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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τ ην Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της Εται-
ρείας Θεσσαλικών Μελετών

(Αμερικής 17, Κολωνάκι – Αθήνα)  η Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των μελών του
Συλλόγου μας. Στους συμμετέχοντες
πρωτοστάτησαν με παρεμβάσεις τους
και διατύπωση απόψεων ο πρώην Πρό-
εδρος του Συλλόγου κος Αρχοντής
Μαυράκης, η πρώην Αν. Γεν. Γραμματέας
κα Νέλλη Κρανιά, και οι κ.κ.  Βασίλειος
Μπρακατσούλας και Υψηλάντης Σαμα-
ράς. Απών εφέτος ο Γεώργιος Μπάλιος,
από τα ενεργότερα μέλη του Συλλόγου
μας και αναπληρωματικό μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου. Στη μνήμη του
αφιερώνεται η δημοσίευση του απολο-
γισμού των πεπραγμένων του Συμβου-
λίου (σελίδες 8-10 ). 

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε
με Πρόεδρο την κα Παρασκευή σύζυγο
Βάιου Αναγνώστου και Γραμματέα την κα
Ισαβέλλα Γιδαράκου. Καθώς διαπιστώθη-
κε ότι δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη
απαρτία για τη συζήτηση του θέματος της
ημερήσιας διάταξης περί της τροποποίησης

του άρθρου 15 του Καταστατικού, όπως
ανακοινώνεται σχετικά στο φύλλο 137,
σελ. 1, της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ»,
αυτό παραλήφθηκε. Επαφίεται στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει με νέα
απόφασή του έκτακτη Γενική Συνέλευση
για το θέμα αυτό.

Το ενδιαφέρον και η εποικοδομητική

συμμετοχή των παρευρεθέντων στηρίζουν
το Δ.Σ. στις προτεραιότητες που έχει θέσει
για το 2017. Συγκεκριμένα επιβεβαιώθηκε
η σκοπιμότητα της εκπόνησης μεταπτυχια-
κής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής σε
Ελληνικό πανεπιστήμιο με θέμα σχετικό
με την αποδημία-μετανάστευση, η οποία
στο ερευνητικό-εμπειρικό μέρος της θα

εστιάσει στη διερεύνηση της αποδημίας-
μετανάστευης των κατοίκων του χωριού
μας ως προς τα αίτια που την προκάλεσαν,
τις οικονομικοκοινωνικές επιπτώσεις της
στη ζωή των αποδημησάντων και τη ζωή
στο χωριό, κ.λπ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Καναλιωτών της Αθήνας

Πριν από την έναρξη των εργασιών της συ-
νέλευσης, στον τυχερό της κοπής της πα-

τροπαράδοτης βασιλόπιτας την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου κο Κωνσταντίνο Αναστασίου
του Αποστόλου απονεμήθηκε ένα πολύτιμο
αναμνηστικό, αντίγραφο κοπτικής σφραγί-
δας άρτου των 6ου-11ου μ.Χ. αιώνων, από

το Μουσείο Μπενάκη. Φέρει παράσταση
ελαφιού που περιβάλλεται από σχηματο-

ποιημένο φυτικό διάκοσμο. Οι κοπτικές
σφραγίδες φέρουν συχνά απόκρυφα χρι-

στιανικά σύμβολα που κατάγονται από τους
πρώτους χριστιανικούς χρόνους και
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται

και μετά την αραβική κατάκτηση. Η
παράσταση του ελαφιού, ενός από τα

χριστολογικά σύμβολα, ανάμεσα σε
φυτά παραπέμπει στην ιδέα του Παραδεί-

σου και της αθανασίας της ψυχής.
Ο κος Κωνσταντίνος Αναστασίου ανάμεσα 

στους κ.κ. Αρχοντή Μαυράκη (αριστερά στη φωτογραφία) και Χρήστο Λιάκο

Το τυχερό 
αναμνηστικό

από το 
Μουσείο 
Μπενάκη

ΡOΔΟΥ ΜΟΣΚΟΒOΛΗΜΑ

Εφέτος άγρια μ’ έδειρε η βαρυχειμωνιά
που μ’ έπιασε χωρίς φωτιά και μ’ ηύρε χωρίς νιάτα,
κι ώρα την ώρα πρόσμενα  να σωριαστώ βαριά
στη χιονισμένη στράτα

Μα χτες, καθώς με θάρρεψε το γέλιο του Μαρτιού,
και τράβηξα να ξαναβρώ τ’ αρχαία τα μονοπάτια,
στο πρώτο μοσκοβόλημα ενός ρόδου μακρυνού
μου δάκρυσαν τα μάτια

Κ. Παλαμάς 
Επιλογή: Ισαβέλλα Γιδαράκου

Συγκεντρωμένοι την 25η Μαρτίου 2017 στην πλατεία του χωριού, προκειμένου
να προσέλθουν στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου για τον εορτασμό της Εθνι-
κής επετείου της Επανάστασης του 1821: Σημαιοφόρος, ο Απόλλων Βητοβάρης
(του Απόστολου και της Ευαγγελίας Ζήση του Ζήση).

Με το καλό, 
Πάσχα στο χωριό!

Με το καλό, 
Πάσχα στο χωριό!

Χαιρετισμός στην άνοιξη
μ' ένα ποίημα

Μ' ολάνθιστες 
τις πασχαλιές μας 
περιμένει το χωριό!
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Δώρο Ασημένιο Ποίημα

Π ροσκλητήριο για να διδαχθούμε από
τους παλαιότερους τη ζωτική ορμή
εκπορεύτηκε από τη σελίδα αυτή του
προηγούμενου φύλλου της εφημερί-

δας μας. Η αναζωπύρωση της επιθυμίας μας
να βλέπουμε τη ζωή σαν ένα ποίημα στην πιο
καθαρή του μορφή, σαν ένα ποίημα ασημένιο
κατά τον Oδυσσέα Ελύτη, είναι το ωραιότερο
δώρο σήμερα.

Η πρωτοβουλία της οικογένειας του Χρή-
στου Δημ. Λιάκου, της συζύγου του Ευγενίας
(Τζένης) και της αδελφής της Φωτεινής Δημο-
πούλου, να μοιράσουν σ' όλους μας, στην
εορταστική συνάντηση των μελών του Συλλό-
γου Καναλιωτών της Αθήνας την Κυριακή 12
Μαρτίου 2017, δυο βιβλία στην καθεμιά και
στον καθένα μας από τη βιβλιοθήκη τους, με
διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Κι ήταν το
ίδιο ρεύμα που με είχε διαπεράσει όταν είχα
λάβει το «Δώρο Ασημένιο Ποίημα» του
Oδυσσέα Ελύτη.

Στον Χρήστο εκείνης της γενιάς που ξέρει να
ορθώνει στην αγωνία ένα «όμως» - που ξέρει ν’
ανοίγεται, να μοιράζεται και να δωρίζει, αφιε-
ρώνω το «Δώρο Ασημένιο Ποίημα» του
Oδυσσέα Ελύτη. Σ’ αυτό, ο ποιητής αντισταθ-
μίζει την αγωνία μ’ ένα παιχνίδι που φαντάζε-
ται να έπαιζαν παλαιότερα τα παιδιά - πιο πα-
λαιά, ελεύθερα στ’ αλώνια, στη συνέχεια, πε-
ριορισμένα σε κάποια πολυκατοικία - και στο
οποίο, σύμφωνα με τους κανόνες, εκείνος που
χάνει πρέπει να μοιραστεί με τους άλλους μια
αλήθεια, μια κατάφαση. Είναι ένα παιχνίδι
που φέρνει κοντά κερδισμένους και χαμένους,
αφού μοιράζονται μεταξύ τους αλήθειες, κι
έτσι στο τέλος βγαίνουν όλοι κερδισμένοι!

Λάμπρος Απ. Πυργιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Δώρο 
Ασημένιο Ποίημα

Oδυσσέας Ελύτης 

Ξέρω πως είναι τίποτε όλ' αυτά
και πως η γλώσσα
που μιλώ δεν έχει αλφάβητο

Aφού και ο ήλιος και 
τα κύματα είναι μια γραφή
συλλαβική που 
την αποκρυπτογραφείς μονάχα
στους καιρούς της λύπης και
της εξορίας

Kι η πατρίδα μια τοιχογραφία
μ' επιστρώσεις διαδοχικές
φράγκικες ή σλαβικές που αν
τύχει και βαλθείς για να την
αποκαταστήσεις πας αμέσως
φυλακή και δίνεις λόγο

Σ' ένα πλήθος Eξουσίες ξένες
μέσω της δικής σου πάντοτε

Όπως γίνεται για τις συμφορές

Όμως ας φανταστούμε σ' ένα
παλαιών καιρών αλώνι
που μπορεί να 'ναι και σε πο-
λυκατοικία ότι παίζουνε 
παιδιά και ότι αυτός που χάνει 

Πρέπει σύμφωνα 
με τους κανονισμούς να πει
στους άλλους και να δώσει
μιαν αλήθεια

Oπόταν βρίσκονται στο τέλος
όλοι να κρατούν στο χέρι 
τους ένα μικρό

Δώρο ασημένιο ποίημα.

(Oδυσσέας Ελύτης, 
Το Φωτόδεντρο και η Δέκατη 

Τέταρτη Ομορφιά, Ίκαρος, 1971)
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

του Ιωάννη Μ. Κωτούλα

Π αιδεία είναι η πραγμάτωση της
ανώτερης φύσης του ανθρώ-
που, η οποία αποκτάται και
εκτός σχολείου, με το βιβλίο

της φύσης και της κοινωνίας. Και πού
υπάρχει πιο κατάλληλο τοπίο από τα βουνά
των Αγράφων για να διαβάσει κανείς τη
γλώσσα της φύσης; Σε αποσπούν, σε απε-
λευθερώνουν, σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι
είσαι μέρος της φύσης1.

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή, σύμφωνα με την Αριστοτέλειο Αρχή
«Εί τις τα πράγματα εξ αρχής φυόμενα βλέ-
ψειεν, ορθώς θεωρήσειεν» (Εάν κάποιος
μπορούσε να δει τα πράγματα από την αρ-
χική τους δημιουργία, θα τα εκτιμούσε σω-
στά).  Οι οθωμανοί εισβάλουν στη Θεσσαλία
το 1386-1387 υπό τον αρχηγό Βαγιαζήτ
Α ,́ καταλαμβάνουν τη Λάρισα το 1393, τα
Τρίκαλα το 1396 (Καρδίτσα δεν υπήρχε τό-
τε) και το 1423 ο Τουραχάν Μπέης επί Μου-
ράτ Β  ́ολοκληρώνει την κατάληψη της
Θεσσαλίας. 

Στη Βυζαντινή βιβλιογραφία δεν αναφέ-
ρεται καμμία αντίσταση κατά των εισβολέ-
ων. Κι όμως ένα μικρό κίνημα, γνωστό ως
απιστία Φαναρίου Αγράφων, εξερράγη το
1404, όταν οι αγραφιώτες της περιοχής
Φαναρίου αντιστάθηκαν και πολέμησαν επί
69 ημέρες, προτού οι Οθωμανοί οριστικο-
ποιήσουν την κατάληψη. Αποδεικνύεται το
κίνημα αυτό από την 11-7 έως 30-9-1404
ενθύμηση, δηλαδή από άλλη κατηγορία πη-
γών, όπως  πρόχειρες σημειώσεις γεγο-
νότων στα περιθώρια της εσωτερικής
πλευράς των εξωφύλλων των εκκλησια-
στικών βιβλίων, γραμμένες από ψάλτες,
δασκάλους, ιερείς κ.λπ2. 

Μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα σχολεία
σπανίως υπήρχαν στις τουρκοκρατούμενες
περιοχές. Κινδύνευαν ν' ατονήσουν τα χα-
ρακτηριστικά του ελληνικού έθνους και ν'
αποκοπεί από την ιστορική του διαδρομή.
Διατείνονται ορισμένοι ότι τα σχολεία δεν
απαγορεύονταν, αλλά θα πρέπει να απαν-
τήσουν στο ερώτημα: συμβιβάζονταν με το
παιδομάζωμα και τους αναγκαστικούς εξισ-
λαμισμούς που διέπρατταν οι τούρκοι σε
βάρος των νέων ελληνοπαίδων; Ελληνικό
έθνος υπήρχε από τους κλασικούς χρόνους
και ας λένε ότι θέλουν ορισμένοι, αφού ο
Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα π.Χ. καταγράφει
τα συνδετικά στοιχεία που συναποτελούν
το ελληνικό έθνος, κοινή καταγωγή, κοινή
ιστορία, γλώσσα, θρησκεία, ιδανικά.

Η στροφή προς την ανάπτυξη της παι-
δείας ξεκίνησε το 1593 από τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη Ιερεμία τον Β ,́ με την εγ-
κύκλιό του «Κάθε επίσκοπος να φροντίσει
για την ίδρυση σχολείων στην περιοχή του».
Άρχισαν έκτοτε να δημιουργούνται και να
λειτουργούν σχολεία αντίστοιχα των ση-
μερινών δημοτικών, που παρείχαν στοι-
χειώδη μόρφωση, τα οποία ονομάστηκαν
σχολεία κοινών και ιερών γραμμάτων ή
απλώς κοινά. Στεγάζονταν στα σπίτια των
δασκάλων ή στις εκκλησίες. Ο μαθητής
μάθαινε να διαβάζει, να γράφει και να λο-
γαριάζει. Διδακτικά βιβλία αποτέλεσαν  η
Αγία Γραφή, η Παρακλητική κ.λπ. Υπήρχαν
και σχολεία συντεχνιών και δημογερον-

τιών, πιο συστηματικά, εποπτευόμενα πάντα
από τους μητροπολίτες3. Κατώτερα σχολεία
κοινών γραμμάτων λειτουργούσαν στα χω-
ριά των Αγράφων Αγία Τριάδα, Βράχα, Κε-
ράσοβο, Μεγάλο Χωριό, Τατάρνα, Νεοχώρι,
Καστανιά, Ρεντίνα κ.ά.

Λόγοι για να αναπτυχθούν πρώτα τα κοι-
νά κατώτερα σχολεία και ύστερα τα ανώ-
τερα, όπως θα δούμε πιο κάτω, αποτέλεσαν
πολλές ευνοϊκές παράμετροι που συνέτρε-
ξαν τότε: 
1) Η Συνθήκη Ταμασίου Αγράφων (υπογρά-

φηκε στο χωριό Ταμάσι, τη σημερινή Ανά-
βρα) στις 10-5-1525 από τον Βεϊλέ
Μπέη, πασά της Λάρισας, και προύχοντες
των Αγράφων, επί Σουλεϊμάν του Με-
γαλοπρεπή, την οποία πέτυχαν οι Αγρα-
φιώτες αγωνιστές της ελευθερίας, τα
ξεφτέρια του Ρήγα Φεραίου, με τις συ-
νεχείς από την πρώτη στιγμή αντιστάσεις
τους και το αδούλωτο και αδάμαστο
φρόνημά τους. 

2) Η απαγόρευση εγκατάστασης οθωμα-
νών στην επαρχία Αγράφων και η ελεύ-
θερη επικοινωνία των αγραφιωτών με
τον κάμπο, που καθιερώθηκε με τη συν-
θήκη αυτή και είχε ως συνέπεια ο πλη-
θυσμός να παραμείνει αλώβητος, άκαμ-
πτος και αμιγώς ελληνικός, όπως απο-
δεικνύεται από τη στατιστική της  απο-
γραφής 1454-1455 των ίδιων των
Τούρκων4. 

3) Το εκτεταμένο και δυσπρόσιτο  τοπίο
των Αγράφων, Θεσσαλικών και Ευρυ-
τανικών, οριζόμενων από την ορεινή
περιοχή Καρδίτσας, από τον νομό Τρι-
κάλων, από την περιοχή Αχελώου και
πέραν αυτού από τα Τζουμέρκα του νο-
μού Άρτας και τον Τυμφρηστό (Βελούχι)
Καρπενησίου και Φθιώτιδας. 

Η συνθήκη τηρήθηκε από τους τούρκους.
Παραβιάστηκε, μόνο σε δύο περιόδους: 

α) Όταν ο επίσκοπος Τρικάλων Διονύσιος
ο Σκυλόσοφος επαναστάτησε το 1600
στα Τρίκαλα. Με τους Αγραφιώτες τότε
μαρτύρησε και ο Άγιος Σεραφείμ.

β) Επί πασά Τρικάλων του Αλή Πασά του
Τεπελενλή (1786-1812). Και στις δύο πε-
ριπτώσεις οι τούρκοι εισέβαλαν στα
Άγραφα για να καταδιώξουν τους κλέ-
φτες, αλλά κυρίως για να καθυποτάξουν
τους Αγραφιώτες, τους οποίους πολέ-
μησαν ανελέητα. Οι Αγραφιώτες έμειναν
ακατάβλητοι και ο αιμοδιψής πασάς ανα-
κλήθηκε. Μετά ταύτα οι Αγραφιώτες, συ-
νέχισαν να αγωνίζονται όχι για τον τόπο
τους, αλλά για την αποτίναξη της πικρής
σκλαβιάς των υπόδουλων συμπατριω-
τών τους, για τις αξίες του ελληνισμού,
την πατρίδα, το πολυτιμότερο στον κόσμο
αγαθό (πατρός τε και μητρός), γι αυτή για
την  οποία παιάνιζε «ίτε, ίτε, παίδες Ελ-
λήνων ελευθερούται Πατρίδα» ο παιάνας
στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.  
Στην έννοια της πατρίδας εμπεριέχεται η

γλώσσα, η ιστορία, η παράδοση. Η υπέροχη
αυτή ελληνική γλώσσα που έχει τις λέξεις
«φιλότιμο» και «λεβεντιά» αποπνέουσες
αξιοπρέπεια. Η ιστορία είναι συστατικό στοι-
χείο της ύπαρξης του ελληνικού έθνους.
Ακόμη και εκείνοι που δεν διαβάζουν ιστο-
ρία έχουν μέσα τους υποσυνείδητη συναί-
σθηση ότι ανήκουν στην ίδια πατρίδα από
τα ακούσματα του πλήθους των δημοτικών
τραγουδιών, αφού τα τραγούδια αυτά κατά
τον ποιητή Κωστή Παλαμά είναι η πιστότερη
έκφραση της λαϊκής ψυχής. Εκφράζουν
την παράδοση, το παρελθόν. 

Η ανάπτυξη της παιδείας στα Άγραφα
την εποχή εκείνη υπήρξε ραγδαία. Οι σπου-
δαιότεροι λόγιοι που κατάγονταν από τα
Άγραφα ήταν: ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο
Αναστάσιος Γόρδιος, ο Διονύσιος, ο Κοσμάς
ο Αιτωλός, ο Σέργιος Μαρκαίος, ο Θεοφά-

νης, κ.ά.. Σ' αυτούς και τη λατρεία των αγρα-
φιωτών προς την ορθόδοξη πίστη και την
αγάπη προς την πατρίδα οφείλεται η ίδρυση
10 σχολών, οι κυριότερες των οποίων
ήταν: α) η Σχολή Καρπενησίου, β) η Σχολή
Γούβας  Βραγγιανών, γ) η Σχολή Φουρνά,
δ) η Σχολή Προυσού. Οι σχολές αυτές υπήρ-
ξαν φυτώρια εκατοντάδων μορφωμένων
που διακρίθηκαν σε ανθρωπιστικά έργα
και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι δάσκαλοι του γένους Ευγένιος
Γιαννούλης και Αναστάσιος Γόρδιος

Ο Ευγένιος Γιαννούλης,λόγιος δάσκα-
λος του γένους, πνευματικός ηγέτης του
υπόδουλου λαού, στυλοβάτης του έθνους
και της εκκλησίας, συμπατριώτης του Κο-
σμά του Αιτωλού, γεννήθηκε στα τέλη του
16ου αιώνα στο Μέγα Δέντρο Αποκούρου
Αιτωλίας και πέθανε το 1682 στα Βραγ-
γιανά Αγράφων. Ίδρυσε σχολές, την  πρώτη
στο Καρπενήσι, σχολή ανωτέρων γραμμά-
των, σε αντίθεση με τα κατώτερα κοινά
σχολεία, για τα οποία έγινε λόγος παραπά-
νω. Ταξίδευσε εκτός Αγράφων, δίδαξε και
συνέγραψε βιβλία της αρχαίας και καθη-
μερινής γλώσσας. Η έντονη δραστηριότητά
του στα Άγραφα, το απέραντο διδασκαλείο
των Αγράφων, οφείλεται στον Ευγένιο
Γιαννούλη. Έλαβε τις βάσεις της μόρφωσής
του στη μικρή Ιερά Μονή Θεοτόκου Τρο-
βάτου Αγράφων. Συνέχισε τις σπουδές του
στη θεολογία και τα ελληνικά γράμματα
στο Άγιον Όρος. Στην Αλεξάνδρεια το 1619
ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης τον χει-
ροτόνησε πρεσβύτερο. Στα Ιεροσόλυμα
υπηρέτησε ως εφημέριος του ιερού ναού
Αγίου Κωνσταντίνου. Συνέχισε τις σπουδές
του στη σχολή Τρικάλων, στην Κεφαλονιά
κοντά στον Παΐσιο Μεταξά, στη Ζάκυνθο
κοντά στον Θεόφιλο Κορυδάλη, τον οποίο
ακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη. Επέ-
στρεψε στην Ελλάδα και άρχισε το διδα-
σκαλικό του έργο. Δίδαξε στην Άρτα –ο αεί-
μνηστος δάσκαλός μου Σπύρος Κατέρης
στο δημοτικό σχολείο Καναλίων Αγράφων
το 1944 είχε αποφοιτήσει από την ιερατική
σχολή Άρτας, η οποία έβγαζε ιεροδιδάσκα-
λους– στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι, στο
Καρπενήσι και στα Βραγγιανά, στη δυσπρό-
σιτη, άγονη και απόμακρη αυτή περιοχή
όπου ο δραστήριος ιερομόναχος δίδαξε  επί
20ετία (1661-1682). Στο Καρπενήσι ανή-
γειρε τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και τη
σχολή ανωτέρων γραμμάτων, όπως ει-
πώθηκε. Στα Βραγγιανά ίδρυσε επίσης σχο-
λή στη μονή της Αγίας Παρασκευής, το ελ-
ληνομουσείο Αγράφων, μαθητές της οποί-
ας, όπως ο Αναστάσιος Γόρδιος, διέπρεψαν.

Η παιδεία στα Άγραφα
κατά την Τουρκοκρατία

Η εκπαιδευτική διαδικασία αφυπνίζεται και γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση, τα Άγραφα γίνονται απέραντο δι-
δασκαλείο με τους δασκάλους του γένους Ευγένιο Γιαννούλη και Αναστάσιο Γόρδιο, τις ιδρυθείσες σχολές και

την αυτονομία. Ο πληθυσμός φωτίζεται, διασώζει τη γλώσσα και προαναγγέλλεται η επανάσταση του 1821. 

Οι προτομές των Ευγένιου Γιαννούλη (αριστερά στη φωτογραφία) 
και Αναστάσιου Γόρδιου στη μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά

(πηγή: http://www.cityvoice.gr) 

Συνέχεια στη σελ. 14
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της Σοφίας Καρκαλέτση

Τ ο μεσημέρι της Κυριακής 12
Φεβρουαρίου 2017 συνό-
δευσα τη μητέρα μου Βαλεν-
τίνη Χαλάτση στην εκδήλωση

κοπής πίτας του Πολιτιστικού Συλλό-
γου των Καναλιωτών της Αθήνας.
Εκεί συναντήσαμε πολλούς Κανα-
λιώτες, οι περισσότεροι από τους
οποίους ζουν πολλά χρόνια στην
Αθήνα και δεν έχουν τη δυνατότητα
να επισκέπτονται συχνά πλέον το
χωριό. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε
φίλους και γνωστούς ή/και παιδιά
αυτών, να μάθουμε τα νέα τους και
(οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον που
έζησαν στο χωριό) να θυμηθούν πα-
λαιές ιστορίες, να γελάσουν και να
συγκινηθούν. Όλοι, άλλος περισσό-
τερο κι άλλος λιγότερο,  αναπόλησαν
με νοσταλγία το χωριό και τα όσα
έζησαν εκεί. Ήταν σαν μια (έστω σύν-
τομη) επιστροφή στις ρίζες, η οποία
είμαι σίγουρη ότι έδρασε αναζωογο-
νητικά για όλους μας. Αξίζει να ση-
μειωθεί και η πρωτοβουλία της

οικογένειας του κου Χρήστου Λιά-
κου, Ταμία του Δ.Σ. του Συλλόγου, να
μοιράσει δωρεάν βιβλία σε όλους
τους παρευρισκόμενους ως ένδειξη
αγάπης. Είναι πολύ σημαντικό να

διοργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις
σε προσεγμένους χώρους, που φέρ-
νουν σε επαφή τους κατοίκους του
χωριού και αξίζουν συγχαρητήρια
στο προεδρείο του Συλλόγου που ορ-

γάνωσε την εκδήλωση. Ευελπι-
στούμε δε ότι θα μεριμνήσει ώστε να
διοργανωθούν ανάλογες συναντή-
σεις και στο εγγύς μέλλον.

Εορταστική συνάντηση του 
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Στιγμιότυπο από την εορταστική μας συνάντηση (στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνονται η Σοφία Καρκαλέτση με
τη μητέρα της Βαλεντίνη Χαλάτση – με το λευκό ντύσιμο – και όρθιος, δεξιά, ο Χρήστος Λιάκος)

Π ρόκειται για έκθεση των πε-
ρισσότερων ενεργών μελών
του Εικαστικού Ομίλου Καρ-

δίτσας, που από την ίδρυσή του
(1988) στοχεύει στην προσέγγιση και
την σύμπραξη των καλλιτεχνών της
πόλης μας. Το ετήσιο κάλεσμά του
είναι πάντα μια αφορμή για εκθε-
σιακή συνύπαρξη πολλών από τους
εικαστικούς δημιουργούς της πόλης
μας. Μία ενδιαφέρουσα, πολύχρωμη
και πολυφωνική συνθήκη που προ-
σφέρει στην πόλη την δυνατότητα να
παρακολουθήσει και να καταγράψει
μαζί ένα δείγμα από την τρέχουσα
καλλιτεχνική παραγωγή που λαμβά-
νει χώρα εντός των πλαισίων της.

Η φετινή έκθεση είναι αφιερωμένη
στη μνήμη ενός από τα ιδρυτικά μέλη
του ομίλου, του Γιάννη Τρούκη (1951
- 2016). Πολύπλευρος καλλιτέχνης
ο ίδιος (ζωγράφος, αγιογράφος, γλύ-
πτης, ενδυματολόγος, σκηνογράφος
και ποιητής) υποστήριξε με κάθε τρό-
πο την καλλιτεχνική δημιουργία στην
πόλη μας. Με το προσωπικό του έρ-
γο, την συνύπαρξη και την ανταλλαγή
γνώμης, την υποστήριξη και την εν-
θάρρυνση σε συναδέλφους και φί-
λους, την διδασκαλία κι ακόμη την
συμμετοχή και την εμψύχωση ομα-

δικών εγχειρημάτων. Ευγενικός,
ανήσυχος, πολυμήχανος και συμμε-
τοχικός. Η παρουσία του άφησε το
στίγμα της και η αχλή της πορεύεται
ακόμη πλάι μας - διακριτική και πάν-
τοτε διακριτή.

Στην έκθεση παίρνουν μέρος οι: Αθα-
νασούλας Δημήτριος, Αλεξανδρή Μαρία,
Βελεσιώτης Αλέξανδρος, Βλάχου - Σάλ-
τη Καίτη, Γαλάζιου Βάια, Γαλάνη Μαρία,
Γεράση Αθηνά, Γιολδάσης Μάνθος, Γκά-
λιος Χρήστος, Γκάτσης Αριστείδης, Γκίνης

Ευθύμης, Γούλας Γεώργιος, Δανιήλ Μα-
ρίζα, Δασκαλόπουλος Αριστείδης, Δη-
μάκης Βασίλης, Δημακόπουλος Βασίλης,
Δίπλας Απόστολος, Ζώτου Κρύστα, Ζώ-
του Ρουλιάνα, Ιωάννου - Σιώμου Ευαγ-
γελία, Καιμενοπούλου - Γρίβα Χρύσα,
Κανελλάκου Κατερίνα, Κατσίκη - Ευθυ-
μίου Ζωή, Καραμήτσιος Θεόδωρος, Κεν-
τρόπουλος Απόστολος, Κούβελη Ευαγ-
γελία, Κουκουζέλη Ευτυχία, Κουκουζέλη
Ιωάννα, Κυρίτση Φωτεινή, Κωτσαλή -
Γονιτσιώτη Σοφία, Λαζινού - Νασιοπού-

λου Νίκη, Μάγκου Νίτσα, Μαμούρης Γε-
ώργιος, Μανούκα - Παπακωνσταντίνου
Ευαγγελία, Μηλίτση Ασπασία, Μητρο-
γώγου Βάσω, Μητσιάδη Δήμητρα,
Μπαντή Κατερίνα, Μπαρκαλής Παναγίω-
της, Νικολάου Κωνσταντίνος, Νούκας
Δημήτριος, Οικονομίδου Μαρία, Παπα-
γεωργίου Κυριάκος, Παπαγιαννάκη -
Φαφούλα Γεωργία, Παπαευαγγέλου
Σουμέλα, Παπακώστα Βασιλική, Πίτσα-
βου Φωτεινή, Πλατώνης Ευάγγελος,
Πράντζου - Μαργαρίτη Αγα, Ρήτα Πιπίνα,
Ριζοπούλου Ρίτα, Σβερώνη Ευαγγελία,
Στάικος Ηρακλής, Σχιζοδήμου Πόπη, Τα-
σιόπουλος Βάιος, Τζέλλου Θάλεια,
Τρούκης Ιωάννης, Τσιλίκα - Ανυφαντή
Αγάθη, Τσίντζας Δήμος, Τσίντζας Σταύ-
ρος, Τσίντζας Χρήστος, Τσίπα Μαρία,
Τσιώνη Σταυρούλα, Τσουκνίδας Γεώρ-
γιος, Χατζηαντωνίου - Παπαθανασίου
Ιφιγένεια, Χούμος Μάνθος, Ψούμου Χρι-
στίνα.

Σχεδόν παράλληλα, ο Εικαστικός Όμι-
λος μας επιφυλάσσει και μία δεύτερη
έκθεση, καθώς παρουσιάζει την ομαδική
αγιογραφίας των μελών του. Η έκθεση
αυτή λαμβάνει χώρα από τις 8 έως και
τις 23 Απριλίου 2017 στην αίθουσα της
Παλιάς Ηλεκτρικής, κοντά στη Δημοτική
Αγορά, τον χώρο όπου κυρίως φιλοξε-
νούνται οι δραστηριότητες του ομίλου.  

ΠΟΛΙΤΙΣΜOΣ ΣΤΗΝ ΠOΛΗ

Διάρκεια έκθεσης: 
28. 3. 2017 - 22. 4. 2017
Ώρες λειτουργίας: 
Τρίτη κ  ́Παρασκευή: 9 π.μ. - 1 μ.μ. 
κ  ́6 μ.μ. - 9 μ.μ. 
Τετάρτη, Πέμπτη κ  ́Σάββατο: 8 π.μ. - 2 μ.μ. 
Κυριακή κ΄ Δευτέρα: κλειστά

Διεύθυνση Πινακοθήκης:
Β. Τζέλλα και Βασιαρδάνη, 
43100 - Καρδίτσα
τηλ.: 2441.0.79119 κ΄ 2441.0.79937
email: 
pinakothiki@dimosKarditsas.gov.gr
Πληροφορίες: Μαρία Γιαννέλου 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας φιλοξενεί την ετήσια ομαδική
έκθεση των μελών του Εικαστικού Ομίλου Καρδίτσας
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Στην ασφυκτικά γεμάτη από Καρδι-
τσιώτες αίθουσα συναυλιών
«Άρης Γαρουφαλής» του Ωδείου
Αθηνών πραγματοποιήθηκε με

μεγάλη επιτυχία η συναυλία του Συλλόγου
Απανταχού Καρδιτσιωτών με τη χορωδία
«ΑΡΙΩΝ» Καρδίτσας, την Κυριακή 12 Φε-
βρουαρίου 2017, στo πλαίσιο της εκδή-
λωσης κοπής της πίτας του νέου έτους.

Εντυπωσιακή η εμφάνιση της 35μελούς χο-
ρωδίας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου
Σάλτη, η οποία ερμήνευσε δεκατέσσερις συνθέ-
σεις σύγχρονης μουσικής, διάσημων Ελλήνων
και ξένων μουσουργών. Το πολυπληθές Καρδι-
τσιώτικο ακροατήριο, εμφανώς ενθουσιασμένο,
χειροκρότησε θερμά τους συμπατριώτες Καρδι-
τσιώτες χορωδούς, τον μαέστρο και την πιανίστρια
Πέγκυ Κωτούζα, για την ποιοτική συναυλία που
παρακολούθησε. 

Συγκινητική για όλους τους Καρδιτσιώτες ήταν
η στιγμή που ο συμπατριώτης μας τραγουδιστής
Λάζαρος Γατσαποστόλης, πριν την έναρξη της συ-
ναυλίας, ερμήνευσε το «Τραγούδι της Καρδίτσας»
μέσα σε ένα πανδαιμόνιο χειροκροτημάτων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του
Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου, Κων/νου Κου-
σαή, πλαισιωμένου από τα μέλη του Δ.Σ., ο οποίος
καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τον μαέστρο και τους
35 χορωδούς του «ΑΡΙΩΝΑ», αλλά και τους πα-
ρευρεθέντες συμπατριώτες μας της Αττικής. Εν
συνεχεία έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα σε
κομμάτια που αντιστοιχούσαν σε ολόκληρη την
περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας αλλά και στους
6 δήμους της ιδιαίτερης πατρίδας μας και το φλου-
ρί βρέθηκε στο κομμάτι του Δήμου Αργιθέας.

Σύντομους χαιρετισμούς στην εκδήλωση απη-
ύθυναν ο Πρόεδρος του καλλιτεχνικού Συλλόγου
«ΑΡΙΩΝ» Καρδίτσας, Δημήτριος Τσιούμας, ο οποί-
ος ευχαρίστησε με τη σειρά του τον διοργανωτή
Σύλλογο για την πρόσκλησή του και απένειμε και
σχετική τιμητική πλακέτα, καθώς και ο Πρόεδρος
της Ένωσης Χορωδιών Ελλάδος, Αντώνιος Οι-
κονόμου, ο οποίος συνεχάρη τον διοργανωτή Σύλ-
λογο για την άρτια οργανωμένη εκδήλωσή του,
αλλά και την χορωδία «ΑΡΙΩΝ» για την άριστη
εμφάνισή της.

Ξεχωριστό μέρος της εκδήλωσης υπήρξε η
βράβευση από τον διοργανωτή Σύλλογο των δια-
κεκριμένων συμπατριωτών Καρδιτσιωτών, του
μουσικοσυνθέτη Θωμά Μπακαλάκου και της ζω-
γράφου Βούλας Δόγια. Αφού αναγνώσθηκαν τα
βιογραφικά τους σημειώματα, τους απονεμήθη-
καν τιμητικές πλακέτες, στον μεν Θωμά Μπακα-
λάκο από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, Κων/νο
Κουσαή, στην δε Βούλα Δόγια από την Α’ Αντι-
πρόεδρο του Συλλόγου, Μαρία Νασιάκου-Κα-
τσαρού. Οι βραβευθέντες στην αντιφώνησή τους,
αφού ευχαρίστησαν τον διοργανωτή Σύλλογο,
τόνισαν αμφότεροι ότι πάντοτε πηγή της έμπνευ-
σής τους ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα τους, η Καρδί-
τσα, αποσπώντας παρατεταμένα χειροκροτήματα, 

Την εκδήλωση παρουσίασε η Υπεύθυνη Δημο-
σίων Σχέσεων και Ταμίας του Συλλόγου, Βασιλική
Τσιαπώκη. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο διορ-
γανωτής Σύλλογος μοίρασε σε όλους κομμάτια
της βασιλόπιτας, ενώ στους μικρούς Καρδιτσιώτες
διένειμε και δώρα. Ο τυχερός Καρδιτσιώτης που
βρήκε το φλουρί έλαβε ως δώρο δύο δωρεάν
διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στον πολυτελή
παραδοσιακό ξενώνα «Το Αρχοντικό», στον Ελ-
ληνόπυργο Καρδίτσας, που ήταν μια ευγενική χο-
ρηγία του ξενώνα και του υπευθύνου αυτού, Γιώρ-
γου Γέρμανου, προς τον διοργανωτή Σύλλογο.

Συναυλία για το νέο έτος 2017
του Συλλόγου Απανταχού 

Καρδιτσιωτών με τη
χορωδία «ΑΡΙΩΝ» Καρδίτσας

Ο μαέστρος Χρήστος Σάλτης ευχαρι-
στεί τους Καρδιτσιώτες που παρευ-

ρέθησαν στην εκδήλωση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Καλλιτεχνικού Συλλόγου

«ΑΡΙΩΝ» Καρδίτσας, 
Δημήτριος Τσιούμας,
απευθύνει χαιρετισμό
στους Καρδιτσιώτες

Ο Καρδιτσιώτης 
τραγουδιστής Λάζαρος

Γατσαποστόλης 
ερμηνεύει το 

«Τραγούδι της 
Καρδίτσας» 

Η βράβευση του 
μουσικοσυνθέτη Θωμά 

Μπακαλάκου από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Συλλόγου των
Απανταχού Καρδιτσιωτών,

Κων/νο Κουσαή

Η βράβευση της Σοφαδίτισσας
ζωγράφου Βούλας Δόγια από
την Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

του Συλλόγου των Απανταχού
Καρδιτσιωτών, Μαρία 
Νασιάκου-Κατσαρού

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου
των Απανταχού Καρδιτσιωτών

Τα μέλη της χορωδίας «ΑΡΙΩΝ» Καρδίτσας και στο
βάθος αριστερά η πιανίστρια Πέγκυ Κωτούζα
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΛΟ

του Αρτέμη Χαλάτση
Προέδρου του Συλλόγου 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία τα
μέλη του Συλλόγου των
Καναλιωτών του Βόλου, το
μεσημέρι της Κυριακής 12

Φεβρουαρίου 2017, στο κέντρο «Κα-
πηλειό» στα Παλιά του Βόλου, αντα-
ποκρινόμενα στην πρόσκληση του
προέδρου και των υπολοίπων ακού-
ραστων μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, συγκεντρώθηκαν για την
καθιερωμένη ετήσια κοπή της βασι-
λόπιττας. Όλα έγιναν μέσα σε μια χα-
ρούμενη και ζεστή ατμόσφαιρα, με
κέφι και χορό υπό τους ήχους ζων-
τανής μουσικής. 

Έπειτα από το πλούσιο γεύμα, ο πρό-
εδρος έλαβε το λόγο και απηύθυνε ευχές
εκ μέρους όλου του Δ.Σ. Ευχαρίστησε
όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση, παρά τους χαλεπούς καιρούς που
διανύουμε, και όλους όσους συμμετέχουν
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Διαβεβαί-
ωσε τους παρευρισκόμενους ότι ο Σύλλο-
γος θα λειτουργεί για πολλά ακόμη χρόνια
γιατί οι δεσμοί των μελών είναι πολύ ισχυ-
ροί. Απόδειξη τούτου ήταν και τα μικρά Κα-
ναλιωτόπουλα που παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση. 

Στον απολογισμό του έτους 2016, ο
πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκδρομή του
Συλλόγου στο χωριό και στο μνημόσυνο
που έγινε στον Αϊ-Λια για την ανάπαυση
της ψυχής των αποθανόντων μελών του
Συλλόγου, με ονομαστικό κατάλογο που
διάβασε ο παπά-Νικόλας  κατά τη διάρκεια
του μνημοσύνου. Επίσης πραγματοποι-
ήθηκε και αρτοκλασία υπέρ υγείας των
ζώντων  μελών και των οικογενειών
τους. Τέλος αναφέρθηκε στην οικονομική
ενίσχυση από μέρους του Συλλόγου του
Βόλου, από κοινού με τους άλλους «αδελ-
φούς» Συλλόγους των Αθηνών και της
Θεσσαλονίκης, οι σχέσεις των οποίων
ήταν και παραμένουν άριστες μεταξύ τους,
τόσο για την αποκατάσταση της βλάβης
του ρολογιού του Ιερού Ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου όσο και για την τοποθέτηση

σιδερένιας πόρτας εσωτερικά της εξω-
τερικής πόρτας του Μουσείου, προς ενί-
σχυση έναντι κλοπής. 

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε και η
δωρεά του μέλους του Συλλόγου μας γη-
ραιού διδάσκαλου Αλέξανδρου Χάιδου

του Δημητρίου και συγκεκριμένα δύο ανα-
μνηστικών μεταλλίων  καθώς και πολε-
μικού σταυρού Γ’ τάξεως (με τα διπλώματά
τους). Ο κος Χάιδος είχε λαχτάρα να δω-
ρίσει στο Μουσείο των Καναλίων – όπως
τόσοι Καναλιώτες άλλωστε κατά το πα-
ρελθόν - τα παράσημα και τα διπλώματα
που απέκτησε κατά τη διάρκεια των πολε-
μικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμε-
τείχε, έτσι ώστε να τοποθετηθούν εκεί. Οι
κόρες του Ειρήνη και Γλυκερία, που μένουν
μαζί του στα Κάτω Λεχώνια και παρέστη-
σαν στην εκδήλωση, έκαναν τη δωρεά από
μέρους του, καθώς ο ίδιος είναι υπέργη-
ρος. Ο Σύλλογος δεσμεύτηκε να τα πλαι-
σιώσει με κορνίζα και να τα δωρίσει στο
Μουσείο, όπου και θα τοποθετηθούν σε
ανάλογη θέση ως ενθυμήματα. Ο Σύλλο-
γος τον ευχαριστεί και το παράδειγμά του
ας αποτελέσει έναυσμα για μια νέα σειρά
δωρεών από τους συγχωριανούς μας στο
Μουσείο.

Τέλος, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και σε
δύο νέα παιδιά του Συλλόγου μας, που
άνοιξαν φτερά στον ιδιωτικό τομέα και τα
πάνε πολύ καλά. Η μεν πρώτη είναι η
γραμματέας του Δ.Σ. Μαρία Γιωτοπούλου,
η οποία άνοιξε παιδικό χώρο εκδηλώσε-
ων για παιδιά προσχολικής ηλικίας με την
επωνυμία «Αγκαλίτσας», και ο δεύτερος
είναι ο Βάιος Σδρόλιας, πρώην μέλος του
Δ.Σ., ο οποίος έγινε μελισσοκόμος με
σπουδαία αποτελέσματα καθώς το μέλι
του γίνεται ανάρπαστο. Πρέπει λοιπόν όλοι
μας να στηρίζουμε τις προσπάθειες όλων
των νέων των απανταχού Καναλιωτών
και να τις υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο.

Η όμορφη εκδήλωση συνεχίστηκε με
πολύ χορό. Το καθιερωμένο τραγούδι-
ύμνος του Συλλόγου μας «Βρύση μου μα-
λαματένια» ήταν το πρώτο που ακούστηκε
και τα μέλη του Δ.Σ. ήταν εκείνα που έσυ-
ραν πρώτα το χορό και οι συγχωριανοί
μας ακολούθησαν. Το φλουρί της βασι-
λόπιτας έπεσε στον μικρό εγγονό της Λε-
μονιάς Κωσταβάρα, τον Κλεισθένη. Ο Σύλ-
λογος του εύχεται να είναι έτσι πάντα τυ-
χερός στη ζωή του. 

Ευχή μας, και του χρόνου να είμαστε
όλοι καλά και να ξανανταμώσουμε. 

Η κοπή βασιλόπιτας 2017 του Συλλόγου
των Καναλιωτών του Βόλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο: Αρτέμης Χαλάτσης, Μαρία Γιωτοπούλου, Όλγα
Μαυρομάτη, Βιργινία Κέλλα, Νικολέττα Σερπιώτη καθώς και ο επίτιμος

πρόεδρος Γιώργος Γιωτόπουλος

Οι συγχωριανοί μας κατέκλισαν το κέντρο

Ο χορός

Το ετήσιο αντάμωμα: Νικήτας 
Χαλάτσης και Πάρις Σδρόλιας

Τα διπλώματα του Αλέξανδρου Χάιδου από τον πόλεμο, 
που τα δώρισε στο Μουσείο δια μέσου του Συλλόγου μας

Ο τυχερός της φετινής χρονιάς, ο μικρός Κλεισθένης
Βασιλείου  του Αθανασίου και της Λεμονιάς Κωσταβάρα
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΛΟ

Η «Ζίχνα» Καναλίων στο κτίριο του πρώην
Οργανισμού Καπνού του Βόλου

του Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη

Μ ια αρμαθιά της ποιότητας καπνού «Ζίχνα
Καναλίων» βρέθηκε πρόσφατα στον τε-
λευταίο όροφο του  εγκαταλελειμμένου
κτιρίου του άλλοτε ακμαιότατου Εθνικού

Οργανισμού Καπνού της οδού Ανθίμου Γαζή και
Όγλ, στον Βόλο. Ήταν μέσα σε μια κατεστραμμένη
προθήκη διαστάσεων 1x1x0,10 μ., που ευτυχώς
δεν πετάχτηκε ακόμη στα σκουπίδια. Την βρήκε ο
συγχωριανός μας μαθηματικός και σύμβουλος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Α.
Σδρόλιας, μόλις φέτος, που τα γραφεία της υπη-
ρεσίας αυτής μεταστεγάστηκαν στους δύο πρώ-
τους ορόφους του εν λόγω κτιρίου. 

Για όσους δεν γνωρίζουν, πρέπει να υπενθυμί-
σουμε ότι η ποικιλία «Ζίχνα Καναλίων» βραβεύτηκε
κατά την 10ετία του 1930 στη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης. Ήταν δε η εποχή που ο καπνός, τότε, παρά
την κούραση και την ταλαιπωρία που απαιτούσε από
τους κατοίκους, είχε πολύ καλή τιμή και μπορούμε
να πούμε ότι κατά την περίοδο αυτή του μεσοπολέ-

μου πλούτισαν οι Καναλιώτες. Δίκαια, λοιπόν, ανα-
φέρεται στο πρώτο βιβλίο του Συλλόγου των Κα-
ναλιωτών του Βόλου «ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ»
(σελ.122), που εκδόθηκε το 1976 και βραβεύτηκε
από την Ακαδημία Αθηνών, το 1977, ότι την εποχή
αυτή «με νοσταλγία την θυμούνται πάντοτε οι μεγα-
λύτεροί μας, διότι το κύριο προϊόν των, ο καπνός,
πωλούνταν εν συγκρίσει προς τις σημερινές, σε υψη-
λές τιμές. Την εποχή αυτή έγιναν τα περισσότερα
διώροφα και τριώροφα σπίτια, κατασκευάστηκαν τα
περισσότερα κοινοτικά έργα, αποκαταστάθηκε διά
του γάμου στις πόλεις πλήθος κοριτσιών και γενι-
κώς το χωριό μας έζησε την   χ ρ υ σ η   ε π ο χ ή   του
και γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού
του, ο οποίος υπερέβη τις 2000 κατοίκους (π.χ. 2070
κάτοικοι, κατά την απογραφή του 1928). 

Η ντουλάπα αυτή, θα καταβληθεί προσπάθεια από
τον Σύλλογο Καναλιωτών του Βόλου να μεταφερθεί
στο Λαογραφικό Μουσείο Καναλίων, για να αποτελεί
χειροπιαστή απόδειξη της ιστορίας του χωριού και
της πολύχρονης καλλιέργειας του καπνού, που σή-
μερα πλέον έχει εκλείψει από όλα τα αγροτικά σπίτια. 

Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος (Βόλος),
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ιστο-
ρικού της Αρχείου, πραγματοποιεί πολιτι-
στικές εκδηλώσεις στις οποίες προβάλλει
προσωπικότητες που σημάδεψαν την πνευ-
ματική φυσιογνωμία της περιοχής της. 

Την πρώτη Απριλίου 2017, η Ιερά Μη-
τρόπολή διοργανώνει Επιστημονική Ημε-
ρίδα για να προβάλει την προσωπικότητα
του συγχωριανού μας Κωνσταντίνου
Μαυρομμάτη, μαθηματικού, ιδρυτή της
Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος
Βόλου, τ. προέδρου της Χριστιανικής Στέ-
γης «Απόστολος Παύλος». 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο χώ-
ρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σ' αυτή

θα αναπτυχθούν θέματα Παιδαγωγικής,
Αστρονομίας και Αστροφυσικής και θέ-
ματα σχετιζόμενα με τον τιμώμενο και
την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό μας
Κανάλια. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμ-
βάνεται και η Γενική Γραμματέας του Συλ-
λόγου μας, Ομότιμη Καθηγήτρια του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ισα-
βέλλα Γιδαράκου. Η εκδήλωση θα κλεί-
σει με μουσική συναυλία της χορωδίας
εκπαιδευτικών Μαγνησίας.   

Τον Κωνσταντίνο Μαυρομμάτη συγχαί-
ρουμε θερμά γι' αυτή την εξόχως τιμητική
για το πρόσωπό του εκδήλωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας 

Η Ιερά Μητρόπολη 
Δημητριάδος τιμά τον 

Κωνσταντίνο Μαυρομμάτη

Η ζίχνα Καναλίων και η καπνοκαλλιέργεια, από
την καλλιεργητική περίοδο 2002-03 και με τε-
λευταίο  καπνοπαραγωγό τον κο Αθανάσιο Υφαν-
τή, αποτελεί πλέον παρελθόν για το χωριό μας.
Για τη διατήρηση της ανάμνησης αυτής της καλ-
λιέργειας, που αποτέλεσε στοιχείο ταυτότητας
για το χωριό μας και σφράγισε όσο καμιά άλλη
την οικονομική ζωή γενιών Καναλιωτών και για
την απότιση τιμής στους καπνοπαραγωγούς που
μόχθησαν μαζί της, υπενθυμίζουμε επιγραμματικά
ενέργειες που έγιναν τα πρόσφατα χρόνια. Ο Σύλ-
λογος Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης είχε την
αρχική ιδέα για την καθιέρωση ημέρας μνήμης
του Καναλιώτη καπνοπαραγωγού, κοινοποιών-

τας σχετική επιστολή στους Συλλόγους των Κα-
ναλιωτών και στον Δήμο Μουζακίου. 

Η πρόταση χαιρετίστηκε με συγκίνηση από τον
Σύλλογό μας. Ακολούθησε σχετική αρθρογραφία
στα φύλλα 126, σελ. 2, 129, σελ. 16,  132, σελ.1.,
της εφημερίδας, όπου ο αναγνώστης μπορεί να
ανατρέξει για να ξαναθυμηθεί τις συζητήσεις
σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν την υλο-
ποίηση μιας τέτοιας εκδήλωσης και τελικά τον
ορισμό της 29ης Αυγούστου ως ημέρας μνήμης.
Μετά και από νεότερη πρόταση του Συλλόγου
Θεσσαλονίκης  προς  τον Δήμαρχο Μουζακίου
για τον εντοιχισμό σχετικής αναμνηστικής πλά-
κας, εντοιχίστηκε την 1-12-2015, με ενέργεια

του Δήμου, δίπλα από την είσοδο του Κοινοτικού
γραφείου του χωριού, μια ευμεγέθης μαρμάρινη
πλάκα, στην οποία αναγράφεται η 29η Αυγού-
στου ως ημέρα μνήμης του Καναλιώτη καπνο-
παραγωγού. 

Η σχετική ανακοίνωση και φωτογραφία βρί-
σκεται στο φύλλο 133, σελ. 4. Ήδη η ημέρα μνή-
μης του Καναλιώτη καπνοπαραγωγού εορτάστη-
κε για πρώτη φορά την 29η Αυγούστου του πε-
ρασμένου καλοκαιριού 2016, με τρισάγιο που
τελέστηκε στο Κοινοτικό γραφείο, όπως παρου-
σιάζεται στο φύλλο 136, σελ. 11.

Η Επιτροπή της Εφημερίδας
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Απολογισμός εργασιών του Δ.Σ.
για το έτος 2016

Αφιερώνεται στη μνήμη του Γεωργίου Μπάλιου, αναπληρωματικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας

Διοικητική οργάνωση 
και λειτουργία
► Τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ.,
πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στο γραφείο
του Συλλόγου. 
► Ηλεκτρονική καταγραφή εγγράφων
του Συλλόγου, ενημέρωση των κατα-
λόγων αποδεκτών της εφημερίδας και
δημιουργία ειδικού κωδικού, ο οποίος
δίνει τη δυνατότητα, σε όσους απαιτεί-
ται, να λαμβάνουν γνώση όλων των εγ-
γράφων του αρχείου του Συλλόγου από
τον υπολογιστή τους, χωρίς να απαι-
τείται η παρουσία τους στο γραφείο του.
Τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με
την εθελοντική εργασία της κας Ευγε-
νίας (Τζένης) συζύγου Χρήστου Λιάκου.

Δραστηριότητες σχετικά 
με νέους θεσμούς 
► Θέσπιση προγράμματος θερινής εθε-
λοντικής εργασίας νέων για δραστηριό-
τητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα στον
δομημένο και τον περιβάλλοντα χώρο
του χωριού. Βασικός στόχος του Δ.Σ.,
πέρα από τη χρησιμότητα των περιβαλ-
λοντικών δράσεων για το χωριό,  είναι
η ενεργοποίηση νέων (εφηβικής ηλικίας,
φοιτητών ή και μεγαλύτερης ηλικίας),
και ιδιαίτερα των υποτρόφων σπουδών
της υποτροφίας «Νεοπτόλεμος Δήμου»
στην ανάληψη πρωτοβουλιών των οποί-
ων προσέβλεπε, ώστε μέσα από τη δρά-
ση και την ομαδική εργασία να δημιουρ-
γηθούν ή να ενισχυθούν δεσμοί φιλίας
μεταξύ των νέων και αγάπης προς το
χωριό και ν' αποτελέσουν μελλοντικά
κύτταρα ανανέωσης και των μελών των
Συλλόγων Καναλιωτών που φυλλορ-
ροούν. Η συγκρότηση ομάδων το έτος
2016 δεν ευοδώθηκε, η προσπάθεια θα
συνεχιστεί και το τρέχον έτος.
► Πρωτοβουλία διάθεσης, χωρίς οικο-
νομική επιβάρυνση, του γραφείου του
Συλλόγου, επί της οδού Γλάδστωνος 10,
Ομόνοια, σε καταγόμενους από το χωριό
νέους επιστήμονες που βρίσκονται σε
διαδικασία έναρξης της επαγγελματικής
τους σταδιοδρομίας, για το χρονικό διά-
στημα που θα τους είναι απαραίτητη μια
άτυπη επαγγελματική στέγη μετά την
αποφοίτησή τους και έως ότου ολοκλη-
ρώσουν τις διαδικασίες για την οριστική
έναρξη της επαγγελματικής τους δρα-
στηριότητας (απόκτηση των απαιτούμε-
νων σχετικών αδειών κ.λπ.) και την εγ-
κατάστασή τους στη δική τους επαγγελ-
ματική στέγη. Η πρωτοβουλία ανακοι-
νώθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ,
φ. 134, σελ. 1. Μέχρι στιγμής δεν εκδη-
λώθηκε πρόθεση αξιοποίησης της προ-
σφοράς από κανέναν νέο επιστήμονα. 

Ενέργειες σχετικά με τους 
ειδικούς σκοπούς του Ξενώνα 
«Λάμπρος Παπαγεωργίου» 
► Ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου για
την προκήρυξη εκπόνησης διδακτορι-

κής διατριβής ή, εναλλακτικά, ανάθεσης
μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας
σχετικής με την αποδημία-μετανάστευ-
ση από τις αγροτικές κοινότητες, με  βα-
σικό πεδίο έρευνας το χωριό και την

αποδημία-μετανάστευση των Καναλιω-
τών. Στην/τον υποψήφια/α διδάκτορα
θα παραχωρείτο φιλοξενία στον Ξενώ-
να «Λάμπρος Παπαγεωργίου» για όσο
χρονικό διάστημα ήταν απαραίτητη η
παραμονή στο χωριό για τη διεξαγωγή
της έρευνας πεδίου και ως υποτροφία
το ποσό των €5.000 (πέντε χιλιάδων
ευρώ), ποσό ανάλογο μ' αυτό που το
μέλος του Συλλόγου κος Βασίλης
Μπρακατσούλας έχει προσφέρει στον
Σύλλογο για την κάλυψη μέρους της
δαπάνης για την αγορά στέγης-γραφεί-
ου στην Αθήνα,  η οποία αγορά δεν κα-
τέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
Στην/ον μεταπτυχιακή/ό φοιτήτρια/τητή
θα παραχωρείτο φιλοξενία όπως προ-
αναφέρθηκε και ποσό €1.000 (χιλίων
ευρώ). Το Δ.Σ. βρίσκεται στη φάση της
αναζήτησης καθηγητή ή αναπληρωτή
καθηγητή ΑΕΙ, σχετικού με την ιστορική
δημογραφία που θα δεχθεί να αναλάβει
την ανάθεση ανάλογου θέματος σε υπο-
ψήφια/ο διδάκτορα ή μεταπτυχιακή/ό
φοιτήτρια/τητή.

Περί της ολοκλήρωσης του 
ιστορικού αρχείου του χωριού
► Το Δ.Σ., με αφορμή διατυπωθείσα σε
προηγούμενο χρόνο σχετικής πρότασης
του συγχωριανού μας κου Βασίλη
Μπρακατσούλα προς τον Πρόεδρο του
Συλλόγου, συζήτησε τη χρησιμότητα και
τις ενέργειες που θα μπορούσαν να
αναληφθούν για τη δημιουργία ενός
συστηματικού ιστορικού αρχείου του
χωριού, στο οποίο να καταγράφονται
πληροφορίες που αφορούν σε άτομα
και στην εκ μέρους τους προσφορά υλι-
κού και πνευματικού έργου στο χωριό,
η οποία αναβαθμίζει την εικόνα ή και
το βιοτικό επίπεδο του χωριού (όπως
δωρητές, παρόχους σημαντικών υπη-
ρεσιών με παρεμβάσεις προς την Πο-
λιτεία ως εκ της επαγγελματικής τους
ιδιότητας, αξιόλογους επιχειρηματίες,
ανθρώπους του πνεύματος, του καλλι-
τεχνικού κι αθλητικού χώρου, κ.λπ.).

Η επιμελής καταγραφή αυτών των
στοιχείων σ' ένα είδος ιστορικού αρ-
χείου θα ήταν χρήσιμη πηγή πληροφο-
ριών και παρακαταθήκη για τη διατή-
ρηση της ιστορικής μνήμης του χωριού
κι ενδεχομένως πηγή πληροφοριών για
μελλοντικούς μελετητές. Επειδή ένα
τέτοιο έργο είναι δύσκολο ν' αναληφθεί
εξ ολοκλήρου από τον Σύλλογο Κανα-
λιωτών της Αθήνας, τόσο λόγω του
φόρτου εργασίας που προϋποθέτει, όσο
και της ελάχιστης έως αμελητέας συ-
νεισφοράς των μελών σε εθελοντική
προσφορά έργου, θεωρήθηκε ότι το

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚH ΣΥΝEΛΕΥΣΗ
ΗΜEΡΑ ΚΥΡΙΑΚH 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 11.00 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 17 (4ος ΟΡΟΦΟΣ), ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ 

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Êùíóôáíôßíïò ÊáñáãéÜííçò ôïõ ÍéêïëÜïõ
ÂÜéïò Áíáãíþóôïõ ôïõ ÅõáããÝëïõ
×ñÞóôïò Êáôóüãéáííïò ôïõ ÇñáêëÞ

Ισολογισμός Εσόδων – Εξόδων (σε ευρώ)

Η Πρόεδρος (αριστερά στη φωτογραφία) με την Γραμματέα της Συνέλευσης 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

υπάρχον ιστορικό αρχείο που διατηρεί
ο δάσκαλος Αντώνης Λάσδας στο χω-
ριό αποτελεί μια καλή αρχική βάση ερ-
γασίας, την οποία ο ίδιος θα μπορούσε
να επεκτείνει και ολοκληρώσει, με την
αρωγή του Συλλόγου μας και των λοι-
πών Συλλόγων (Βόλου, Θεσσαλονίκης,
ΜΕΣΚ), καθώς και των κοινοτικών αρ-
χών και συγχωριανών ως πληροφο-
ριοδοτών. 

Παρά τη μεγάλη σημασία της δημι-
ουργίας ενός ιστορικού αρχείου του
χωριού, συνέχεια του ιστορικού βιβλίου
ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, έκδοσης του
Συλλόγου Καναλιωτών Βόλου, έτος
1976, η πρόθεση του Συλλόγου δεν τε-
λεσφόρησε έως σήμερα ως προς την
ανάληψη έργου.

Ενέργειες και συμμετοχή σε
δράσεις εξωραϊσμού στο χωριό
► Αγορά ειδών πιστοποιημένου εξο-
πλισμού (όργανα-παιχνίδια, λαστιχένιο
δάπεδο) για την ανακαίνιση-επαναλει-
τουργία της παιδικής χαράς στο χωριό,
συνολικής αξίας €3.675,60. Παραμένει
διαθέσιμο στην Κοινότητα το λοιπό
κονδύλι έως του ποσού των €5.000
(ήτοι €1.324,40), με το οποίο ο Σύλλο-
γος δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στις
δαπάνες ανακαίνισης-επαναλειτουρ-
γίας της παιδικής χαράς. Το κονδύλι
των €1.324,40 είναι διαθέσιμο για την
αγορά επί πλέον οργάνων ή/ και λοιπές
απαραίτητες διευθετήσεις του χώρου
της παιδικής χαράς.
► Τοποθέτηση κούνιας
νηπίων στην αυλή του
Ξενώνα «Λάμπρος Πα-
παγεωργίου». 
► Συμμετοχή με το πο-
σό των €200 στη δαπά-
νη επισκευής του ρολο-
γιού στο καμπαναριό του
ιερού ναού της Κοίμησης
της Θεοτόκου.
► Επισκευή των δυο κα-
θρεπτών που κοσμούν
τους χώρους του Πνευ-
ματικού Κέντρου του χω-
ριού με δαπάνη ποσού
€200. 
► Θωράκιση της εισόδου

του παλαιού σχολείου
όπου στεγάζονται το Ιστο-
ρικό κ  ́Λαογραφικό Μου-
σείο και η Πινακοθήκη, με
κατασκευή σιδερένιας
πόρτας εσωτερικά της
κεντρικής ξύλινης εισό-
δου, για να ενισχυθεί η
ασφάλεια του κτιρίου
έναντι κλοπής. Ο Σύλλο-
γος, που είχε και την πρό-
ταση της θωράκισης,
συμμετείχε με €250 (κα-
τά 50%) στη δαπάνη του
έργου (το υπόλοιπο 50%
προσφέρθηκε από τον

Σύλλογο των Καναλιω-
τών Βόλου).  

Εκδηλώσεις
► Εκκλησιασμός μελών του Συλλόγου
στον ναό των Αγίων Αποστόλων, στον
χώρο εντός της αρχαίας αγοράς στην
Αθήνα, στον Μεγάλο Εσπερινό της πα-
ραμονής της εορτής των Αγίων Απο-
στόλων, Προστατών του Συλλόγου, την
29η Ιουνίου 2016.
► Συμμετοχή στη γιορτή της πίτας στο
χωριό το Σάββατο 18 Ιουνίου με εκ-
προσώπους τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ.  Χρή-
στο Λιάκο και Σωτήρη Παπανικολάου.
► Υποστήριξη της διεξαγωγής των
αγώνων σκακιού στο χωριό την Παρα-
σκευή 12 Αυγούστου από το μέλος του
Συλλόγου κο Θωμά Παπαζαχαρίου, με
την προσφορά του ειδικού εξοπλισμού
(σκακιέρων) και με τις γνώσεις και την

εμπειρία του στη διάρκεια της διεξα-
γωγής των αγώνων. 
► Πραγματοποίηση για πέμπτη συνε-
χόμενη χρονιά της βραδιάς της Κανα-
λιώτισσας (εκ καταγωγής και νυφών)
στην πλατεία του χωριού την Τρίτη 16
Αυγούστου 2015, με συντονίστριες της
οργάνωσης, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, την κα Ελένη σύζυγο Νικολάου
Κατέρη, αναπληρωματικό μέλος του
Δ.Σ. του Συλλόγου, και την κα Αγγελική
σύζυγο Παναγιώτη Κατέρη, μέλος του
Συλλόγου.

Διοργάνωση ψυχαγωγικής-πολιτι-
στικής εκδρομής των μελών του Συλ-
λόγου για την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου,
η οποία να διατρέχει τις αρχαιότητες
της Κορίνθου και να καταλήγει στο Λου-
τράκι, με προσφορά εκ μέρους του Συλ-
λόγου της μετακίνησης δωρεάν. Η εκ-
δρομή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του
περιορισμένου αριθμού δηλώσεων
συμμετοχής εκ μέρους των μελών του
Συλλόγου (περίπου 30).
► Εκδήλωση αφιερωμένη στο συγχω-
ριανό μας κο Βασίλη Μπρακατσούλα
με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου
βιβλίου του με τίτλο «Συνομιλία με το
Χρόνο». Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε την 13η Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή,
στον πολυχώρο τέχνης «Αλεξάνδρεια»
του έλκοντος την καταγωγή από τα Κα-
νάλια κου Βασίλη Βλάχου, οδός Σπάρ-
της 14, πλατεία Αμερικής, με πρωινό
καφέ και γλυκίσματα.
► Συμμετοχή στον εκκλησιασμό στον
Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, στην
Πλάκα, της Ένωσης Θεσσαλικών Σω-
ματείων Αττικής «Η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ», την Κυριακή 27 Νοεμβρίου,
για τον εορτασμό των 135 χρόνων
από την απελευθέρωση της Θεσσα-
λίας. Παρέστη  ο Ταμίας του Δ.Σ. του
Συλλόγου κος Χρήστος Λιάκος, μέλος
επίσης του Δ.Σ. της «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙ-
ΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ».
► Συμμετοχή στην επιμνημόσυνη δέη-
ση για τους μακαριστούς Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών Σεραφείμ και Στρατηγό και
Πρωθυπουργό Νικόλαο Πλαστήρα, στο
Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, την Κυριακή
4 Δεκεμβρίου. Παρέστη ο Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. του Συλλόγου κος Νικόλαος
Κατσόγιαννος.

Δωρεές
► Δωρεά δύο πινάκων εκ μέρους του
συγχωριανού μας ζωγράφου κου Άρη
Λιάκου στην Πινακοθήκη Καναλίων, για
την ανάρτησή τους στο Πνευματικό Κέν-
τρο του χωριού. Οι πίνακες πλαισιώ-
θηκαν με κορνίζα, με δαπάνη του Συλ-
λόγου.
► Προσφορά ποσού €500 από τον κο
Κωνσταντίνο Δ. Μαυράκη, ήδη επίτιμο
μέλος του Συλλόγου μας και «Χρυσό
Δωρητή» του Ξενώνα «Λάμπρος Πα-
παγεωργίου», για το πρόγραμμα θερι-
νής εθελοντικής εργασίας νέων για το
περιβάλλον στα Κανάλια.
► Δωρεά από τον οίκο Εφραίμογλου
ενός χαλιού διαστάσεων 2Χ2,5 μ., προς

Στιγμιότυπο από τη συγκέντρωση για καφέ στον προθάλαμο (φουαγιέ) της αί-
θουσας της Συνέλευσης (από δεξιά στη φωτογραφία: οι κ.κ. Παρασκευή Ανα-

γνώστου, Νέλλη Κρανιά και Ισαβέλλα Γιδαράκου, και ο κος Βάιος Αναγνώστου)

Μερική άποψη της ανακαινισμένης παιδικής χαράς

Ο ένας από τους δυο καθρέ-

πτες – επισκευασμένος 

- στην κύρια αίθουσα 

του Πνευματικού Κέντρου

Η ιστορική σημασία του ίδιου του
ναού των Αγίων Αποστόλων και του

χώρου της αρχαίας αγοράς όπου βρί-
σκεται και το γεγονός επίσης ότι η

πρόσβαση για τους προσκυνητές εί-
ναι εύκολη, αποτελούν σημαντικούς

λόγους για την επιλογή του ναού αυ-
τού για τον εκκλησιασμό των μελών

του Συλλόγου στον πανηγυρικό
Εσπερινό της εορτής των Προστατών

του. Ο εορτασμός έχει πλέον καθιε-
ρωθεί να γίνεται κάθε χρόνο και κα-
λούνται όλα τα μέλη που επιθυμούν
να συμμετάσχουν, να γνωρίζουν ότι

εκεί θα βρισκόμαστε κάθε απόγευμα
29ης Ιουνίου, στην ακολουθία του

πανηγυρικού Εσπερινού. Μια καναλιώτικη συντροφιά στον αύλιο χώρο του ναού 
κατά τον εκκλησιασμό της 29ης Ιουνίου 2016

Συνέχεια στη σελ. 10
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

Στις 19 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή,
απεβίωσε στην Αθήνα όπου διέμενε με την
οικογένειά του ο συγχωριανός μας Γεώρ-
γιος Μπάλιος του Γρηγορίου και της Αγγε-

λικής, σε ηλικία 83 ετών. Γεννήθηκε στο χωριό μας,
Κανάλια, στις 23 Μαρτίου 1934. Φοίτησε στο Δημο-
τικό Σχολείο του χωριού μας και στη συνέχεια στο
Γυμνάσιο Φαναρίου, από το οποίο απεφοίτησε το
έτος 1954. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων προς την πατρίδα μετανάστευσε στη
Γερμανία. Μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε στην
Αθήνα και εργάστηκε σε εργοστάσιο παιδικών παι-
χνιδιών μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Κάθε χρόνο
τα καλοκαίρια που επισκεπτόταν το χωριό με το αυ-
τοκίνητό του, εκείνο που τον διέκρινε ήταν να εξυ-
πηρετήσει τους πάντες με μεγάλη προθυμία,
προκειμένου να μεταβούν στην Καρδίτσα ή ακόμη
και σε άλλα μέρη. 

Ήταν παντρεμένος με τη συγχωριανή μας Ισα-
βέλλα Σπανού του Στεργίου, εξαιρετική κυρία, νοι-
κοκυρά και από καλό οικογενειακό περιβάλλον.
Απέκτησαν μια θαυμάσια θυγατέρα την Αγγελική
(Άντζελα), καθηγήτρια γερμανικής φιλολογίας. Η
Ισαβέλλα ήταν ανιψιά των δύο αδελφών Βάϊου και
Σπύρου, πολύ αγαπητοί στο χωριό μας, οι οποίοι
έχαιραν εκτιμήσεως. Ο Γεώργιος Μπάλιος είχε ακό-
μη μια αδελφή, την Λαμπρινή, πολύ καλή κοπέλα,
η οποία παντρεύτηκε στην Κατερίνη. Αγαπούσε την
εκκλησία και εκκλησιαζόταν τακτικά. Επίσης στην
παιδική του ηλικία φοιτούσε στο κατηχητικό σχο-
λείο του χωριού μας, στο οποίο δίδασκε ο αείμνη-
στος καθηγητής της θεολογίας Ιωάννης Κολοβός.

Με τον αείμνηστο είμαστε συμμαθητές στο Γυμνάσιο
Φαναρίου και διατηρούσαμε φιλικές σχέσεις. Μάλι-
στα στις αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 1955 πραγ-
ματοποιήσαμε παρέα με τον Γεώργιο Σακκά και τον
Λάμπρο Ζήση προσκυνηματική εκδρομή στο Μονα-
στήρι της Παναγίας Πελεκετής Καρύτσας, πεζοπορία,
διαδρομή 14 ωρών. Βαδίζαμε με θάρρος όλη την νύ-
χτα. Είχαμε μεταξύ μας κατανόηση, σεμνότητα και
αλληλοβοήθεια.

Αγαπούσε το χωριό μας, γι' αυτό έκτισε και και-
νούργιο σπίτι και συνήθιζε να επαναλαμβάνει τον
ποιητικό στίχο του αείμνηστου συγχωριανού μας
Λάμπρου Παπαγεωργίου: «Το χωριό μου καμαρώνω
που είναι στη βουνοπλαγιά, με απέραντη τη θέα προς
τους κάμπους, τα βουνά».

Ήταν μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιω-
τών Αθήνας και πάντα ήταν παρών με την οικογένειά
του σε όλες τις εκδηλώσεις, τύχαινε, δε, ιδιαίτερης
εκτιμήσεως από τους εκάστοτε προέδρους. Χαρα-
κτηριστικά, στο σημερινό συμβούλιο είχε συμβολικά
τεθεί ως αναπληρωματικό του μέλος.

Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλλη στον Ι.Ν. του Προ-
φήτη Ηλία του χωριού μας και η ταφή του έγινε στο
παρακείμενο νεκροταφείο. Ας είναι μακαρία η οδός
στην οποία πορεύται σήμερα. 

Να έχεις καλό ταξίδι και καλό παράδεισο αλησμό-
νητε φίλε Γιώργο. Εκεί που θα πάς να δώσεις χαιρε-
τισμούς στους φίλους μας που είμαστε της ιδίας ηλι-
κίας, Γιδαράκο Κων/νο, Κατέρη Παναγιώτη, Κατέρη
Θεόδωρο, Μπρακατσούλα Αθανάσιο, Παπανικολάου
Ιωάννη και Θεοδόσιο Μόσιαλο.

Αντίο φίλε Γιώργο
Αιωνία σου η μνήμη

Του Θωμά Ν. Ζήση
Φιλολόγου-Συγγραφέα

Νεοσύνθετον επιμνημόσυνον κοντάκιον
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου
δούλου του Θεού Γεωργίου (Μπάλιου),
αγαπητού ομοχωρίου και αγωνιστού της ζωής

Ήχος πλ. δ΄ τη Υπερμάχω 

Τροπαιοφόρου Γεωργίου τον επώνυμον
εν χώρα ζώντων, Πολυέλεε, ανάπαυσον,
εν τοις κόλποις Αβραάμ και σκηναίς δικαίων.
Επιμόχθως εν τω βίω ηγωνίσατο
και τροπαία τα της νίκης ανεστήσατο.
Διό κράζομεν, τον σον δούλον δικαίωσον.

Γεώργιος Μπάλιος 
του Γρηγορίου και της Αγγελικής

Ο Γεώργιος Μπάλιος (πίσω αριστερά στη φωτογραφία)
στα σκαλιά του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής με παρέα
Καναλιωτών του Συλλόγου της Αθήνας, κατά την επί-

σκεψή τους στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο την Κυριακή 8
Νοεμβρίου 2015. Μπροστά διακρίνονται η κόρη του Άν-

τζελα (αριστερά) και η σύζυγός του Ισαβέλλα (δεξιά).

Πόσο αλήθεια ενώνει τις συμμαθήτριες ένα πικρό γε-
γονός, ένα ξαφνικό περίλυπο νέο, πώς αυτό το δέσι-
μο λειτουργεί σε ορισμένες έντονες
καταστάσεις;

Δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν η Αριστούλα μού το
ανήγγειλε, αφού προηγουμένως με ρώτησε αν έμαθα
κάτι πολύ κακό.

«Πάρε καρέκλα να καθήσεις» μου είπε πρώτα. Αμέ-
σως πήρα τηλέφωνο τη Χαρίκλεια για να τη ρωτήσω
αν έχει ενημερωθεί σχετικά. 

Εκείνη με τη σειρά της επινοινώνησε με την Ελενίτσα
και πάει λέγοντας. Χρειάστηκαν άλλα δύο τρία τηλε-
φωνήματα στο χωριό για επιβεβαίωση. 

της Ελένης Γιαννακού – Παπαζαχαρίου

τιμήν του κου Βασίλη Μπρακατσούλα και
με αφορμή την εκδήλωση-αφιέρωμα σ'
αυτόν την 13η Νοεμβρίου 2016. Το χαλί
τοποθετήθηκε στον κάτω χώρο του Ξενώ-
να «Λάμπρος Παπαγεωργίου».
► Δωρεά εκ μέρους της ζωγράφου κας
Μάγδας Βαμ-
βατήρα, ήδη
δωρήτριας πί-
νακα στην Πι-
νακοθήκη Κα-
ναλίων (αί-
θουσα «Άρης
Θέος»), κερα-
μικής προτο-
μής του Ζήση
Σκάρου, η
οποία στη
συνέχεια θα
δοθεί σε χυ-
τήριο χαλ-
κού για να
προκύψει μια
χάλκινη προ-
τομή. Δια του Προέδρου της Κοι-
νότητας Καναλίων κου Χριστόφορου (Χρί-
στου) Ζέκιου, συμφωνήθηκε η τοποθέτηση
της προτομής σε περίοπτη θέση στο χωριό
και συγκεκριμένα στον αύλιο χώρο του
Δημοτικού Σχολείου, όπου και η προτομή
του Νικόλαου Νικολάου. 

Εκδόσεις
► Τακτική τριμηνιαία έκδοση σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας «ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ». Η εφημερίδα συντάσσεται από
επιτροπή αποτελούμενη από την Γενική
Γραμματέα του Συλλόγου κα Ισαβέλλα Γι-
δαράκου και τον Πρόεδρο κο Λάμπρο Πυρ-
γιώτη.  Η εφημερίδα εκδίδεται με σημαντική
προσφορά του μέλους του Συλλόγου μας
και πρώην Αντιπροέδρου, τυπογράφου κου
Παναγιώτη Μπέκου, και την εξαιρετική
φροντίδα της γραφίστριας – σχεδιάστριας
έκδοσης κας Έφης Φρεμεντίτη. Η εφημε-
ρίδα αποστέλλεται (το τελευταίο φύλλο
137) σε 578 ταχυδρομικές διευθύνσεις
(Αθήνα: 252, Καρδίτσα: 103, Βόλος: 76,
Θεσσαλονίκη: 56, Λάρισα: 16, Τρίκαλα: 20,
λοιπές επαρχίες: 31, εξωτερικό: 24) και πε-
ρισσότερες από 200 ηλεκτρονικές, ενώ
αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο
www.kanalia-karditsa.gr. Οι συνδρομητές
για το 2016 ανήλθαν σε 221, εκ των οποίων
92 είναι μέλη του Συλλόγου.

Το Διοικητικο Συμβουλιο 

Λάμπρος Πυργιώτης 
του Αποστόλου – Πρόεδρος 
Νικόλαος Κατσόγιαννος 
του Ηρακλή- Αντιπρόεδρος
Ισαβέλλα Γιδαράκου του Νικολάου 
– Γενική Γραμματέας
Σωτήρης Παπανικολάου του Αποστόλου
– Αναπλ. Γεν.  Γραμματέας
Χρήστος Λιάκος του Δημητρίου - Ταμίας
Ελένη Κατέρη σύζυγος Νικολάου 
- Αναπληρωματικό Μέλος
Υψηλάντης Σαμαράς του Βασιλείου 
– Αναπληρωματικό Μέλος

Συνέχεια από τη σελ. 9

Η κεραμική προτομή του Ζήση Σκάρου από την κα Μάγδα Βαμβατήρα

του Τριαντάφυλλου Δήμου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

Σ την Αθήνα στις 2-2-2017
ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.15
απογευματινή έφυγε από τη

ζωή ο συγχωριανός μας Νικόλαος
Στασινός, σε ηλικία 96 ετών. Γεννή-
θηκε στο χωριό μας, τα Κανάλια, το
έτος 1920. Ο εκλιπών είχε ακόμη 4
αδέλφια, τον Ευάγγελο, την Αικατε-
ρίνη, τον Λάμπρο και τον Βασίλειο. Η
πατρική του οικογένεια δοκιμάστηκε
πάρα πολύ. Στα χρόνια της Γερμανικής
κατοχής δολοφονήθηκε ο πατέρας
του Δημήτριος και στον βομβαρδισμό
του χωριού μας στις 15 Αυγούστου
του 1943 γκρεμίστηκε το πατρικό του
σπίτι από πτώση βόμβας. Το έτος
1948 στις 10 Απριλίου απήχθη η
αδελφή του Κατίνα από τους αντάρ-
τες, η οποία εφονεύθη.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε
στις 6-2-2017, ημέρα Δευτέρα, στον
Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία του χω-
ριού μας, όπου έγινε και η ταφή του. 

Ο Νίκος ήταν μια προσωπικότητα
με μόρφωση εγκυκλοπαιδική και κοι-
νωνική. Αγαπούσε το χωριό μας, γι'
αυτό πραγματοποιούσε συχνά επισκέ-
ψεις, μόνος του αλλά και οικογενει-
ακώς, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια. Τον
απασχολούσε πολύ η στέγη, ήθελε να
αποκτήσει το δικό του κεραμίδι, γι'
αυτό προέβη στην αγορά οικίας στο
συνοικισμό Θεέϊκα. Και μάλιστα έλε-
γε: το σπίτι αυτό θα αποτελεί πόλο
έλξης των κοριτσιών μου και των εγ-
γονών μου.

Ένα καλοκαίρι επισκέφθηκε τη γει-
τονιά όπου γεννήθηκε και έζησε τα
παιδικά του χρόνια. Τον κάλεσα στο
σπίτι μου και όταν από το μπαλκόνι
αντίκρισε τα ερείπια του πατρικού του
σπιτιού δάκρυσε και μου είπε: Εδώ
αγαπητέ Τριαντάφυλλε θάφτηκε μια
ιστορία. Περπατήσαμε τη γειτονιά και
θαύμαζε τα σπίτια λέγοντας: Τα
Μπρακατσουλέϊκα, τα Δημέϊκα, του
Τσακνή, του Χαραλάμπους με τις 5
κοπελάρες, του Κακαέ, τα Καπουλέϊ-
κα, τα Μπλιαμέϊκα, όλα πολυμελή,

θυσιάστηκαν στο βωμό του καπνού.
Ένα απόγευμα συναντηθήκαμε στην
πλατεία και πήγαμε βόλτα μέχρι τα
ισιώματα στο δρόμο προς το Φανάρι,
κουβεντιάζοντας. 

Ήταν 15 Αυγούστου: Εγώ χόρευα
με την παρέα μου, ήταν μεσημέρι και
περνώντας δίπλα μου, τον παρακά-
λεσα να χορέψει ένα τραγούδι. Κα-
τευθύνθηκε προς την ορχήστρα και
αφού κατέβαλε το φιλοδώρημά του
χόρεψε το τραγούδι «Παιδιά απ' την
Σαμαρίνα».

Ήταν τύπος επικοινωνιακός, έκανε
με όλους παρέα, ιδιαίτερα με τους αεί-
μνηστους Γιάννη Καρανάσιο και Γιάννη
Πάσχου – Ντίνου.

Ο επικήδειος λόγος είχε  ως εξής:
Αλησμόνητε φίλε Νίκο, ο θάνατός

σου μας προκάλεσε θλίψη και πίκρα,
μας ράγισες τις καρδιές μας. Το πε-

πρωμένον όμως φυγείν αδύνατον.
Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα του αν-
θρώπου. Η εκκλησία μας δέεται και
παρακαλεί τον Θεό να αναπαύσει την
ψυχή, «εν κόλποις Αβραάμ και σκη-
ναίς δικαίων, εν τόπω χλοερώ, ένθα
ουκ εστί πόνος, λύπη και στεναγμός
αλλά ζωή ατελεύτητος». Η τελευταία
σου επιθυμία σήμερα εκπληρώνεται.
Από εδώ, από την εκκλησία του Προ-
φήτη Ηλία του χωριού μας θα πορευ-
θείς από την πρόσκαιρη ζωή στην αι-
ώνια. Ήταν επιλογή σου να ταφείς στο
χωριό σου, εδώ που πρωτόπαιξες τα
παιδικά σου χρόνια και είδες τις πρώ-
τες ακτίνες του ήλιου να προβάλουν
από την ανατολή. Από εδώ, από το λό-
φο του Προφήτη Ηλία που θα ανα-
παύεσαι, θα αγναντέβεις τον Θεσσα-
λικό κάμπο και θα αισθάνεται η ψυχή
σου ευχάριστα ακούγοντας τα πουλιά
να κελαηδούν.

Φίλε Νίκο, στην πορεία της ζωής
σου πάλεψες δυνατά για να σταδιο-
δρομήσεις. Αποφοίτησες από το Γυ-
μνάσιο Καρδίτσας το έτος 1939. Κα-
τατάχτηκες στην Ελληνική Χωροφυ-
λακή το έτος 1940, μαζί με άλλους 6
Καναλιώτες, τους Χρήστο Τσιρώνη,
Γεώργιο Καρκατσούλα, Λάμπρο Ανα-
στασίου, Απόστολο Παπαζήση, Από-
στολο Αλεξόπουλο και Δημήτριο Μά-
στορα. Εκπαιδευτήκατε όλοι στην
Αθήνα και αμέσως με διαταγή φύγατε
για την Κρήτη, διότι επίκειτο εισβολή
των Γερμανών. Πέσανε οι πρώτοι γερ-
μανοί αλεξιπτωτιστές και κατέλαβαν
τα Χανιά. 

Εσάς σας συνέλαβαν και σας κρά-
τησαν λίγους μήνες αιχμαλώτους, αρ-

γότερα σας μετέφεραν με πλοίο στην
Αθήνα όπου σας απελευθέρωσαν. Με-
τά εσύ προσχώρησες στον Ελληνικό
Δημοκρατικό Εθνικό Στρατό (ΕΔΕΣ),
του οποίου ηγείτο ο Στρατηγός Ναπο-
λέων Ζέρβας. Μετά τη διάλυση του
αντάρτικου συγκροτήματος του Ναπο-
λέοντα Ζέρβα ήρθες στο χωριό και
προσχώρησες στο Εθνικό Απελευθε-
ρωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.), όπου ήταν
οργανωμένος ο αδελφός σου Βαγγέ-
λης και τοποθετήθηκες γραμματέας
της επιμελητείας του Αντάρτη (Ε.Τ.Α.).

Κηρύσσεται ο εμφύλιος πόλεμος,
συλλαμβάνεσαι και φυλακίζεσαι. Το
έκτακτο Στρατοδικείο της Καρδίτσας,
όπου διεξήχθη η δίκη, σε αθώωσε
διότι δεν προέκυψαν στοιχεία ενοχής
εις βάρος σου που να στοιχειοθετούν
τις κατηγορίες του αδικήματος της
εσχάτης προδοσίας της Πατρίδας. Μά-
λιστα μετά τη θαυμάσια απολογία σου
ο Βασιλικός Επίτροπος της έδρας είπε:
κύριε Στασινέ είσαστε ειλικρινής. 

Αναχώρησες για την Αθήνα όπου
άσκησες το επάγγελμα του βιοτέχνη
μαζί με τον αδελφό σου Λάμπρο. Παν-
τρεύτηκες τη Γαρυφαλλιά  (Φιλιώ)
Κουκουλάρη, με την οποία αποκτήσα-
τε δύο θαυμάσιες κόρες, την Αικατε-
ρίνη φιλόλογο καθηγήτρια και την Ει-
ρήνη ιδιωτική υπάλληλο. Χάρηκες και
τρία πολύ χαριτωμένα εγγόνια, τον Νι-
κόλαο, τον Πέτρο και τον Δημήτριο.
Υπήρξες ένας υποδειγματικός και
στοργικός πατέρας και παππούς. Προ-
σέφυγες στο Συμβούλιο Επικρατείας
όπου δικαιώθηκες και με το νόμο της
Εθνικής Αντίστασης συνταξιοδοτήθη-
κες με το βαθμό του Μοιράρχου.

Εκείνο που σε διέκρινε σε ολόκλη-
ρη τη διαδρομή του βίου σου ήταν η
σεμνότητα και η ταπεινότητα. Φίλε Νί-
κο, φεύγεις αθόρυβα. Καλό σου ταξίδι
και καλό παράδεισο. Το χώμα που θα
σε σκεπάσει να είναι ελαφρύ.

Αντίο φίλε Νίκο
Αιωνία σου η μνήμη          

Νικόλαος Στασινός 
του Δημητρίου 

και της Στεργιάνως

Μα και πάλι δεν το πιστεύαμε. Ένα κομμάτι θα λείπει
τώρα για πάντα απ' την καρδιά μας που ξεριζώθηκε
νωρίς και αναπάντεχα. Κι έμεινε μια βαθιά πληγή χα-
ραγμένη μέσα μας. 

Υπήρξε μια φίλη γεμάτη αγάπη, καλοσύνη, αγνότητα
για πολλούς, μα ιδιαίτερα για τις συμμαθήτριες και
τους συμμαθητές της. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό
μου πριν από την Α’ Δημοτικού κάθε μέρα μαζί. 

Στο ίδιο χωριό, στο ίδιο σχολείο, στην ίδια γειτονιά,
στους ίδιους δρόμους, στις αυλές, στα σπίτια μας.
Συμμαθήτρια, φίλη και αδελφή μας. 

Οδύνη μας πλημμύρισε που δεν θα σε ξαναδούμε, δεν
θα ξανατραγουδήσουμε παρέα, δεν θα είσαι μαζί μας

στην πλατεία με τα σκιερά πλατάνια. Παρακαταθήκη
για τα παιδιά σου η εντιμότητα, το ήθος, η απλότητα
και η νοικοκυροσύνη. Ό,τι δημιουργούσες με τα χέρια
σου το πρόσφερες. 

Άξια σύζυγος. ευτύχησες να αποκτήσεις δύο καλά
παιδιά που σπούδασαν και να χαρείς εγγονάκια. Εύ-
χομαι στην οικογένειά σου να ζήσει, να σε θυμάται και
να ακολουθεί τα χνάρια σου.

Αγγελικούλα, οι συμμαθήτριές σου μάζεψαν νοερά
αέρινα λουλούδια από τους κήπους του χωριού μας
και σε στόλισαν με λατρεία για να πας ομορφότερη
και γλυκύτερη στους κήπους του ουρανού. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει σαν το θε-

όσταλτο χιόνι και τα μυρωμένα ροδοπέταλα που κα-
λύπτουν στοργικά την τελευταία σου κατοικία. 

Θα νοσταλγούμε τα χρόνια της αθωότητας και της
εφηβείας μας. Όμως, η μεγάλη σου καλοσύνη και η
βαθιά σου πίστη στον Θεό σε στέλνει κοντά Tου να
αναπαυτείς γαλήνια. 

Χριστούγεννα έφυγες και εκείνες τις Άγιες μέρες ο Χρι-
στός σε θέλησε κοντά Του. Σε αποχαιρετούμε με προ-
σευχή, με μια αγκαλιά και ένα φιλί στο στερνό αντίο.

Σαν άκουσα το τρομερό μαντάτο ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ τα
μάτια μου έστρεψα με μιας στον ουρανό επάνω μή-
πως και δω τη γνώριμη κι αγαπητή ψυχούλα 
τον κόσμο ν' αποχαιρετά  σ' ονειρεμένο πλάνο.

Στη μνήμη της Αγγελικής Γατή – Κωσταβάρα

του Τριαντάφυλλου Δήμου
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÁÈÇÍÁ
ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Åõáãã. ÂÁÚÏÓ 150

ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Âáúïõ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 10

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ 20

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ Áðïóô. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 30

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ-ÄÁÍÉÇË ÓÏÖÉÁ 20

ÂÁËËÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ, ÅÕÃÅÍÉÁ ê’ ËÅÙÍÉÄÁÓ 30

ÂÏÕËÃÁÑÇÓ Äçì. ×ÑÇÓÔÏÓ 20

ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Áðïóô. ÈÙÌÁÓ 30

ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ-ÐÁÐÁÆÁ×ÁÑÉÏÕ ÅËÅÍÇ 50

ÃÉÄÁÑÁÊÏÕ-ÊÁÖÖÅ Äçì. ÉÓÁÂÅËËÁ 30

ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Áëåî. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇÓ Äçì. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

ÆÅÊÉÏÕ-ÊÁÊÁÍÇ ÁÑÅÔÇ 30

ÆÇÓÇÓ Íéê. ÈÙÌÁÓ 15

ÈÅÏÓ Êùí. ÐÁÕËÏÓ 40

Óôç ìíÞìç ôçò êüñçò ôïõ ÓÔÁÕÑÏÕËÁÓ

ÈÅÏÕ-ÊÁÑÁÂÁ ÁÑÉÓÔÅÁ 50

ÈÅÏÕ-ÊÁÑÖÇ ËÅÌÏÍÉÁ 20

ÈÅÏÕ-ÔÓÏÕÑÏÕËÁ ÖÙÔÅÉÍÇ 50

ÊÁÓÉÍÁ-ÌÁÊÑÇ ÊÁËËÉÏÐÇ 60

Óôç ìíÞìç ôçò ìçôÝñáò ôçò 

ÈÅÏÄÙÑÁÓ ÌÁÊÑÇ

ðïõ áðåâßùóå 02.01.2017

ÊÁÓÉÍÁÓ Êùí. ÈÙÌÁÓ 30

ÊÁÔÅÑÇ-ÓÁÑÑÇ Êùí. ÂÁÓÉËÉÊÇ 50

ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÏÓ Çñ. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 25

ÊÏÔÑÙÔÓÉÏÓ ×ÑΙÓÔÏÓ 50

ÊÏÕÍÔÁÑÁÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 60

ÊÑÁÍÉÁ ÅËÅÍÇ 20

ÊÑÁÍÉÁ-ÊÁÑÐÉÄÁ ÍÅËËÇ 20

ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÑÁ Ê. ÃÏÕËÁ ÃÅÙÑÃÉÁ 20

ËÁÓÄÁÓ Ã. ÌÁÑÉÍÏÓ 20

ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ Ðåñ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

ÌÁÊÑÇÓ ÎÅÍÏÖÙÍ ê’ ÌÁÑÉÁ 60

Óôç ìíÞìç ôçò ìçôÝñáò ôïõò 

ÈÅÏÄÙÑÁÓ ÌÁÊÑÇ

ðïõ áðåâßùóå 02.01.2017

ÌÐÁÃÉÏÓ ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ 20

ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 100

ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ×ÑÇÓÔÏÓ 50

ÌÐÁÓÔÏÓ Ð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 30

ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Êùí. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 70

ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 20

ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ 40

ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ Í. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

ÐÕÑÃÉÙÔÇ-ÐÁËÁÌÉÙÔÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ 15

ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Áðïóô. ËÁÌÐÑÏÓ 15

ÓÁÌÁÑÁÓ ÕØÇËÁÍÔÇÓ 30

ÓÔÅÑÃÉÏÕ Áëåî. ÁÍÄÑÉÁÍÏÕ ËÁÌÐÑÉÍÇ 20

ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÇËÉÁÓ 40

ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

×ÁËÁÔÓÇ-ÊÁÑÊÁËÅÔÓÇ ÂÁËÅÍÔÉÍÇ 30

×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ 30

ΒΟΛΟΣ
ÃÇÑÁÓÇ-ÊÅËËÁ ÁÃÃÅËÉÊÇ 10

ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 15

ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 10

ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁ 15

ÆÏÕÌÐÏÕ-ÊÁÔÏÉÊÏÕ ÐÏÐÇ 10

ÊÁÔÅÑÇ-ÌÏÚÁÍÏÕ ÊÁËËÉÑÑÏÇ 20

ÊÁÔÅÑÇÓ Ãñçã. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 10

ÊÁÔÅÑÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 15

ÊÏËÏÂÏÕ-ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇ ÓÏÖÉÁ 10

ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÑÁ-ÊÁÔÓÙÑÁ ÖÙÔÅÉÍÇ 10

ÊÙÓÔÁÂÁÑÁ-ÂÁÓÉËÅÉÏÕ 

Êëåéóè. ËÅÌÏÍÉÁ 10

ÊÙÓÔÁÂÁÑÁ-ÐÁÐÁÄÏÕËÇ ÖÙÔÅÉÍÇ 10

ÌÁÓÔÏÑÁÓ Äçì. ÆÇÓÇÓ 10

ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇ Êùí. ÏËÃÁ 10

ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 10

ÌÐËÅÔÓÁ-ËÉÁÐÇ ÅËÅÍÇ 10

ÐÁÐÁÐÏÓÔÏËÏÕ Áñ. ÁÈÁÍÁÓÉÁ 10

ÓÄÑÏËÉÁ ÊÁÔÅÑÉÍÁ 10

ÓÄÑÏËÉÁÓ Âáúïõ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 10

ÓÄÑÏËÉÁÓ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ 15

ÓÄÑÏËÉÁÓ Âáúïõ ÈÙÌÁÓ 10

ÓÄÑÏËÉÁÓ ÐÁÑÉÓ 10

ÓÅÑÐÉÙÔÏÕ ÍÉÊÏËÅÔÔÁ 10

×ÁÚÄÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ 10

×ÁËÁÔÓÇÓ ÍÉÊÇÔÁÓ 10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ÃÁÔÇ Äçì. ÁËÅÎÉÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ 20

ÃÇÑÁÓÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 20

ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ-ÊÁÔÅÑÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 20

ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 40

ÄÇÌÏÕ Ôñéáíô. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 10

ÄÇÌÏÕ Ôñéáíô. ËÏÕÊÁÓ 10

ÄÇÌÏÕ ËïõêÜ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÓ 20

ÆÇÓÇ-ÆÁÃÊËÇ ÍÅËËÇ 20

ÊÁÔÅÑÇÓ Ðåñ. ÈÅÏÄÙÑÏÓ 20

ÊÙÔÏÕËÁÓ Ì. ÉÙÁÍÍÇÓ 100

ÊÙÔÏÕËÁÓ ÉùÜííïõ ÌÉËÔÉÁÄÇÓ 10

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÊÙÔÏÕËÁÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ 20

ÌÁÕÑÁÊÇÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 50

ÌÉ×ÁËÇÓ Âáúïõ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 20

ÌÐÁÑÌÐÁÔÓÁËÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ 50

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÅÕÈÕÌÉÁ 20

ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Áðïóô. ÃÅÙÑÃÉÁ 20

ÓÄÑÏËÉÁÓ Ë. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20

ÓÔÁÚÊÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 20

×ÑÉÓÔÏÕËÁÓ ÐÅËÏÐÉÄÁÓ 50

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÂÁËËÁÓ Ôçë. ÐÁÍÔÅËÇÓ 20

ÓÏÖÁÄÅÓ

ÈÅÏÕ-×ÁÔÆÇ ÃËÕÊÅÑÉÁ 20

ΛΑΡΙΣΑ
ÄÇÌÏÕ Ã. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 20

ÌÉ×ÁËÇÓ Áãáè. ×ÑÇÓÔÏÓ 20

ΤΡΙΚΑΛΑ 
ÄÇÌÏÕ-ÐÑÅÂÅÍÔÁ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ 40

ÌÅÑÉÓÉÙÔÇ ÈùìÜ ÂÁÑÂÁÑÁ 10

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ËÅÉÂÁÄÅÉÁ

ÄÏÕÊÁ Âáó. ÅËÅÍÁ 25

ÓÊÏÐÅËÏÓ

ÌÉ×ÁËÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ 20

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ÂÉÊÁ ÁÍÔÉÃÏÍÇ 100

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

ËÁÓÄÁ ÂÁÃÉÁ 210

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΑΣ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

ÁÈÇÍÁ
ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Åõáãã. ÂÁÚÏÓ 10

ÄÇÌÏÐÏÕËÏÕ ÖÙÖÙ 10

ÌÐÅÊÏÓ Ã. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 10

σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ

Κατά το δυνατόν σε κάθε φύλλο της εφημερίδας εσωκλείεται μία
Ταχυδρομική Επιταγή των ΕΛΤΑ, που υπενθυμίζει στους αναγνώ-
στες την καταβολή της όποιας επιθυμούν να προσφέρουν συνδρο-
μής 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

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. 
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του Τριαντάφυλλου Δήμου

Η εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, το
πρώτο φύλλο της οποίας εκ-
δόθηκε τον μήνα Αύγουστο
του έτους 1979, αποτελεί την

ιερή παρακαταθήκη καταγραφής αφη-
γημάτων, ντοκουμέντων και άλλων
ποικίλων θεμάτων, στα οποία ο ανα-
γνώστης μπορεί να ανατρέξει για να
πληροφορηθεί, εκτός των άλλων, την
καθημερινότητα των συγχωριανών μας
των περασμένων χρόνων. Το ερέθισμα
έλαβα από δημοσίευμα της εφημερίδος
ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  με
τίτλο Αναμνήσεις της Μικράς Ασίας του
Παναγιώτη Πάνου, ο οποίος κατάγεται
από το Μαυρομμάτι Καρδίτσας. Συγκι-
νήθηκα και με εσωτερική πατριωτική
παρόρμηση αποφάσισα να ερευνήσω
το κεφάλαιο της πολεμικής εκστρα-
τείας των Ελλήνων και ειδικότερα των
συγχωριανών μας πολεμιστών.

Ανέτρεξα σε πολλά ιστορικά κείμενα.
Στην έρευνα αυτή, ξεφυλλίζοντας την
εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, με εξέπληξε
το άρθρο «Βίοι Παλαιών Πολεμιστών
της Μικράς Ασίας» το οποίο δημοσιεύ-
θηκε στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας
από τον συγχωριανό Πολεμιστή της Μι-
κράς Ασίας Ευάγγελο Καπούλα.

Περισσότερο όμως με συγκίνησε ψυ-
χικά και με ενθουσίασε η εργασία του
μετανάστη αείμνηστου συγχωριανού
μας Δημητρίου Τσιώκου, ο οποίος έγρα-
ψε με πολύ νοσταλγική αγάπη και πόνο
ψυχής διάφορα αφηγήματα, ιστορικά
ντοκουμένα, ανέκδοτα, σκηνές διαφό-
ρων τύπων του χωριού μας, ευτράπελα
και αγωνίες των συγχωριανών μας
στην εργασία του με τίτλο «Χωριό μου
όμορφο», που δημοσιεύτηκε στα με
αριθ. 12, 14, 15, 16, 25, 26 φύλλα της
εφημερίδας και αναδημοσιεύτηκε επί-
σης στο πρόσφατο φύλλο με αριθ. 137.
Ο αείμνηστος Δημήτριος Τσιώκος, ο
οποίος μας κληροδότησε την ψυχική
του κατάθεση μ' αυτή τη σπουδαία ερ-
γασία του  «Χωριό μου όμορφο», μας
παραθέτει την αφήγηση που ακολουθεί
για τον συγχωριανό μας Γεώργιο
Ντρέγκα του Νικολάου και της Ευαγ-
γελίας. Δικαίως μας τον περιγράφει.

Ήταν πράγματι μεγάλη φυσιογνωμία,
που έγραψε τη δική του ιστορία. Σεμνός,
αξιοπρεπής, τυπικότατος στις διάφορες
εκδηλώσεις, γοητευτικός και υπερή-
φανος. Περιπλανήθηκε και ταλαιπω-
ρήθηκε στη ζωή. Αντιμετώπισε όλα τα
δεινά με θάρρος, θυσίαζε τον εαυτό του
χωρίς να διστάζει, πίστευε πολύ στις
ικανότητές του και προχωρούσε πάντα
με αισιοδοξία.

Μετανάστευσε στη Βοστώνη της
Αμερικής στις αρχές του 1911 σε ηλικία
15 ετών. Επέστρεψε το 1920 σε ηλικία
24 ετών για να συμμετάσχει στην Πο-
λεμική Εκστρατεία των Ελλήνων στη

Μικρά Ασία. Υπηρέτησε στην μοίρα Κα-
μηλών και έλαβε μέρος ως μαχητής
στην εκστρατεία κατά της ΄Αγκυρας,
όπου διακρίθηκε για το θάρρος και την
τόλμη. Μετά την αποστρατεία του εγ-
καταστάθηκε στο χωριό μας το έτος

1922 έως το1925 και εργάστηκε ως
γεωργός κοντά στην πατρική του οικο-
γένεια.

Το 1925 έφυγε για την Αθήνα όπου
άνοιξε καφενείο στην περιοχή της Δρο-
σιάς μέχρι το 1935. Το 1935 έως το

1940 επέστρεψε το χωριό μας τα Κα-
νάλια και άνοιξε το Καφενείο ιδιοκτη-
σίας Κωσταβάρα Χρήστου, ο οποίος αρ-
γότερα έγινε κουνιάδος του. Από το
1940 εγκαταστάθηκε στην Καρδίτσα και
ανέλαβε τη Διεύθυνση του Μεγάλου
Καφενείου μέχρι το 1955. Λόγω όμως
λήξης της σύμβασης το εγκατέλειψε
και από το 1955 έως το 1969 άνοιξε
άλλο καφενείο κοντά στα Δικαστήρια
Καρδίτσας, οπότε συνταξιοδοτήθηκε και
αφιέρωσε τον εαυτό του στην οικογέ-
νειά του. Ο Γεώργιος Ντρέγκας ήταν
ένας άνθρωπος που του άρεσαν οι πε-
ριπέτειες, ήταν άνθρωπος της παρέας
και καλοσυνάτος. Είχε πολλούς φίλους
και όλοι τον αγαπούσαν. Έχαιρε ιδιαί-
τερης εκτίμησης όταν επισκεπτόταν το
χωριό μας, ήταν γλεντζές και χορευτα-
ράς, όπως  μας αφηγείται ο αείμνηστος
Δημήτριος Τσιώκος.

Ο Γεώργιος Ντρέγκας γεννήθηκε στο
χωριό μας το έτος 1896 και απεβίωσε
το έτος 1980 σε ηλικία 84 ετών. Ήταν
παντρεμένος με την εξαίρετη συγχω-
ριανή μας Αριστούλα Κωσταβάρα,
αδελφή των αδελφών εμπόρων Χρή-
στου και Σωτηρίου. Απέκτησαν ένα γιο
τον Δημήτριο στον οποίο έδωσαν καλή
αγωγή και μόρφωση, σπούδασε ηλε-
κτρονικός και διορίστηκε στον Οργανι-
σμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ).
Είναι παντρεμένος και έχει δύο εξαίρετα
παιδιά, τον Γεώργιο ηλεκτρολόγο – μη-
χανολόγο και την Αριστούλα Γυμνά-
στρια. Σήμερα διαμένει στη Νίκαια της
Λάρισας και αισθάνεται υπερήφανος
για τους γονείς του. 

Η πατρική οικογένεια του Γεωργίου
Ντρέγκα αποτελείτο από 9 άτομα. Τον
πατέρα του Νικόλαο, τη μητέρα του
Ευαγγελία και έξι αδέλφια. Τέσσερις
αδελφές, την Καλυψώ, την Βασιλική,
την Αθηνά, την Ασπασία και τρεις  αδελ-
φούς τον Γεώργιο, τον Δημήτριο και τον
Ηρακλή.

Ο Γεώργιος Ντρέγκας υπήρξε χαρι-
σματικός και εξέχουσα μορφή του χω-
ριού μας και η μνήμη του θα είναι πάντα
ζωντανή στη σκέψη μας.
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Γεώργιος Ντρέγκας του Νικολάου 

Όταν πήρε το καφενείο ο Γιώργος
Ντρέγκας, έγινε ο διαφεντευτής του κι
ο πρωταγωνιστής σ' εκείνο το σημείο
της πλατείας. Άφησε εποχή το χωριό.

Αθεράπευτος γλεντζές, εκλεκτικός
πότης κι άνθρωπος με εκδηλώσεις που
μοιάζανε μ' εκκεντρικότητες χωρίς να
είναι, γιατί κλείνανε μέσα τους μια αν-
θρωπιά, στοιχεία  που όσο κι αν ψάξεις,
δεν τα βρίσκεις σήμερα. Έρριχνε όχι
σπάνια, στον αέρα τις εισπράξεις του
καφενείου «αλιμοσούρα» στη διάθεση
των πιτσιρίκων που ήταν η αδυναμία
του ή διέθετε τα χρήματά του για να
τους πάρει καρπούζια, πεπόνια ή άλλα
φρούτα της εποχής που πουλούσαν εκεί
στην πλατεία, ξενοχωρίτες παραγωγοί,
απλά και μόνο για να νιώσει την ευχα-
ρίστηση να τους βλέπει να τρώνε, «σαν
τα γουρουνόπουλα» όπως έλεγε.

Δεν εννοούσε, όσο κι αν το απαγό-
ρευε ο νόμος, να στερηθεί το τσίπουρό
του ούτε την ημέρα των εκλογών. Κα-
θισμένος κάτω από τον πλάτανο εκεί-
νη την ημέρα, σαν τον … «σφίξανε τα
γάλατα», έβαζε τις φωνές:

«Μαρή Αγγέλου(ω) φέρι(ε) μι(ου) να
χαρής έναν καφέ κι(αι) πίκρισι(ε) του(ο)
στόμα μ(ου)». Κι η Αγγέλω του
Τούντζ(η) κουνιστή, παχουλή και φου-
σκομάγουλη έφτανε τρεχάτη με το δί-
σκο, το χοντρό φλυτζάνι σκεπασμένο
από πάνω (για να μη κρυώς(ει) η(ο)
καφές!) κι ένα ποτήρι που το γέμιζε
κείνη την ώρα από τη μικρή τη βρύση.

Τους περίεργους, που χαχανίζανε πο-
νηρά, τους έκανε πέρα: «Άειντε ξι(ε)φορ-
τωθείτι(ε) μας. Κάν(ε)τε λίγου(ο) παρα-
πέρα. Μπά σι(ε) καλό σας ούτι(ε) ένα κα-

φέ δεν μπου(ο)ρώ να πιώ μι(ε) την ησυ-
χία μ)ου); Θα μι(ε) κουνήστι(ε) κι(αι) θα
καώ». Και γελούσαν όλοι κι εκείνος
μαζί τους. γιατί με το τσίπουρο (τσίπουρο
είχε το φλυτζάνι) όσο κι αν τον κουνή-
σουν δεν καίγεται κανείς. Όταν εγκατα-
στάθηκε στην Καρδίτσα το «Μεγάλο Κα-
φενείο» του έγινε το κέντρο και το πέ-
ρασμα των Καναλιωτών που  έμεναν,
περνούσαν ή έρχονταν στην πόλη της
Καρδίτσας για δουλειές τους.

Στις δύσκολες μέρες του εμφυλίου
σπαραγμού που σταμάτησε τη ζωή στα
ορεινά χωριά και ξεσπίτωσε τους κα-
τοίκους των δεν δίστασε να διαθέσει
το πατάρι για ύπνο τα βράδια, εξυπη-
ρετώντας έτσι πολλούς Καναλιώτες
και ξένους, αλλά και μια δύσκολη κα-
τάσταση γενικότερα.

Καυχιόταν ο ίδιος για τις ικανότητές
του στο σερβίρισμα που τις απέχτησε
στην Αμερική και στις στιγμές της ευ-
φορίας του, όταν το κλαρίνο, το βιολί,
το λαγούτο και το σαντούρι γλυκολα-
λούσαν αγαπημένους σκοπούς, με
στυλ και ρυθμό τραγουδώντας, κου-
νώντας τα χέρια του και φέρνοντας τ'
αυτί του κοντά στο κλαρίνο για ν' ακού-
ση το… χοντρό (τις χοντρές νότες):

– «Γιούργια, γιούργια, γιούργια στα
παλιούρια».

– «Έφταιξα, συμπάθησέμε κυρά
Γιώργαινα».

Στυλίστας χορευτής, γλεντζές με τα
όλα του, ανέβαζε το τσάμικο και το
συρτό σε ύψη αποθέωσης αιχμαλω-
τίζοντας την προσοχή και κρατώντας
την ανάσα όσων τον καμάρωναν να
αυτοσχεδιάζει χορεύοντας. 

Αφήγηση αείμνηστου 
Δημητρίου Τσιώκου

Στη φωτογραφία εικονίζονται ο Γεώργιος Ντρέγκας (ο δεύτερος από δεξιά-καθι-
στός), η σύζυγός του Αριστούλα (η δεύτερη από δεξιά-όρθια), ο μικρός Δημήτριος

(καθιστός δεξιά από τον πατέρα του Γεώργιο Ντρέγκα) και λοιποί συγγενείς
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Ενέργειες Καναλιωτών 
για το χωριό

του Απόστολου Β.  Κωστούλα, Πρώην Προέδρου του Συλλόγου
των εν Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας

Αγαπητή μας εφημερίδα 
«ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ», 

Με χαρά περιμένουμε πάντα όλοι οι Καναλιώ-
τες να λάβουμε και να ξεκοκαλίσουμε τα
γραφόμενα, αφού άλλος τρόπος επικοινω-
νίας μας δεν υπάρχει ή ακόμα δεν βρισκό-

μαστε στο χωριό όλοι μαζί το καλοκαίρι για να τα
πούμε. Να πούμε για τη ζωή που ζήσαμε από μικροί
στο χωριό και στη συνέχεια στον τόπο διασποράς μας
μέχρι σήμερα σε μεστή ηλικία, με κατασταλαγμένες
οικογένειες – παιδιών, εγγονών, κ.λπ. - να κουβεν-
τιάσουμε για το χωριό που σιγά-σιγά φθίνει από κα-
τοίκους, για τα προβλήματα που αφορούν στις
μετακινήσεις τους στα χωράφια τους, τις εκκλησίες
τους, τα ντάμια τους, αλλά και τις ενασχολήσεις των
κατοίκων του χωριού.

Πηγαίνοντας ως επισκέπτης στο χωριό την 8η και
9η Φεβρουαρίου του 2017, βρήκα ελάχιστους στο κα-
φενείο του Γ. Τσιπρά. Κουβεντιάζοντας όμως με τους
λίγους παρευρισκόμενους, μου έδωσαν να καταλάβω
ότι τα βασικότερα προβλήματά τους σχετίζονται με την
καλλικρατική συνάρτηση του χωριού και τα επακό-
λουθα της γενικής εγκατάλειψης από το κράτος, λόγω
της αδυναμίας του να καλύψει οικονομικά δραστη-
ριότητες συντήρησης του χωριού (πρόσβαση στα κτή-
ματά τους, καθαριότητα σε μέρη δίπλα στο παλιό οδικό
δίκτυο, στα ρέματα, στους τόπους αναψυχής κτλ.). Επί-
σης, μου είπαν ότι υπάρχουν κάποιοι, που ενώ δεν κα-
τοικούν μόνιμα στο χωριό, ενδιαφέρονται σαν κάτοικοι
και κάνουν προτάσεις , όπου απαιτείται, καθώς και με
το κύρος τους προσπαθούν να βελτιώσουν την καθη-
μερινή τουλάχιστον διαβίωση των μόνιμων κατοίκων,
κυρίως όσον αφορά τις μετακινήσεις προς το Μουρκ,
τη Σαρακίνα, τα Κατσιούργια ή το Αγίασμα.

Έτσι, μου έδωσαν να διαβάσω έγγραφο-αναφορά
του πολύ δραστήριου απόστρατου ανώτερου αξιω-
ματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χριστόφορου
Βασ. Κωστούλα, νυν προέδρου των αποστράτων στην
Καρδίτσα, που απηύθυνε στο Δήμαρχο Μουζακίου κ.
Γ. Κωτσό, στο Δ.Σ. και στους κατοίκους του χωριού
μας για ενέργειες, και ενημέρωσή τους. Στο έγγραφο
αυτό διάβασα για πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει
προ πολλού, αλλά δεν υπήρξε η κατάλληλη προώθη-

ση- προγραμματισμός, ώστε οι συγχωριανοί μας να
μην ταλαιπωρούνται στη δύσκολη αυτή εποχή. Προ-
τείνει λοιπόν και ζητά λύσεις από τον Δήμαρχο, σο-
βαρές και εμπεριστατωμένες.

Μίλησα κι εγώ με τον κ. Κωτσό και με διαβεβαίωσε
ότι πρόκειται, σύμφωνα με το έγγραφο, να εντάξει τα
προτεινόμενα έργα στα προγράμματα των έργων του
Δήμου, ώστε να τα υλοποιήσει. Ως Καναλιώτης κι
εγώ τον ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι για
την ταχύτερη υλοποίηση των έργων για το καλό του
χωριού.  Αυτά τα γράφω, διότι δεν είδα στην εφημε-
ρίδα μας το αναφερόμενο έγγραφο. Σας επισυνάπτω
το έγγραφο που στάλθηκε στον Δήμαρχο κ. Κωτσό
για ενημέρωση των συγχωριανών της διασποράς.

Η δημοσίευση εγγράφων, αναφορών κ.λπ., ιδιω-
τών συντακτών προς Δημόσιες Αρχές δεν εμπί-
πτει στο πλαίσιο των δημοσιεύσεων στην εφη-
μερίδα «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ», όπως αυτό ορίζεται κα-
τόπιν απόφασης προηγούμενου Δ.Σ. του Συλλό-
γου Καναλιωτών της Αθήνας και παρατίθεται
στο φύλλο 101, σελ.3., πλαίσιο το οποίο ακο-
λουθεί και το παρόν Δ.Σ. Για το λόγο αυτό δεν
είναι δυνατή η δημοσίευση αυτούσιου του εγ-
γράφου στο οποίο αναφέρεται ο κος Απόστολος
Κωστούλας. Ωστόσο, σημειώνουμε επιγραμμα-
τικά ότι ο κος Χριστόφορος Κωστούλας  απηύ-
θυνε την 6-12-2016 αναφορά  προς τον Δήμαρχο
Μουζακίου κο Κωτσό και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στην οποία επισημαίνει την κακή
κατάσταση διαφόρων αγροτικών δρόμων και
την ανάγκη να ληφθεί εκ μέρους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρόνοια βελτίωσης – ασφαλτό-
στρωσής τους, για τη διευκόλυνση της μετακί-
νησης των κατοίκων του χωριού προς τους
αγρούς τους. Ο κος Χρ. Κωστούλας αναφέρεται
συγκεκριμένα σε τρεις  δρόμους (από το  ντάμι
του Αθανασίου Πάσχου έως τα εξωκλήσια Αγίου
Νικολάου και Αϊ-Γιάννη και από το ντάμι του Χρή-
στου Ευθυμίου έως το Αγίασμα) και επίσης στην
αναγκαιότητα εκ νέου κατασκευής γέφυρας στο
ρέμα του Κώστα Δήμου, με ασφαλτόστρωση και
του δρόμου που οδηγεί από το ντάμι του Κώστα
Δήμου έως τη γέφυρα στο ρέμα. 

Η Επιτροπή της  Εφημερίδας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον
κο Χρίστο Κοτρώτσιο, συνταξιούχο Θεολόγο-
Φιλόλογο και Επίτιμο Γενικό Επιθεωρητή Μέ-
σης Εκπαίδευσης, για τα καλά του λόγια για την
εφημερίδα του Συλλόγου μας  και την προθυμία
του να γίνει μέλος του Συλλόγου και να παρα-
λαμβάνει τα φύλλα της. Ο κος Κοτρώτσιος έλ-
κει την καταγωγή του από τα Κανάλια απ’ όπου
καταγόταν η μητέρα του Αγορίτσα (ήταν αδελφή
του αείμνηστου παπα-Λάμπρου), ο ίδιος όμως
γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Μεσενικόλα,
όπου παντρεύτηκε κι έκανε οικογένεια η μητέρα
του. Ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με τον Σύλ-
λογο Μεσενικολιτών  Αθήνας και αρθρογρα-
φούσε συχνά στην εφημερίδα του Συλλόγου
«Νεβρόπολη».

Την εφημερίδα «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» ανακάλυψε
πρόσφατα, μέσα από τη συγχωριανή μας κα

Άννα  Τέκου, η οποία του χάρισε το τεύχος
136/2016. Ο ίδιος σημειώνει σε επιστολή που
απέστειλε προς το Δ.Σ. ότι εντυπωσιάστηκε κι
ένοιωσε επίσης ρίγη συγκίνησης ενθυμούμε-
νος  παλαιές ημέρες, που παιδί επισκεπτόταν
στο χωριό μας τον θείο του Παπα-Λάμπρο και
τα εξαδέλφια του. Απέστειλε αμέσως στον
Σύλλογο τη συνδρομή του και το αντίτιμο για
το βιβλίο του Βασίλη Μπρακατσούλα «Συνο-
μιλία με το Χρόνο», μαζί με ένα πακέτο εργα-
σιών του που δημοσιεύτηκαν σε φύλλα της
εφημερίδας «Νεβρόπολη». Το Δ.Σ. του απέ-
στειλε κάποια φύλλα προηγούμενων εκδόσε-
ων της εφημερίδας μας. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον κο Χρίστο Κοτρώτσιο
για τα θερμά του λόγια προς την εφημερίδα
μας, της οποίας πλέον θα είναι τακτικός απο-
δέκτης.  

Ευχαριστίες του Δ.Σ. προς τον κο Χρίστο Κοτρώτσιο, 
νέο αναγνώστη της εφημερίδας μας

Άφησε ενδιαφέρον συγγραφικό έργο, σπουδαιότερο τμήμα
του οποίου θεωρούνται οι πολυάριθμες επιστολές σε πολλούς,
ακόμη και στον αυτοκράτορα της Ρωσίας.

Ο Αναστάσιος Γόρδιος, ιδάσκαλος του Γένους, Ιερομόνα-
χος, λόγιος (1654-1729), γεννήθηκε στα Βραγγιανά, ήταν μα-
θητής του Ευγένιου Γιαννούλη, έμεινε κοντά του επί δεκαοκτώ
(18) χρόνια από 1662-1674 στη σχολή Αγίας Παρασκευής
Βραγγιανών. Στο Καρπενήσι χειροτονήθηκε διάκονος. Συνέ-
χισε τις σπουδές του στην Αθήνα κοντά στους Νικόδημο Μα-
ζαράκη και Ιωάννη Μπέντζελο. Μετέβη στην Ιταλία και πα-
ρακολούθησε ελληνική και λατινική φιλολογία, φυσική και
φαρμακευτική, στα πανεπιστήμια Πάδοβας, Φλωρεντίας και
Ρώμης. Μετά το θάνατο του Γιαννούλη δίδαξε στη σχολή
Αγίας Παρασκευής Βραγγιανών, η οποία αναδείχθηκε σε μία
από τις σπουδαιότερες σχολές. Περιόδευε  στη στερεά Ελλάδα,
κήρυττε το λόγο και οργάνωνε σχολεία. Πέθανε το 1729 στη
μονή της Αγίας Παρασκευής.

Πολυγραφότατος, πολλά από τα έργα του είναι σχολικά
βοηθήματα, όπως το «Πονημάτιον περί ορθογραφίας», το
«Λεξικό καθομιλουμένης» κ.ά. Μετέφρασε κείμενα αρχαίων
και βυζαντινών, μεταφράσεις που θεωρούνται από τις καλύ-
τερες της εποχής του,  π.χ. τους Λόγους Ιωάννου Χρυσοστό-
μου, τον Βίο Αγίου Νεομάρτυρος Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου
Φαναρίου και Νεοχωρίου και τον Βίο του Ευγενίου Γιαννούλη.
Έγραψε πολυάριθμες επιστολές, βιβλίο περί Μωάμεθ και
κατά Λατίνων. Υπήρξε φωτισμένος πνευματικός ηγέτης των
υπόδουλων ορθοδόξων και αφιέρωσε όλη του τη ζωή στη
θρησκευτική και πνευματική καθοδήγηση του έθνους5.

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
1) Στο ευνοϊκό τοπίο των Αγράφων, όταν η Ελλάδα στέναζε

υπό τον ζυγό των οθωμανών, ξεκίνησε και καλλιεργήθηκε
η παιδεία από τους δασκάλους του γένους Ευγένιο Γιαν-
νούλη και Αναστάσιο Γόρδιο στις ιδρυθείσες σχολές και
επίσης στην πίστη των Αγραφιωτών στην παράδοση, την
ορθοδοξία και την πατρίδα. 

2) Η πραγμάτωση της παιδείας, ο φωτισμός μέσα στο πρώτο
ζοφερό κλίμα που τα πάντα πλάκωνε η σκλαβιά διέσωσε
την ελληνική γλώσσα και προανήγγειλε την αναγέννηση
της Ελλάδας. Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833), πρω-
τεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού πανελληνίως,
πίστευε στην παιδεία ως προάγγελο της ελληνικής παλιγ-
γενεσίας.

3) Οι Αγραφιώτες, ελεύθεροι και προνομιούχοι, συμμετείχαν
σε όλους τους επαναστατικούς αγώνες εκτός Αγράφων,
με πρώτο το παράτολμο κίνημα του Διονυσίου του Σκυλό-
σοφου στα Τρίκαλα το 1600. Οι εξεγέρσεις οργανώνονταν
στ' Άγραφα και εκτελούνταν σε άλλα διαμερίσματα της χώ-
ρας. Έτσι η φλόγα της ελευθερίας άρχισε πρώτα από τα
Άγραφα, κρατήθηκε άσβεστη επί 400 χρόνια και τροφοδο-
τούσε  την πεποίθηση από γενιά σε γενιά ότι μια μέρα οι Έλ-
ληνες θα αποτίναζαν τον τουρκικό ζυγό.

4) Αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα χρόνια της τουρκοκρατίας
η παιδεία βρισκόταν στα χέρια της εκκλησίας. Σημαίνει ότι η
εκπαίδευση των νέων ήταν μέλημα της εκκλησίας. Κατά
τον Πλάτωνα, στους κλασικούς χρόνους η παιδεία αποτε-
λούσε μέλημα κυρίως των γονέων και όχι της πολιτείας,
όπως συμβαίνει σήμερα. Παιδεία και εκκλησία στα χρόνια
της τουρκοκρατίας ήταν  αλληλένδετες. Η Ορθοδοξία ήταν
ουσιαστικό στοιχείο της εθνικής υπόστασης. Γι' αυτό λέγεται
ότι η επανάσταση είναι έργο της παιδείας και της εκκλησίας. 

1.Χρήστος Τσολάκης+, Καθηγητής Α.Π.Θ.
2. Κώστας Σπανός, Θεσσαλικές ενθυμίσεις 1404-1481, τόμος Α ,́  σελ. 35•  Απ. Βακα-

λόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, σελ. 221-224• Ιω. Παππάς, Με αφορμή τα
δημοτικά τραγούδια, Παρατηρητής, Θεσ/νίκη 2001, σελ. 33.

3.Γ. Κλήμος, Ιστορικά Στοιχεία Καστανιάς Μούχας, Καρδίτσα 2010, σελ. 57-58).
4. Ιω. Κωτούλας, Τα χωριά των Αγράφων από τουρκικές πηγές. Θεσσαλονίκη 2016,

Εκδόσεις Γιαχούδη, επ. 62.
5. Κ. Μπουρδάρα, στην Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάνικα, στο λήμμα Γόρδιος Αναστά-

σιος  και  Γιαννούλης Ευγένιος• Κώστα Παΐση, Η Μονή Παναγίας Πελεκητής στην
Καρύτσα της Καρδίτσας και οι σχέσεις της με τους δασκάλους του γένους Ευγένιο
Γιαννούλη και Αναστάσιο Γόρδιο, ΘΕΣΗ, τόμος 49, Λάρισα 2006.

Συνέχεια από τη σελ. 3
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Τ ην Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017
πραγματοποιήθηκε η καθιερω-
μένη ετήσια εκδήλωση κοπής της
πίτας στο ανακαινισμένο Πνευμα-

τικό Κέντρο του χωριού. Πολλοί κάτοικοι
αλλά και συγχωριανοί μας από την Καρδί-
τσα πήραν μέρος στην εκδήλωση. Τυχερός
της χρονιάς, ο Βασίλης Κασινάς.

Στη συνέχεια συνήλθε η προγραμματι-
σθείσα Γενική Συνέλευση των μελών του
ΜΕΣΚ και ακολούθησαν αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου με διετή θητεία. Εκλέχθηκαν οι
παρακάτω, που συγκροτήθηκαν σε σώμα
την Παρασκευή 3 Μαρτίου, στα γραφεία
του Συλλόγου, ως εξής:

Χριστοδούλου Αλέξανδρος, 
Πρόεδρος (τηλ. 6973311243)
Τσιπράς Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
(τηλ. 6987279433) 
Βάλλας Θεμιστοκλής, 
Γραμματέας (τηλ. 6974631195)                                                             
Πάσχος Βασίλειος, 
Ταμίας (τηλ. 6937861305)                                                                           
Βητοβάρης Απόστολος, Μέλος                                                                                                         
Γατή Μαρία, Μέλος                                                                                                                           
Τεταγιώτη Δανάη, Μέλος                                                                     

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται
από την Καπέλλα Κων/να και τον
Αναστασίου Αριστείδη.

Κοινωνικά νέα
ΘΑΝΑΤΟΙ 

02-01-2017: πέθανε η Θεοδώρα, σύζυγος Λάμ-
πρου, Μακρή, μητέρα της Καλλιό-
πης Κασινά-Μακρή και του Ξενο-
φώντα.

06-01-2017: πέθανε ο Θεόφιλος Κασινάς του
Χρήστου.

09-01-2017: πέθανε η Παρασκευή Μπαλωμέ-
νου.

16-01-2017: πέθανε ο Λαοκράτης Χαντζιάρας.

21-01-2017: πέθανε ο Απόστολος Σδρόλιας του
Κωνσταντίνου.

03-02-2017: πέθανε ο Νικόλαος Στασινός. 
12-02-2017: πέθανε η Ουρανία, σύζυγος Γεωρ-

γίου, Καπούλα. 
19-02-2017: πέθανε ο Γεώργιος Μπάλιος.
07-03-2017: πέθανε ο Παύλος Μπέκος. 
21-03-2017: πέθανε ο Κωνσταντίνος Κωστα-

βάρας.

Συλλυπούμαστε βαθειά τις οικογένειές τους. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Η Νικολέτα Καραγιάννη του Κωνσταντί-
νου ορκίστηκε 
την 14-12-2016 ως Γεωπόνος στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συγχαρητήρια απ' όλους μας Νικολέτα
και καλή σταδιοδρομία!

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού
και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ)

Τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. του ΜΕΣΚ προ της κοπής της πίτας (από αρι-
στερά στη φωτογραφία): Κωνσταντίνος Μπαλταδώρος, Μαρία Γατή, Δήμη-

τρα (Ρούλα) Μπρέλλα σύζυγος Χρίστου Ζέκιου, Απόστολος Βητοβάρης
σύζυγος Ευαγγελίας Ζήση, Αγαθοκλής (Άγης) Τσιώκος, Λάμπρος Κατέρης

και Γιώργος Τσιπράς

Ο Βασίλης Κασινάς, ο τυχερός της
χρονιάς, με τον απερχόμενο Πρόεδρο
του Δ.Σ. του ΜΕΣΚ Απόστολο Βητο-

βάρη. Πάντα καλότυχος!

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο θα συνεχίσει και ή δυνατό θα αυξήσει και βελτιώσει την παρουσία του στα
δρώμενα στο χωριό, τόσο σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, όσο και σε παρεμβάσεις που θα κάνουν πιο ελκυστική
την εικόνα του χωριού. Αυτά βέβαια με τη συνεργασία και των άλλων «αδελφών» συλλόγων και του Δήμου
Μουζακίου.

Βάλλας Θεμιστοκλής

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου
Καναλίων (ΜΕΣΚ) και μια εποικοδομητική συνεργασία μαζί του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Από την Επιτροπή της Εφημερίδας
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16 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

του Υψηλάντη Σαμαρά

Π αλαιότερα η έλλειψη συγ-
κοινωνίας περιόριζε την επι-
κοινωνία των κατοίκων του

χωριού μας, κυρίως  με τα γειτονικά
μας χωριά. Μέχρις εκεί επομένως
έφτανε η κοινωνική ζωή των κατοί-
κων και την αλληλοεπηρέαζε. 

Το Γυμνάσιο στο Φανάρι  ήταν για
τους μαθητές ο βασικός πόλος πρώ-
της επαφής και επικοινωνίας με τον
«έξω κόσμο». Εκεί πήγαιναν οι μα-
θητές από το Φανάρι, τα Κανάλια, τη
Λοξάδα, τη Μαγούλα, τη Μαγουλίτσα,
την Κρανιά, το Χάρμα (Χάρμενα), τον
Άγιο Ακάκιο (Γόλτσα), τον Πύργο, τον
Ελληνόπυργο και την Καππά. Οι μα-
θητές των Καναλίων ξεχώριζαν για
τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθή-
ματα. Δεν ήταν τυχαίο που το χωριό
μας φημιζόταν ως χωριό των επι-
στημόνων.

Το Φανάρι και τα Κανάλια ήταν δυο
κωμοπόλεις ανταγωνιστικές μεταξύ
τους. Εμείς τους ονομάζαμε περιπαι-
χτικά Τσουκαλάδες (Τσκαλάδες) και
αυτοί μας λέγανε Κατρανάδες, επειδή
το κάτι μεγάλο στην τοπική μας διά-
λεκτο το λέγαμε κάτ΄τρανό. Αρκετά
σπίτια στο Φανάρι είχαν ειδικούς
φούρνους που ψήνανε τα τσουκάλια
προς πώληση. Δυστυχώς σήμερα
δεν υπάρχουν οι φούρνοι και το
επάγγελμα αυτό δεν ασκείται πλέον.
Αναρωτιέμαι, κατά πόσο τους επη-
ρέασε η περιπαιχτική τους ονομασία,
για να το εγκαταλείψουν. Στην κο-
φυφή του λόφου υπάρχει το Φρού-
ριο (Κάστρο), που δίνει στο χωριό
τους ιδιαίτερη προσωπικότητα. Εμείς
είχαμε στη Στρατώνα κάτι το αντί-
στοιχο, αλλά σήμερα δεν υπάρχουν
ούτε καν ίχνη. Εξυπακούεται ότι οι
Καναλιώτες δεν ξέρανε την αξία τους
κι έτσι παίρνανε τις πέτρες και κτί-
ζανε τα πέτρινα σπίτια τους, χωρίς
τον κόπο της εξόρυξης.

Η σχέση των κατοίκων του χωριού
μας με τους κατοίκους της Λοξάδας
ήταν ιδιαίτερα φιλική. Πολλά χωρά-
φια ήταν γειτονικά και η επικοινωνία
συχνότερη. Οι μεγάλοι αγώνες πο-
δοσφαίρου γίνονταν στον Σκατιάρη,
στη Λοξάδα. Ο Σκατιάρης ονομάστη-
κε έτσι, επειδή εκεί κατέληγαν τα υλι-
κά αποχέτευσης από το χωριό μας
και τη Λοξάδα. Υπήρχαν και τραγε-
λαφικές καταστάσεις μεταξύ των κα-
τοίκων. Εμείς είχαμε τα αρσενικά
γαΪδούρια και αυτοί τα θηλυκά. Όταν
λοιπόν χανόταν κανένα γαΪδούρι
απ΄το χωριό μας πηγαίναμε στη Λο-
ξάδα και το βρίσκαμε. Κατά την εκεί

παραμονή του, το ξενόφερτο γαϊδού-
ρι, προσπαθώντας να συναντήσει το
ταίρι του, αναστάτωνε τους κατοί-
κους, δημιουργώντας προβλήματα
«κακής συμπεριφοράς».

Με τα λεγόμενα «πίσω χωριά»,
τον Πύργο, τον Άγιο Ακάκιο (Γόλτσα)
και την Καππά, η επικοινωνία ήταν
μικρότερη. Ήταν μικρά και φτωχικά
χωριά. Κοροϊδευτικά λέγαμε: Πύρ-
γος, Γόλτσα και Καππά, πάει η ψείρα
μια οκά. Στον  Πύργο γινόταν το πα-
νηγύρι, στη γιορτή των Αγίων Απο-
στόλων και της Ζωοδόχου Πηγής.
Εκεί πήγαιναν πεζοί οι κάτοικοι των
γειτονικών χωριών για να προσκυ-
νήσουν στην Παναγία, πάνω στη σπη-
λιά. Απέναντι από την εκκλησία
υπήρχε  ένας νερόμυλος,  που τον
εκμεταλλευόταν ο Αντρέου, ο οποίος
εξυπηρετούσε τις ανάγκες της πε-
ριοχής για άλεση. Ο μυλωνάς ήταν
Ελληνοαμερικανός και προσωπικός
φίλος του πατέρα μου. Οταν πηγαί-
ναμε, μας έδινε αμερικάνικα περιο-
δικά και βλέποντας τις φωτογραφίες
προσπαθούσα να γνωρίζω έναν άλλο
τρόπο ζωής του έξω κόσμου.  

Πιο πάνω από το μύλο και προς το
τέρμα της κορυφογραμμής Κανάλια
-Πύργου, υπάρχουν τα απομεινάρια
της αρχαίας Ιθώμης, της Θεσσαλικής
Εσταιώτιδας, γνωστής και ως Θαμαί

ή Θήμη, όπως τη γνωρίζουμε από την
Ομήρου Ιλιάδα (Β΄ ραψωδία, στίχος
729), όπου αναφέρονται οι μετέχον-
τες στον τρωϊκό πόλεμο, στον οποίο
συμμετείχε και η Ιθώμη. Αργότερα οι
κάτοικοί της μετοίκησαν στη Μητρό-
πολη. Είναι ένας τοίχος, αποτελού-
μενος από πολύ μεγάλες πέτρες,
σχήματος παραλληλεπιπέδου. Εμείς
το μέρος αυτό το  λέγαμε «του Έλ-
ληνα το κάστρο». Μάλιστα υπήρχε ο
μύθος ότι κάπου εκεί υπήρχε κρυμ-
μένος θησαυρός, αποτελούμενος
από μια χρυσή γουρούνα με δώδεκα
χρυσά γουρουνάκια. Το μέρος αυτό
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αρ-
χαιολογικός χώρος, με κατάλληλες
ενέργειες για την ανάδειξή του, τη
σήμανση και τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στην περιοχή.

Πιο ορεινά είναι το Μορφοβούνι
(Βουνέσι), το χωριό του Πλαστήρα.
Οι κάτοικοί του ήταν πάμφτωχοι και
για να ζήσουν, πήγαιναν στο δάσος
(λόγκο), κόβανε ξύλα, τα φορτώνανε
στα γαΪδουράκια, και έρχονταν για
πούλημα στο χωριό μας ή στο Φα-
νάρι. Με δυσκολίες και έναντι μηδα-
μινών ποσών, κατάφερναν να που-
λήσουν τα ξύλα τους. Κατά την επι-
στροφή τους, πλημμυρισμένοι από
χαρά, καβάλα πιά στα γαΪδουράκια
τους, τραγουδούσαν! Ένας άλλος

τρόπος ζωής με λίγες απολαβές και
πολλή ευτυχία.

Με τα πιο ορεινά χωριά η επικοι-
νωνία ήταν δυσκολότερη. Επειδή κα-
τοικούσαν σε μέρη πιο πάνω από
εμάς τους λέγαμε σιαπανίσιους. Όταν
πηγαίναμε για προσκύνημα στο μο-
ναστήρι της Σπηλιάς, 18 και 18, συ-
νολικά 36, ώρες δρόμο με τα πόδια,
μου έκανε εντύπωση η φιλόξενη διά-
θεση των χωρικών. Τσοπάνηδες στο
επάγγελμα, περνούσαν με τα κοπάδια
από το χωριό μας, όταν κατέβαιναν
για χειμαδιό το χειμώνα, και ανέβαι-
ναν την άνοιξη.

Τα χωράφια των Καναλιωτών συ-
νόρευαν με τα χωράφια των χωριών
Παλαιοκλήσι (Ίσαρι), Φράνκο
(Φράνκ), Μητρόπολη (Παλιόκαστρο)
και Μεσενικόλας. Στον κάμπο ζούσε
ένας άλλος για μας κόσμος, με ξε-
χωριστό ντύσιμο και συνήθειες. Οι
γυναίκες των χωριών του κάμπου
ήταν ντυμένες καραγκούνες και το
ντύσιμό τους προκαλούσε την πε-
ριέργεια στους νέους όταν τις έβλε-
παν στις αγοποπωλησίες γεωργικών
προϊόντων κάθε Τετάρτη ή στη ζωο-
πανήγυρη στην  Καρδίτσα.

Στις 26 Οκτωβρίου, στη γιορτή του
Αγίου Δημητρίου, στην Καρδίτσα γι-
νόταν ζωοπανήγυρη που είχε λαο-
γραφικό ενδιαφέρον. Γίνονταν κυ-
ρίως αγοποπωλησίες αγελάδων,
γαϊδουριών, αλόγων και μουλαριών.
Καμιά φορά γινόταν ανταλλαγή
ζώων (τράμπα). Εξυπακούεται ότι σ’
όλη αυτή τη διαδικασία τα αποδει-
κτικά χαρτιά και τα συμβόλαια ήταν
άγνωστα. Ο λόγος ήταν και συμβό-
λαιο, δίνοντας απλά τα χέρια. Με τα
σημερινά δεδομένα, αν κάποιος ήθε-
λε να αγοράσει κοινή «μάρκα» με-
ταφορικού μέσου αγόραζε γαϊδούρι,
αν ήθελε «μερσεντές», αγόραζε άλο-
γο και αν ήθελε «4 επι 4», για δύ-
σκολους δρόμους, αγόραζε μουλάρι.
Η ηλικία του ζώου, σαν να λέμε το
«μοντέλο»,  προσδιοριζόταν με την
εξέταση των δοντιών του.

Κλείνοντας, μπορώ να πω πως αυ-
τά ήταν τα όρια επικοινωνίας και
δραστηριότητας των Καναλιωτών.
Αν εξαιρέσουμε τις τότε κωμοπόλεις
της Καρδίτσας, Μουζάκι, Παλαμά, Σο-
φάδες και Σμόκοβο, τα υπόλοιπα
ήταν μικρά χωριουδάκια, άγνωστα
στους περισσότερους Καναλιώτες.
Το άκουσμα του ονόματός τους από
τον εκφωνητή του ΚΤΕΛ Καρδίτσας,
όταν ανακοίνωνε τα δρομολόγια
αναχώρησης των λεωφορείων, ήταν
για μένα η μοναδική ένδειξη της
ύπαρξής τους.

Μ' αυτή την καλαίσθητη πινακίδα, δαπάνης του Συλλόγου Καναλιωτών της
Αθήνας, ξεπροβοδίζουμε σήμερα τους ταξιδιώτες για το Φανάρι

Το χωριό μας και τα γύρω χωριά 
σε παλαιότερες εποχές
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