάου, ο Κώστας Κακανής και ο
γράφων αυτές τις γραμμές Θρασύβουλος
Μπάγιος, διατηρώντας το έθιμο, κάναμε τη
διαδρομή ξεκινώντας από τον Αϊ-Λιά. Καλύ-
πτοντας περίπου 4,5 χιλιόμετρα, περνώντας
μέσα απο δασώδη περιοχή,  φτάσαμε στην
πρώτη στάση, στην πηγή της Τσάμπραινας.
Μετά από μια σύντομη ξεκούραση, η παρέα
μας, θαυμάζοντας το τοπίο και αναπολώντας
διάφορες στιγμές από τη ζωή στο χωριό,
έφτασε στον Πύργο. Αφού προσκυνήσαμε
στο ναό των Αγίων Αποστόλων, ανεβήκαμε
τα φιδωτά σκαλιά και προσκυνήσαμε την ει-
κόνα της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής,

που στέκεται πάνω στο βράχο του βουνού. 
Ξεκουραστήκαμε και πήραμε το δρόμο

της επιστροφής. Στην επιστροφή μας για το
χωριό συναντήσαμε τον υπερμαραθωνοδρό-
μο συγχωριανό μας Γιάννη Μπάγιο, που εκανε
προπόνηση στα βουνά της Αργιθέας προ-

ετοιμαζόμενος για τον αγώνα που πρόκειται
να δώσει στα Πυρηναία Όρη της Ισπανίας και
Γαλλίας το καλοκαίρι. Όπως μας εξήγησε, ο
αγώνας αποτελεί τη διάσχιση του ορεινού όγ-
κου των Πυρηναίων, συνολικής απόστασης
900 χιλιομέτρων, αφού ξεκινά απο την πλευρά

της Μεσογείου και τερματίζει στην πλευρά του
Ατλαντικού. Του ευχηθήκαμε καλό τερματισμό
και συνεχίσαμε την πορεία μας για το χωριό.
Ανανεωμένοι από την πεζοπορία αυτή δώ-
σαμε ραντεβού για συνάντηση στην πλατεία
του χωριού για τα παραδοσιακά τσίπουρα. 

Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε καλά
για να επαναλάβουμε την πορεία και κυρίως
προσδοκούμε να συμμετάσχουν σ’ αυτό το
αντάμωμα–κάλεσμα και οι νέοι του χωριού
μας, έτσι ώστε να διατηρηθεί το ωραίο αυτό
έθιμο του προσκυνήματος στην Παναγία της
Ζωοδόχου Πηγής, καθιερωμένο από πολύ
παλαιότερες εποχές, τότε που το χωριό
έσφυζε από ζωή και η πορεία γινόταν όχι
οργανωμένα, όπως προσπαθεί ο Σύλλογος
Καναλιωτών της Αθήνας να την αναβιώσει
τα τελευταία χρόνια, αλλά αυθόρμητα και
κατά παρέες και συμμετείχε πλήθος ατόμων,
μεγάλων και μικρών. 

του Αρτέμη Χαλάτση 

ΤΤ
ην Κυριακή 3 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η
ημερήσια εκδρομή που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Καναλιωτών Βόλου με το Σύλλογο Καραγκούνη-
δων Καρδίτσας στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά,

στο Δίστομο και στην Αράχωβα. 
Από το Σύλλογό μας συμμετείχαν 34 άτομα. Το πρωί της

Κυριακής ξεκινήσαμε από τον Βόλο και μετά από μια ενδιά-
μεση στάση έξω από την Λαμία φτάσαμε στο Δίστομο, όπου
επισκεφτήκαμε το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, που βρί-
σκεται στο κέντρο του χωριού. Εκεί παρακολουθήσαμε ένα
βίντεο – ντοκυμαντέρ που περιέγραφε τα γεγονότα της πε-
ριόδου κατά την οποία το Δίστομο ξεκληρίστηκε από τους
Γερμανούς. Θλιβερή ημερομηνία της σφαγής, η 10η Ιουνίου
1944, που οι Γερμανοί Ναζί κατέσφαξαν τους κατοίκους του
χωριού ως αντίποινα της ήττας τους από τους αντάρτες στη
μάχη του Στειρίου την ίδια μέρα. Θύματα, 117 γυναίκες, 111
άντρες και 53 παιδιά. Συγκλονισμένοι από τις μαρτυρίες των
ανθρώπων που έζησαν τις τρομακτικές αυτές στιγμές, επι-
σκεφτήκαμε το υπόλοιπο μουσείο ακολουθώντας τις οδηγίες
της δημοσιογράφου και εθελόντριας ξεναγού του μουσείου
κας Κίνια. 

Στη συνέχεια, μετά από ένα εικοσάλεπτο ταξίδι φτάσαμε
στο μοναστήρι του Οσίου  Λουκά, όπου μας περίμενε ξενα-
γός για να μας οδηγήσει και να μας δείξει τους χώρους της

μονής. Το μοναστήρι αποτελείται από τρεις ναούς: του Οσίου
Λουκά, της Παναγίας και της Αγίας Βαρβάρας. Ο ναός της
Παναγίας, που είναι ο παλαιότερος, κτίστηκε το 10ο αιώνα
ενώ μέσα στο ναό υπάρχει και μέρος των λειψάνων του
Οσίου. Εντυπωσιασμένοι από την ομορφιά των λίγων ψη-
φιδωτών αλλά και την αρχιτεκτονική των ναών, σταθήκαμε
για λίγο να προσευχηθούμε και να ευχηθούμε για καλή υγεία
των εν ζωή συγγενών μας αλλά και όσων έχουν φύγει απ’
τη ζωή. Στο τεράστιο προαύλιο χαρήκαμε τη θέα, την ομορ-
φιά της φύσης κι αναζητήσαμε αναμνηστικά της μονής.

Σειρά είχε η Αράχωβα. Ήταν πια μεσημέρι και η πείνα
μας οδήγησε σε μια από τις αμέτρητες παραδοσιακές τα-
βέρνες της, που ικανοποίησε στο έπακρο τις γαστρονομι-
κές απαιτήσεις μας. Η Αράχωβα είναι χτισμένη κυριολε-
κτικά σε βράχο, είναι πανέμορφη, κοσμοπολίτικη, εντυ-
πωσιακή. Τρεις ώρες δεν ήταν αρκετές για να τη γνωρί-
σουμε. Ικανοποιημένοι χορτάτοι και ξεκούραστοι ξεκινή-
σαμε για τη επιστροφή μας στον Βόλο, όπου φτάσαμε
ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα.

Ήταν ένα εξαιρετικό, ξεκούραστο ταξίδι στο οποίο μάθαμε,
προσευχηθήκαμε, γελάσαμε, γνωριστήκαμε και αποφασί-
σαμε ότι θα το ξαναδοκιμάσουμε με άλλη ανάλογη εκδρομή.
Δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τη χαρά μας και τις ευ-
χαριστίες μας στην κα Κική Γεροδήμου-Γιωτοπούλου, συν-
ταξιούχο φιλόλογο, που την είχαμε μαζί μας και η οποία
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μάς εξηγούσε την ιστορία της
περιοχής ή του χωριού ή του μνημείου απ’ όπου περνού-
σαμε. Είναι πραγματικά βαθιά γνώστης της ιστορίας της Ελ-
λάδας όλων των περιόδων. Το πάθος της για διδασκαλία
μας μετέφερε για λίγο στα μαθητικά μας χρόνια και μας βοή-
θησε να θυμηθούμε και να αναγνωρίσουμε την αξία όλων
αυτών που κι εμείς κάποτε διδαχτήκαμε στο σχολείο. 

Η ανάμνηση της πρώτης αυτής εκδρομής του Συλλόγου
μας εκτός των ορίων της Θεσσαλίας θα μας μείνει αξέχαστη
και θα προσπαθήσουμε να παρασύρουμε και άλλους Κα-
ναλιώτες να συμμετέχουν μελλοντικά. 

ΘAΝΑΤΟΙ

25-4-2016: πέθανε η Αντιόπη Καρανά-
σιου σε ηλικία 90 ετών και κηδεύτηκε στο
Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία
στο χωριό. 

2-5-2016: πέθανε στην Αθήνα η Μα-
ρία, σύζυγος Παναγιώτη, Μπέκου και κη-
δεύτηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλαν-
δρίου.

22-6-2016: πέθανε η Αρετή, σύζυγος
Ηλία, Βούζα σε ηλικία 80 ετών και κηδεύ-
τηκε στο  Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Προ-
φήτη Ηλία στο χωριό. 

27-6-2016: πέθανε ο Απόστολος Τέττας
του Αρχοντή σε ηλικία 89 ετών και κηδεύ-
τηκε στο  Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Προ-
φήτη Ηλία στο χωριό. 

Συλλυπούμαστε βαθιά τις οικογένειές
τους. 

Κοινωνικά νέαΚοινωνικά νέα

Η εκδρομή  μας στην Ιερά ΜονήΗ εκδρομή  μας στην Ιερά Μονή
Οσίου Λουκά - Δίστομο - ΑράχωβαΟσίου Λουκά - Δίστομο - Αράχωβα

Άποψη καναλιώτικης παρέας στην Αράχωβα

Προσκύνημα την Μεγάλη ΠαρασκευήΠροσκύνημα την Μεγάλη Παρασκευή
στην Παναγία της Ζωοδόχου Πηγής στην Παναγία της Ζωοδόχου Πηγής 

Εικόνα από τη διάβαση του ποταμού
Μέγα κατά την πορεία το 2013
(από το αρχείο της εφημερίδας)

Η εικόνα της Παναγίας 
πάνω στο βράχο

ΒΑΠΤIΣΕΙΣ

8-5-2016: η Ευαγγελία Κατέρη του Θωμά βάφτισε την κόρη της Ασπασία
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο χωριό.

15-5-2016: η Αλέκα Μιχάλη του Δημητρίου βάφτισε την εγγονή της Μα-
ρία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο χωριό.

25-6-2016: ο Φαίδων Τσιώκος του Ματθαίου και η Αριάδνη Μηλαρά
βάφτισαν την κόρη τους Μαρία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο χωριό.

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

Η γεωργική ζωή Η γεωργική ζωή 
πριν απ΄ τον αναδασμόπριν απ΄ τον αναδασμό

του Υψηλάντη Σαμαρά 

ΟΟ
αναδασμός στο χωριό μας
ολοκληρώθηκε περίπου το
1960. Μέχρι τότε οι εργασίες
του γεωργού, το κλίμα, η οικο-

νομία του τόπου και ο τρόπος ζωής ήταν
πολύ διαφορετικός από το σημερινό. Αξί-
ζει τον κόπο λοιπόν να φέρουμε στη
μνήμη μας οι παλαιότεροι και να γνωρί-
σουν οι νεότεροι το καθεστώς στην προ
του αναδασμού περίοδο.

Τα χωράφια ήταν μικρά και διάσπαρ-
τα, με αποτέλεσμα ο γεωργός να σπα-
ταλά το χρόνο του βρισκόμενος σε διαρ-
κή μετακίνηση από χωράφι σε χωράφι.
Οι δρόμοι προς τα χωράφια ήταν στενοί
και έτσι η εκμηχάνιση της γεωργίας ήταν
αδύνατη. Αναγκαστικά η άροση, το
σβάρνισμα και η μεταφορά των προϊόν-
των γίνονταν με τα ζώα.

Οι καλλιέργειες είχαν διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά. Το βαμβάκι, που κυριαρχεί
ως προϊόν σήμερα, δεν υπήρχε γιατί χρει-
άζεται πότισμα. Το καλαμπόκι υπήρχε αλ-
λά με πολύ μικρότερη απόδοση. Κυριαρ-
χούσε το σιτάρι, αλλά η απόδοσή του
ήταν μικρή και κάλυπτε κυρίως τις οικο-
γενειακές ανάγκες. Η καπνοπαραγωγή
ήταν η κύρια απασχόληση, αλλά η από-
δοση σε σχέση με την μετέπειτα ήταν πο-
λύ μικρότερη. Τα οπωροκηπευτικά (ντο-
μάτες,     πιπεριές, μελιτζάνες, μπάμιες,
κλπ) καλλιεργούνταν στους κήπους και
όχι στα χωράφια και οι γεωργοί εκμεταλ-
λεύονταν μέχρι σταγόνας το νερό που
υπήρχε στις πηγές κατά την καλοκαιρινή
περίοδο. Τα φασόλια, τα σκόρδα και τα
κρεμμύδια δεν ήταν ποτιστικά και καλ-
λιεργούνταν την άνοιξη ή το φθινόπωρο.  

Με το νερό της πλατείας του χωριού,

της Δισκαριάς στο Μ΄σόραχο, με το νερό
στο Αγίασμα, στο Μούρκ, στα Κατσιούρ-
για, στο Λουτρό και στην Κρύα Βρύση,
γινόταν το πότισμα στους κήπους νυχθη-
μερόν και με τη σειρά ανά οικογένεια που
είχε κήπο στις περιοχές αυτές. Έτσι
υπήρχε επάρκεια κυρίως για τις οικογε-
νειακές ανάγκες.

Βλέποντας στις βρύσες στην πλατεία
του χωριού να ρέει το νερό ανεκμετάλ-
λευτο μου ΄ρχονται μνήμες της εποχής
εκείνης: Προτού έρθει το νερό στα σπίτια
μας οι γυναίκες πήγαιναν για νερό στην
πλατεία του χωριού. Εκεί περίμεναν υπο-
μονετικά και στη σειρά, για να γεμίσουν
τις στάμνες, τα γκιούμια* και τις βιτσέ-
λες**, καλύπτοντας τις ανάγκες για μα-
γείρεμα και πλύσιμο. Ο χρόνος αναμονής
για τις γυναίκες ήταν και χρόνος επικοι-
νωνίας και χαλάρωσης μετά από επίπο-
νες εργασίες στο σπίτι και στα χωράφια.
Το νερό που περίσσευε από τις βρύσες
γέμιζε τις ποτίστρες (κοπάνες) για να πί-
νουν τα ζώα. Στη συνέχεια το νερό έφτανε
μέχρι τους κήπους και έτσι γινόταν το πό-
τισμα κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι το τραγούδι «βρύση μου
μαλαματένια» έγινε τραγούδι-σύμβολο για
τους Καναλιώτες. 

Κοιτώντας τον κάμπο τις καλοκαιρινές
μέρες κυριαρχούσε το κίτρινο χρώμα
από τις καλαμιές του σιταριού. Σε αντί-
θεση, σήμερα κυριαρχεί το πράσινο γιατί
τα χωράφια ποτίζονται. Τις καλοκαιρινές
νύχτες έλαμπε ο κάμπος από τις καλα-
μιές που καίγονταν από τους γεωργούς
για να είναι τα χωράφια έτοιμα για την
επόμενη σπορά.

Το κλίμα είχε τα δικά του χαρακτηριστι-
κά. Το χειμώνα σε μερικά μέρη του κάμ-
που υπήρχε βαλτώδες περιβάλλον, όπως

στο Σκατιάρη στη Λοξάδα. Εκεί υπήρχε
ξεχωριστή πανίδα και χλωρίδα. Ζούσαν
βουβάλια και φραγκόκοτες (μαυρόκοτες),
που πήγαιναν οι χωριανοί και τις πιάναν.
Ακούγονταν οι κροασμοί από τα βατράχια
μέχρι το χωριό. Το καλοκαίρι με την έλλει-
ψη δένδρων, πρασίνου και νερού η ζέστη
στον κάμπο ήταν αφόρητη. Μέχρι και φαι-
νόμενα αντικατοπτρισμού έβλεπες στην
άσφαλτο πηγαίνοντας στην Καρδίτσα. Αν-
τίθετα στο χωριό και ειδικά στην πλατεία
το καλοκαίρι ήταν και είναι δροσερό.

Προτού γίνει ο αναδασμός, που τα χω-
ράφια του γεωργού συγκεντρώθηκαν σε
ένα μέρος ίσης αξίας, προηγήθηκαν έργα
υποδομής (εγγειοβελτιωτικά, αποστραγ-
γιστικά, χάραξης αγροτικών δρόμων και
κατασκευή τσιμενταυλάκων). Για ιστορι-
κούς λόγους θα αναφέρω ότι η αντίδραση
των κατοίκων για τα έργα αυτά ήταν κα-
θολική. Κανένας δεν εμπιστευόταν τις
προθέσεις της κρατικής μηχανής και τις
υποσχέσεις που δίνονταν προς τους γε-
ωργούς. Μάλιστα πηγαίναμε με όλο το
δημοτικό σχολείο να αποτρέψουμε τους
εκσκαφείς (φαγάνες) να κάνουν τα έργα
υποδομής για τον αναδασμό, συμπαρα-
στεκόμενοι στους γονείς μας. Ήταν από
τις λίγες φορές που υπήρχε ομοφωνία
στους κατοίκους του χωριού. Φυσικά οι
ενέργειες αυτές δεν συντελούσαν στην
πρόοδό τους, όπως αποδείχτηκε εκ των
υστέρων.

Πληροφοριοακά αναφέρω ότι ο μονα-
δικός χειριστής του εκσκαφέα ήταν ο
μπάρμπας μου Αναστασίου (Καραούλης)
Μιχάλης, αδελφός της μάνας μου, εργα-
ζόμενος στη μηχανική καλλιέργεια του Νο-
μού Καρδίτσης. Ο Μιχάλης δεν αισθανό-
ταν καθόλου ευχάριστα να βρίσκεται απέ-
ναντι στους συγχωριανούς του και έτσι

συμορφωνόταν με τις προτροπές τους
για σταμάτημα των εργασιών. Ο ίδιος
στην τελευταία μου συνάντηση μαζί του
μου εκμυστηρεύτηκε με αγανάκτηση λέ-
γοντας το εξής: «Έχω σκάψει όλη την
Καρδίτσα και δε βρήκα τίποτα!». Φαίνεται
πως αν κάποιος Καρδιτσιώτης ονειρευό-
ταν θησαυρό τις ατέλειωτες χειμωνιάτικες
νύχτες, πήγαινε στον μπαρπα-Μιχάλη και
βάζανε μπρος το σχέδιο «εύρεσης χαμέ-
νου θησαυρού».

Τελικά ο αναδασμός έγινε, οι γεωργοί
σιγά-σιγά προσαρμόστηκαν και η οικο-
νομική τους κατάσταση βελτιώθηκε. Σή-
μερα εμφανίστηκαν νέα προβλήματα στο
γεωργό, δεδομένου ότι τα προιόντα τους
δεν είναι ανταγωνιστικά και αυτό είναι αν-
τικείμενο προβληματισμού για να βρεθεί
μια λύση. 

* Για την πληροφόρηση των νεότερων:
Το γκούμι ήταν σκεύος περίπου στο
σχήμα της στάμνας, πιο μεγάλο στο
ύψος και πιο μακρόστενο στο σχήμα,
φτιαγμένο όμως με τσίγκο και από αυ-
τή την άποψη ήταν πιο ελαφρύ από τη
στάμνα και ανθεκτικό ώστε να μην
σπάει. Η στάμνα είχε κυρίως το ρόλο
να κρτά δροσερό το νερό το καλοκαίρι,
αφού ήταν φτιαγμένη από πηλό και με
χονδρά σχετικά τοιχώματα. 

* * Η βιτσέλα ήταν δοχείο νερού φτιαγμέ-
νο από ξύλο στο σχήμα του κυλίν-
δρου, με δυο πλατιές πλευρές και την
κυκλική πλευρά του αρκετά στενή.
Ήταν επίσης ανθεκτικό στις ταλαιπω-
ρίες για να μεταφέρεται στο χωράφι
κρεμασμένο στο σαμάρι του γαϊδουρι-
ού ή του αλόγου. 

Οι βρύσες και τα κτήματα στο Λουτρό σήμερα (φωτογραφίες από http://www.kanalia-karditsa.gr)
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