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του Αρτέμη Χαλάτση

Μ όνο επαίνους μπορεί να
λάβει η πρωτοβουλία του
Συλλόγου των Αθηνών να
έρθουν στο χωριό μας τριτο-

ετείς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), καθώς και φοιτη-
τές του εξωτερικού που βρίσκονται στη
χώρα μας με το πρόγραμμα Erasmus,
ώστε να καταγράψουν την αρχιτεκτο-
νική κληρονομιά του χωριού μας. Ση-
μειωτέον ότι το ΕΜΠ είναι ίσως το
καλύτερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
της Ελλάδας και, απ’ όσο διάβασα, η
Σχολή Αρχιτεκτόνων φιγουράρει πλέον
στον κατάλογο με τις καλύτερες αντί-
στοιχες σχολές παγκοσμίως. Τα εύσημα
λοιπόν στον Σύλλογο Αθηνών, στον
καθ’ όλα άξιο πρόεδρό του Λάμπρο

Πυργιώτη και σε όσους συνετέλεσαν
και πρωτοστάτησαν στο να πραγματο-
ποιηθεί το πρωτοπόρο αυτό εγχείρημα,
αλλά επίσης να καλύψουν και τη δια-
μονή των παιδιών αυτών που δούλε-
ψαν με μεράκι για την καταγραφή της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του χω-
ριού μας.

Επισημαίνω εκφράσεις της έγκριτης
πανεπιστημιακού κας Ειρήνης Εφεσίου,
Αρχιτέκτονος Καθηγήτριας ΕΜΠ, από
το προηγούμενο φύλλο αρ. 141 της
εφημερίδας μας, που αφορούν στο χω-
ριό μας: «σημαντικό παραδοσιακό οι-
κιστικό σύνολο»… «ενταγμένο αρμονικά
στην πλαγιά του κατάφυτου τοπίου»…
«οικισμός με ιδιαίτερες ποιότητες»…

Για την αρχιτεκτονική οικιστική ανάλυση του
χωριού μας από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Συνέχεια στη σελίδα 4

Από την επίσκεψη σπουδαστών και διδασκόντων στο Ιστορικό κ' Λαογρα-
φικό Μουσείο του χωριού την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017 (πρώτη δια-

κρίνεται η κα Εφεσίου, με τη φωτογραφική της κάμερα)

Κ ατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Καναλιωτών Αθήνας στη συ-

νεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2018, θέμα
5ο, ανακοινώνεται (και εφέτος)  πρόγραμμα
θερινής εθελοντικής εργασίας νέων για το
περιβάλλον στο χωριό Κανάλια του Δήμου
Μουζακίου Καρδίτσας. Το πρόγραμμα
αφορά σε ομάδες των πέντε (5) έως δέκα
(10) ατόμων, που θα φιλοξενηθούν για τον
σκοπό αυτό στον Ξενώνα «Λάμπρος Παπα-
γεωργίου» από Δευτέρα 23 Ιουλίου έως
Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 και από
Δευτέρα 20 Αυγούστου έως Παρασκευή 31
Αυγούστου 2018 (μία έως δύο ομάδες, συ-
νολικά δέκα ατόμων, ανά δεκαήμερο). Η φι-
λοξενία περιλαμβάνει διαμονή και πλήρη
εστίαση στον ξενώνα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργασίες για
την ανάπλαση στοιχείων του δομημένου
και φυσικού περιβάλλοντος του χωριού,
που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούν
να είναι:

• αποκαταστάσεις και αναδείξεις παλαιών

διαδρομών στον περιβάλλοντα χώρο του
χωριού,

• καθαρισμοί και αναδείξεις χώρων γύρω
από σημαντικά σημεία αναφοράς του χωριού,
όπως παλαιές βρύσες, ξωκλήσια, κ.ο.κ.,

•εξωραϊσμοί επεμβάσεων των νεότερων
χρόνων για την εναρμόνισή τους με τον πα-
ραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται χειρωνα-
κτικές ή ελαφρού τεχνικού εξοπλισμού  ερ-

γασίες αποκατάστασης ή/και βελτίωσης της
αισθητικής του τοπίου εντός του χωριού και
στον περιβάλλοντα χώρο του, αλλά και σχε-
διασμός μικρής κλίμακας παρεμβάσεων αι-
σθητικού, αρχιτεκτονικού και οικολογικού
χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να υλοποι-
ηθούν στο χρονικό πλαίσιο του εφετινού
προγράμματος ή να αποτελέσουν τον οδηγό
για παρεμβάσεις κατά την επανάληψη του
προγράμματος τον επόμενο χρόνο. Ο σχε-

διασμός θα είναι ελεύθερος κατά τη βούληση
εκάστου σχεδιαστή, ενώ οι τεχνικές εργασίες
που θα πραγματοποιηθούν θα τελούν υπό
την έγκριση και παρακολούθηση αρμόδιας
επιτροπής. Επιθυμία μας είναι να συγκρο-
τηθούν οι ομάδες εθελοντικής εργασίας με
πρωτοβουλία υποτρόφων σπουδών «Νε-
οπτόλεμος Δήμου».

Ως προθεσμία για την εκδήλωση ενδια-
φέροντος από ομάδες εθελοντών νέων τί-
θεται η Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018. Οι ενδια-
φερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν
για διευκρινίσεις με τον Πρόεδρο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κο
Λάμπρο Πυργιώτη (τηλ. 6932483382) και
για εκδήλωση συμμετοχής με τον Πρόεδρο
της Κοινότητας Καναλίων κο Χριστόδουλο
Ζέκιο (τηλ. 2441039085, 6940909138). Το
ημερολογιακό πρόγραμμα φιλοξενίας μπορεί
να μεταβληθεί κατόπιν αιτήματός τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Καναλιωτών Αθήνας

ΑνΑκοινωση – Προσκληση
συμμετοχής σε πρόγραμμα θερινής εθελοντικής εργασίας νέων για το

περιβάλλον στα Κανάλια Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας

Με το καλό, ΠΑΣΧΑ στο χωριό!
Συγκεντρωμένοι την
25η Μαρτίου 2018
στην πλατεία του
χωριού, προκειμέ-
νου να προσέλθουν
στον Ι. Ν. Κοιμήσεως
της Θεοτόκου για
τον εορτασμό της
Εθνικής επετείου της
Επανάστασης του
1821: Σημαιοφόρος,
ο Απόλλων Βητοβά-
ρης (του Απόστολου
και της Ευαγγελίας
Ζήση του Ζήση).
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Η Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας 

T ην Κυριακή 11η Μαρτίου 2018
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Εταιρείας Θεσσα-
λικών Μελετών (Αμερικής 17, Κο-

λωνάκι–Αθήνα)  η Τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών του Συλλόγου μας και διενεργήθη-
καν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
νέων οργάνων αυτού, του Διοικητικού Συμ-
βουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής (Ε.Ε.), για τη διετία 2018-2019. Στους
συμμετέχοντες πρωτοστάτησαν με παρεμβά-
σεις τους και διατύπωση απόψεων οι πρώην
Πρόεδροι του Συλλόγου κ.κ. Κωνσταντίνος
Γιωτόπουλος και Αρχοντής Μαυράκης,
καθώς και οι κ.κ. Βάιος Αναγνώστου, Παρα-
σκευή σύζυγος Βάιου Αναγνώστου, Βασίλειος
Μπρακατσούλας, Θωμάς Παπαζαχαρίου και
Υψηλάντης Σαμαράς. Η σταθερή παρουσία
τους στις Συνελεύσεις του Συλλόγου αλλά και
στις λοιπές εκδηλώσεις του (συνεστιάσεις,
εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία κ.ά.) δεί-
χνει πίστη στους σκοπούς του Συλλόγου και
εμπιστοσύνη στο διαχρονικό έργο του. 

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με
Πρόεδρο την κα Αγγελική (Άντζελα) Μπάλλι-
ου του Γεωργίου και Γραμματέα την κα Ισα-
βέλλα Γιδαράκου-Καφφέ. Στις σελίδες 8-10
παρατίθενται αναλυτικά ο απολογισμός των
πεπραγμένων του Δ.Σ. και ο ισολογισμός
εσόδων – εξόδων για το παρελθόν έτος 2017.
(Ο απολογισμός των πεπραγμένων και ο ισο-
λογισμός εσόδων-εξόδων για το 2016, πρώτο
έτος της απελθούσας θητείας του Δ.Σ., πα-
ρουσιάστηκαν στην Γενική Συνέλευση του
προηγούμενου έτους και δημοσιεύτηκαν στο
φύλλο 138 της εφημερίδας μας, σελ. 8-10).
Απόντες εφέτος ο Γεώργιος Μπάλλιος και η
Ελένη σύζυγος Νικολάου Κατέρη, από τα

ενεργότερα μέλη του Συλλόγου μας και ανα-
πληρωματικά μέλη του απελθόντος Διοικητι-
κού Συμβουλίου. Στη μνήμη τους αφιερώνε-
ται η δημοσίευση του απολογισμού των πε-
πραγμένων του Συμβουλίου στο φύλλο αυτό. 

Το ενδιαφέρον και η εποικοδομητική συμ-
μετοχή των παρευρεθέντων βοηθά το Δ.Σ. να
θέσει νέες προτεραιότητες για τη διετία
2018-2019. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί

από την Γενική Συνέλευση την Κυριακή 
11-3-2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστό-
λου (6932483382-2106513488)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Κατσόγιαννος 
του Ηρακλή (6936649277-2109240100)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ισαβέλλα 
Γιδαράκου-Καφφέ (6977061177-2107750442)
ΤΑΜΙΑΣ: Χρήστος Λιάκος του Δημητρίου
(6944512149-2106727232)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σωτήρης 
Παπανικολάου του Αποστόλου (6979851307)                     
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Υψηλάντης Σαμαράς
του Βασιλείου (6906977476-2102528622)
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Αγγελική (Άντζελα) Μπάλλιου
του Γεωργίου (6977787984-2102818365)
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Αρχοντής Μαυράκης 
του Νικολάου (6985637576)
Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνεδριάζει την πρώτη
Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 17.00, σε ανοιχτή
συνεδρίαση για όποιο μέλος του Συλλόγου θέλει
να παραβρεθεί. 

Η νέα Ε.Ε. του Συλλόγου
Βάιος Αναγνώστου του Ευαγγέλου
Κωνσταντίνος Καραγιάννης του Νικολάου
Θωμάς Παπαζαχαρίου του Νικολάου

Στιγμιότυπο από τη Συνέλευση 
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εορταστικα νεα

της Σοφίας Καρκαλέτση
Δασκάλας 

Είναι γνωστή η νοσταλγία που αισθάνονται οι άνθρωποι
που ζουν για πολλά χρόνια μακριά από τον τόπο που
γεννήθηκαν, όπως είναι γνωστή και η χαρά που αισθά-
νονται όταν συναντούν συντοπίτες τους μακριά από τον

τόπο τους. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο άν-
θρωποι που κατάγονται από το ίδιο μέρος και ζουν σε άλλες
πόλεις δημιουργούν πολιτιστικούς συλλόγους. Οι σύλλογοι
αυτοί έχουν ως κύριο μέλημα να προβάλλουν τον τόπο τους και
να κρατούν σε επαφή τα μέλη τους, διοργανώνοντας συνήθως
διάφορες εκδηλώσεις ή/και αναλαμβάνοντας διάφορες δρά-
σεις. Ένας τέτοιος σύλλογος είναι και ο δικός μας, των Κανα-
λιωτών της Αθήνας. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα πολύ
δραστήριο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει κάνει σημαντικές
προσπάθειες για την προβολή του χωριού μας σε διάφορους
τομείς. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της έκδοσης της εφημερίδας
για το χωριό μας, η οποία περιλαμβάνει κυρίως νέα από το
χωριό, διηγήσεις παλιών και νέων περιστατικών που αφορούν
Καναλιώτες, μεταφέροντάς μας έτσι νοερά στον τόπο μας.

Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα που διοργανώνεται
κάθε χρόνο από τον σύλλογό μας είναι η ετήσια συνεστίαση,
η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Αγ. Μαρίνας
του Αιγάλεω, την Κυριακή της Τυροφάγου (τελευταία
Κυριακή της Αποκριάς), 18 Φεβρουαρίου 2018, στην ταβέρνα
«ο Τάσος». Είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ και εγώ μαζί
με τη μητέρα μου Βαλεντίνη Χαλάτση και την κόρη μου Βα-

λεντίνη Κουτρούμπα. Το περιβάλλον του κέντρου ήταν αξιό-
λογο και τα εδέσματα που παρατέθηκαν ήταν ποικίλα και
ιδιαίτερα εύγευστα. Το σημαντικότερο όμως ήταν η δυνατότητα
που μας δόθηκε να συναντήσουμε πολλούς συγχωριανούς
και να θυμηθούμε τα παλιά. Μετά το γεύμα ακολούθησε
χορός με παραδοσιακά τραγούδια και πολύ κέφι, ίσως εν-
τονότερο από όσο συνήθως, λόγω και της ιδιαίτερα εορτα-
στικής, της αποκριάτικης, ατμόσφαιρας. Θεωρώ σίγουρο

ότι όλοι έφυγαν πολύ ικανοποιημένοι.
Κλείνοντας, θέλω για άλλη μια φορά
να ευχαριστήσω το διοικητικό συμ-
βούλιο του συλλόγου για τη διοργά-
νωση της εκδήλωσης και εύχομαι
να συνεχίσει τη δραστηριοποίησή του
με τον ίδιο ζήλο.

του Αρτέμη Χαλάτση
Προέδρου του Συλλόγου

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε και φέτος η ετήσια κοπή της
βασιλόπιτας του Συλλόγου των εν

Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας. Οι Καναλιώ-
τες που ζούμε στον Βόλο ανταμώσαμε και
γλεντήσαμε στην ταβέρνα «Πενήντα-πε-
νήντα» το μεσημέρι της Κυριακής, 11 Φε-
βρουαρίου 2018. Το φαγητό ήταν πολύ καλό
και τα κρασί έρρεε άφθονο. Όταν ξεκίνησαν
τα όργανα και στο άκουσμα της «Μαλαματέ-
νιας Βρύσης» σηκώθηκαν όλοι οι συγχω-
ριανοί μας και χόρεψαν με την ψυχή τους.
Ακολούθως και οι μικροί Καναλιώτες πήραν
το μικρόφωνο και τραγούδησαν. Τα παιδιά
αυτά είναι που θα κρατήσουν ζωντανόν τον

Σύλλογο στα επόμενα χρόνια και πρέπει να
έχουν βιώματα από τώρα. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκε, όπως το κάνει ανελλιπώς τα
τελευταία χρόνια, και ο ήδη 99χρονος συγ-
χωριανός μας Αλέξανδρος Χάϊδος, συνταξι-

ούχος δάσκαλος. Φωτογραφίες της εκδή-
λωσης υπάρχουν και στο facebook στη σε-
λίδα του Συλλόγου – Σύλλογος των εν
Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας.

Οι αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν

οδήγησαν στη σύνθεση του νέου Συμβουλίου,
που κρατάει το τιμόνι του Συλλόγου για τα
επόμενα δύο χρόνια και έχει ως εξής:

Αρτέμης Χαλάτσης (Πρόεδρος)
Απόστολος Θεμελής (Αντιπρόεδρος)
Όλγα Μαυρομάτη (Γραμματέας)
Νικολέττα Σερπιώτου (Ταμίας)
Βιργινία Κέλλα 
(επί των Δημοσίων Σχέσεων)
Αναπληρωματικά μέλη: Αριστέα
Μαυρομάτη, Μαρία Γιωτοπούλου,
Βάιος Σδρόλιας

Την Κυριακή, 22 Απριλίου 2018 και
ώρα 6.00μμ, ο Σύλλογος των εν
Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας έχει
προγραμματίσει απογευματινό καφέ
στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ. 
Σας περιμένουμε όλους!

Η συνεστίαση των μελών του Συλλόγου μας
την 18η Φεβρουαρίου 2018

Πρώτη στον χορό, η Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ,
Γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου

Μια άποψη της αποκριάτικα στολισμένης αίθουσας

Η οικογένεια Δημητρίου και Ευαγγελίας Ντρέγκα,
η μεγαλύτερη στην εφετινή συνεστίασή μας (ο
Δημήτρης είναι κρυμμένος από τον εγγονό του)

Η Βαλεντίνη Χαλάτση
στον χορό

Η κοπή της πίτας του νέου έτους 2018 και 
οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου του Βόλου

Το ΔΣ μαζί με παλαιότερα μέλη του Συλλόγου 
και τη νεότερη γενιά

Ο Απόστολος Θεμελής με τη μητέρα του Αθηνά
Θεμελή-Καλλιόρα και την παρέα τους

Ο αιωνόβιος Αλέξανδρος Χάϊδος με την οικογένεια του 

Διακρίνονται στον χορό (από αριστερά στη φωτογραφία ) οι: Νικο-
λέττα Σερπιώτου, Απόστολος Θεμελής, Βιργινία Κέλλα, Αριστέα

Μαυρομάτη, Όλγα Μαυρομάτη, η μικρή Ελίνα Χαρατσή και η Ελένη
Κυριάκου συζ. Αρτέμη Χαλάτση
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Από κάθε γωνιά της Αττικής οι Καρδιτσιώτες και οι
Καρδιτσιώτισσες έσπευσαν να «εισπνεύσουν» Καρ-
διτσιώτικο αέρα στην καθιερωμένη γιορτή για την
πίτα του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών,

που φέτος έγινε την Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018, στη μεγάλη
αίθουσα συνεδρίων και ομιλιών της Εταιρίας Ελλήνων Λο-
γοτεχνών στο κέντρο της Αθήνας. Στην κατάμεστη από κόσμο
αίθουσα άνοιξε τη γιορτή ο Πρόεδρος του διοργανωτή Συλ-
λόγου, Κωνσταντίνος Κουσαής, ο οποίος αναφέρθηκε στις
πολύπλευρες δραστηριότητες του Συλλόγου και στη μεγάλη
ανταπόκριση των Καρδιτσιωτών της διασποράς που διψούν
κυριολεκτικά να αναπνέουν Καρδιτσιώτικο αέρα μέσα από
τέτοιες εκδηλώσεις που τους φέρνει κοντά στη γενέτειρά
τους. Την ευλογία της πίτας έκανε ο εκπρόσωπος ιερέας του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριο-
φερσάλων κ.κ. Τιμοθέου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών από την ιστορική
«Μάχη της Ματαράγκας», ο φιλόλογος-συγγραφέας Βαγγέλης
Ντελής, στη σύντομη μεν αλλά ιδιαίτερα περιεκτική ομιλία του
(παρατίθεται στις σελίδες 5 και 6) για την κρίσιμη αυτή μάχη
που έκρινε την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τον Οθω-
μανικό ζυγό, έκανε γνωστό στους Καρδιτσιώτες ένα ιστορικό
γεγονός μεγάλης σημασίας, με πρωταγωνιστές τους «λιπο-
τάκτες» αρχηγούς, τον Λοχαγό Ισχόμαχο και τους Επιλοχίες

Τερτίπη και Λάιο, ενώ παράλληλα παρουσίασε και φωτογραφικό
υλικό. Στους παραβρεθέντες διανεμήθηκε το βιβλίο με τίτλο
«Η Θεσσαλική Επανάσταση του 1878 και η σημασία της Μάχης
Ματαράγκας-Πετρομαγούλας Κιερίου (21-3-1878)», που προ-
σέφερε στον διοργανωτή Σύλλογο ο φιλόλογος Νίκος Κατοίκος.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν με τιμητική πλακέτα
ο Καρδιτσιώτης Επίτιμος Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Ιωάννης Ραχωβίτσας, που κατάγεται από το Φανάρι, για την
ευδόκιμη σταδιοδρομία του και τη γνωστή προσφορά του
στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων

της Περιφέρειας Αττικής, ο τελετάρχης των εθνικών επετείων
και της υποδοχής ξένων ηγετών, Ανδρέας Σκαρτσίλας, για
τη μεγάλη εθελοντική προσφορά του προς τον Σύλλογο των
Απανταχού Καρδιτσιωτών. Η γιορτή ολοκληρώθηκε με την
παρουσίαση από τον Χορευτικό Όμιλο Καρδίτσας «Το
Σεργιάνι», παραδοσιακών χορών της Καρδίτσας και με τη
δεξίωση που έδωσε ο διοργανωτής Σύλλογος, προσφέροντας
στους προσκεκλημένους τοπικό τσίπουρο, κρασί, αναψυκτικά
κ.λπ. Παράλληλα δε, μοιράστηκαν δώρα σε όλους τους
μικρούς Καρδιτσιώτες. 

Η γιορτή του Συλλόγου των Απανταχού
Καρδιτσιωτών για την κοπή της πίτας 

Οι σπουδαστές εντυπωσιάστηκαν από
τον δομικό πλούτο του οικισμού, με
κτήρια αρχοντικά και απλά λαϊκά που
μαρτυρούν ότι τα Κανάλια γνώρισαν
μεγάλη ακμή τον προηγούμενο αιώνα,
που για μας που δεν τα ζήσαμε, δυστυ-
χώς μοιάζουν μακρινά παραμύθια στο
τζάκι της γιαγιάς, κι όμως συνέβησαν.
Σαφώς και το χωριό του καθενός απο-
τελεί σημείο νοσταλγίας του, αναφω-
νώντας πάντα με ιερή ηρεμία τη φράση
«το χωριό μου» ή τη φράση από εκείνο
το όμορφο δημοτικό τραγουδάκι που
μαθαίναμε στο σχολείο «τι να πρωτο-
θυμηθώ για σένα όμορφο χωριό…».

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και
στο πολύ όμορφο κι αληθινό ποίημα
του Στέφανου Πρίντσιου, από το ίδιο
φύλλο της εφημερίδας μας, που περι-

γράφει όλες τις βιωμένες εμπειρίες
στο χωριό. 

Όμως ένα χωριό δεν το κάνει ξεχω-
ριστό ούτε μόνο η αρχιτεκτονική του,
ούτε μόνο η τοποθεσία του, αλλά ούτε
καν η ιστορία του. Το κάνουν οι κάτοικοι
του, ο αέρας, τα πουλιά, τα αρώματα, η
βροχή, ο ήλιος, το χώμα, τα χρώματα,
σαφώς η ιστορία του, οι κάτοικοι που
παραμένουν αλλά και οι κάτοικοι που
έφυγαν, οι προσωπικότητες που πέρα-
σαν, κι έτσι τολμώ να πω πως το χωριό
μας, τα Κανάλια Καρδίτσας, συγκεν-
τρώνουν στοιχεία από όλα εκείνα που
μπορούν να το κάνουν ξεχωριστό, και
για εμάς αλλά και για τον επισκέπτη
που έτυχε να διαβεί από τον τόπο αυτό.
Και σίγουρα, ξέχωρο ρόλο παίζουν οι
άνθρωποι. Ακόμη κι ένας άνθρωπος να
μείνει πίσω στο χωριό μας, αποδεικνύει
ότι αντιπροσωπεύει επάξια όλους εμάς

που είμαστε μακριά, με την καλοσύνη
του, τη φιλοξενία του, τη ζεστασιά του,
τον καλό του τον λόγο, όπως περιγρά-
φουν συγκινητικά οι σπουδαστικές ομά-
δες στις εντυπώσεις τους που δημοσι-
εύτηκαν στην εφημερίδα. Η μοναδικότητα
του χωριού μου, για εμένα, σε σχέση
με όλα τα άλλα χωριά της Ελλάδας,
έγκειται και στο γεγονός της εικόνας
του κάμπου ως μιας απέραντης θάλασ-
σας. Να αγναντεύω τον κάμπο από το
παράθυρο του πατρικού μου και να
βλέπω μια καφεπράσσινη θάλασσα μέ-
χρι εκεί που τελειώνει το μάτι, μια
πραγματικά σπάνια εικόνα που δεν νο-
μίζω να τη συναντάς σε κανένα άλλο
χωριό της Ελλάδας, καθώς τα Κανάλια
έχουν το ανάλογο υψόμετρο και τη σω-
στή τοποθεσία.

Περιμένουμε λοιπόν με το πέρας του
εξαμήνου που διανύουμε, να αναρτηθούν

στο διαδίκτυο μια σειρά σχεδίων και
φωτογραφιών που στηρίζονται σε αρ-
χιτεκτονικές και οικοδομικές μελέτες
που ξεκίνησαν οι φοιτητές στον οικισμό
μας, στοχεύοντας να αναδείξουν την
αξία των Καναλίων τεκμηριωμένα. Ελ-
πίζουμε να έχει και συνέχεια το εγχεί-
ρημα αυτό, πιθανώς με κάποια πτυχιακή
εργασία, μια μεταπτυχιακή εργασία, ακό-
μη και μια διδακτορική διατριβή, μια
δημοσίευση σε ένα περιοδικό διεθνούς
κύρους. 

Και για να ευθυμήσουμε κάπως, επει-
δή διαπίστωσα ότι οι φοιτητές ήταν
σχεδόν στο σύνολό τους … φοιτήτριες
και μάλιστα καλλίγραμμες, θα ήταν
ευχής έργον να υπήρχαν νέα παλικάρια
στο χωριό ώστε να κάνουμε νύφες αρ-
χιτεκτόνισσες και να τις προικίσουμε
με κάποιο από αυτά τα πολύ ωραία πα-
ραδοσιακά σπίτια μας!

Μερική άποψη του Καρδιτσιώτικου ακροατηρίου

Η βράβευση του Επίτιμου Υπαρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας Ιωάννη Ραχωβίτσα (το βραβείο
παρέλαβε η σύζυγός του) από τον Πρόεδρο του

Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών,
Κων/νο Κουσαή 

Η βράβευση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων
της Περιφέρειας Αττικής Ανδρέα Σκαρτσίλα από
τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου των

Απανταχού Καρδιτσιωτών, Θωμαή Τσίπρα

Η ευλογία της πίτας του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Για την αρχιτεκτονική οικιστική ανάλυση 
του χωριού μας από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
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του Βαγγέλη Ντελή
Φιλόλογου-συγγραφέα

Τ ο 1876 η κυβέρνηση του
Αλέξανδρου Κουμουνδού-
ρου, προσπαθώντας να
φανεί αρεστή στην Αγγλία

και να την έχει σύμμαχο στις μελλον-
τικές της διεκδικήσεις, αρνήθηκε να

σ υ μ μ α χ ή σ ε ι
με τη Σερβία
και να κηρύ-
ξουν από κοι-
νού τον πό-
λεμο κατά
των Οθωμα-
νών. Αυτή
όμως η προ-
σπάθεια ου-

δέτερης στάσης βρήκε αρνητική
απήχηση στην κοινή γνώμη της Ελλά-
δας, η οποία πίεσε προς την κρυφή
δημιουργία μυστικών οργανώσεων
και τη χρηματοδότηση εθελοντικών
επαναστατικών σωμάτων σε συνερ-
γασία με τους Έλληνες της Θεσσαλίας
και της Μακεδονίας. Έτσι δημιουργή-
θηκε η «Εθνική Άμυνα» και η «Αδελ-
φική Ένωση», με δημιουργό και
πρόεδρο τον Λοχαγό του Πυροβολι-
κού Κωνσταντίνο Ισχόμαχο.

Στις αρχές του 1878 η Ρωσία προ-
έλασε νικηφόρα κατά της Τουρκίας
και κατέλαβε την Αδριανούπολη. Στην
Ελλάδα η κοινή γνώμη εξεγείρεται
για μια ακόμη φορά και ζητά άμεση
εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο
και εισβολή στη Θεσσαλία. Σχηματί-
ζεται νέα κυβέρνηση υπό τον Αλέ-
ξανδρο Κουμουνδούρο, με Υπουργό
Εξωτερικών τον Θεόδωρο Δηλιγιάννη.
Ήδη ένοπλα σώματα Ελλήνων επα-
ναστατών ελευθερώνουν το Σμόκοβο
και τη Ρεντίνα. Προς τα εκεί κατευ-
θύνεται ο Λοχαγός Κωνσταντίνος Ισχό-
μαχος, για να οργανώσει καλύτερα
τα άτακτα εθελοντικά σώματα, ελπί-
ζοντας και στην επίθεση του ελληνικού
στρατού. 

Στο μεταξύ λήγει ο ρωσοτουρκικός
πόλεμος με νίκη της Ρωσίας και υπο-
γράφεται η Συνθήκη του Αγίου Στε-
φάνου, που προέβλεπε ανεξαρτητο-
ποίηση της Σερβίας, της Ρουμανίας
και του Μαυροβουνίου και τη δημι-
ουργία της μεγάλης Βουλγαρίας, που
ενσωμάτωνε την Ανατολική Ρωμυλία,
τη Δυτική Θράκη και ένα μεγάλο τμήμα
της Μακεδονίας. Ευτυχώς λίγους μή-
νες μετά, στο Συνέδριο του Βερολίνου,
οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις αποφάσισαν
να παραμείνει η Δυτική Θράκη και η
Μακεδονία στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία. 

Αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις δημι-
ούργησαν νέο κύμα πίεσης της κοινής
γνώμης προς την κυβέρνηση, που
ανήγγειλε επιτέλους την είσοδο του

ελληνικού στρατού στη Θεσσαλία,
απόφαση που έγινε δεκτή από το στρα-
τό με ενθουσιασμό. 25.000 στρατιώτες
ξεκινούν από τη Λαμία για να απε-
λευθερώσουν τους Θεσσαλούς αδελ-
φούς τους. Καθώς όμως η υπαναχώ-
ρηση της κυβέρνησης είναι πιθανή,
ήδη από την ανακοίνωση της εισόδου
οι Υπολοχαγοί Δημήτριος Τερτίπης και
Γεώργιος Λάιος δηλώνουν ότι δεν
προτίθενται να επιστρέψουν στην Ελ-
λάδα ακόμη κι αν ανακληθεί ο στρατός. 

Και ενώ ο ελληνικός στρατός απε-
λευθέρωσε χωρίς αντίσταση τα χωριά
στην περιοχή του Δομοκού και πο-
λιόρκησε περίπου 1.200 Τούρκους
στρατιώτες, που είχαν καταφύγει στο
φρούριο, η αγγλική κυβέρνηση απεί-
λησε με κυρώσεις την Ελλάδα, αν δεν
ανακαλέσει το στρατό που εισέβαλε
στη Θεσσαλία. Έτσι εκδόθηκε η αιφ-
νίδια τηλεγραφική εντολή της επι-
στροφής του στρατού στη Λαμία, κάτι
που προκάλεσε απογοήτευση, θυμό
και αγανάκτηση στο στράτευμα. Όμως
στους Έλληνες της περιοχής που φι-
λοξενούσε το στράτευμα η θλίψη ήταν
απερίγραπτη. Σίγουρος θάνατος τους
περίμενε, αν έφευγε ο ελληνικός στρα-
τός και αφήνονταν στην εκδικητική
μανία των Τούρκων. 

Ήταν 27 Ιανουαρίου του 1878. Το
στράτευμα ετοιμαζόταν να αποχωρήσει,
όταν μια ομάδα με περίπου 20 Υπα-
ξιωματικούς με αρχηγό τον Επιλοχία
Δημήτριο Τερτίπη βγήκε από τις γραμ-
μές και αρνήθηκε να αποχωρήσει.
«Θα μείνωμεν ενταύθα ίνα υπερασπι-
σθώμεν τους αδελφούς μας, τους κα-
τοίκους, από την εκδίκησιν και την
μάχαιραν των Τούρκων», δήλωσαν
με θάρρος. Γύρω από τους υπαξιω-
ματικούς συσπειρώθηκαν περίπου 150
στρατιώτες. Την επόμενη μέρα με 96
στρατιώτες συμπορεύτηκε με τον Δη-
μήτριο Τερτίπη ο Επιλοχίας και φίλος
του Γεώργιος Λάιος. Αυτοί οι ένθερμοι
πατριώτες τότε χαρακτηρίστηκαν «λι-
ποτάκτες».

Ποτέ άλλοτε η λέξη λιποταξία δεν
είχε τέτοια σημασία. Είναι άραγε λι-
ποτάκτης αυτός που δεν υπακούει στη
διαταγή υποχώρησης του στρατού από
μια κυβέρνηση κι έναν βασιλιά που
είναι υποχείρια των αγγλικών συμ-
φερόντων στην Ελλάδα; Είναι άραγε
λιποτάκτης αυτός που οδηγείται από
τη δική του θέληση αποκλειστικά στην
αυτοθυσία; Είναι λιποτάκτης αυτός
που βάζει πάνω από την καριέρα του,
πάνω από τη ζωή του, πάνω από την
υπακοή του στους ανωτέρους του τη

σωτηρία των συμπατριωτών του, που
βάζει την εθνική απελευθέρωση πάνω
από την όποια τιμωρία;

Λέμε πολύ εύκολα κάποιες φορές
τη λέξη ήρωας. Όμως στην περίπτωση
των στρατιωτών και των Υπαξιωμα-
τικών που λιποτάκτησαν και μπήκαν
στο Οθωμανικό έδαφος ο όρος
«ήρωας» βρίσκει την πραγματική του
αξία. Γιατί αυτοί έδειξαν τη φιλοπατρία
τους μαζί με την εσωτερική τους, την
ηθική ελευθερία.

Οι Τούρκοι συγκέντρωσαν μεγάλο
αριθμό στρατιωτών και στις 21 Μαρ-
τίου 1878 οδήγησαν τις δυνάμεις τους
στην ευρύτερη περιοχή της Ματαράγ-
κας, όπου υπήρχαν οι επαναστατημένοι
Έλληνες.

Η δύναμή τους ήταν 4.500 πεζικά-
ριοι, 600 ιππείς και τέσσερα ορεινά
τηλεβόλα, με αρχιστράτηγο τον Χασάν
Πασά της Καρδίτσας. Ο τουρκικός
στρατός είχε παραταχθεί σε δύο σώ-
ματα: Το ένα από την πλευρά της Καρ-
δίτσας και το άλλο από Καλυβάκια
και Ερμήτσι, το οποίο προερχόταν από
Λάρισα και Φάρσαλα. Ήθελαν προ-
φανώς να περικυκλώσουν τους επα-
ναστάτες. Από τις ελληνικές δυνάμεις
στη Ματαράγκα βρίσκονται 40 άντρες
με επικεφαλής το λοχία Λάζο. Το σώμα
αυτό ενισχύθηκε, αμέσως μετά την
έναρξη της επίθεσης, με δυο διμοιρίες
στρατιωτών από Σοφάδες. Στον Πύργο
Ματαράγκας βρίσκονται οι Δημήτριος
Τερτίπης και Γεώργιος Λάιος, με το
Σώμα των Υπαξιωματικών και των
εθελοντών. Στην Κυψέλη βρίσκεται ο
Δημήτριος Σούτσος με μικρή δύναμη.
Στο Μασχολούρι διανυκτερεύει ο αρ-
χηγός Κωνσταντίνος Ισχόμαχος. Συ-
νολικά οι επαναστάτες διαθέτουν δύ-
ναμη 800 περίπου αντρών, η οποία
έχει εξαπλωθεί σε ευρύτατο μέτωπο
μέσα στον κάμπο, ο οποίος δεν εν-
δείκνυται γενικά για αντίσταση σε
υπέρτερες δυνάμεις, καθώς τα φυσικά
οχυρά είναι ελάχιστα. Ο άμαχος πλη-
θυσμός πρόλαβε να φύγει για τα ορει-
νά. Έμειναν μόνο μερικοί ηλικιωμένοι
που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν.

Η μάχη των δύο στρατευμάτων άρ-
χισε στις 5 το πρωί της 21ης Μαρτίου
του 1878. Αμέσως ο Αρχηγός Κων-
σταντίνος Ισχόμαχος παρέταξε τα τμή-
ματά του σε επίκαιρα σημεία και ο
ίδιος, με μια διμοιρία στρατιωτών,
εγκαθιστά το αρχηγείο του στο Μογ-
γολίνο λόφο, δίπλα στην Πετρομα-
γούλα.

Ο Επιλοχίας Δημήτριος Τερτίπης με
18 άντρες καταλαμβάνει τη γέφυρα
Αμπάζ Αγά κοντά στη Ματαράγκα, θέση
πολύτιμη, αλλά τελείως ανοχύρωτη,
για να ανακόψει την προέλαση του

Η μάχη της Ματαράγκας

Ο χορευτικός όμιλος Καρδίτσας «Το Σεργιάνι» στη γιορτή
του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών

Το μνημείο πεσόντων στη Ματαράγκα (πηγή: https://karditsas.blogspot.com)

Συνέχεια στη σελίδα 6
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του Τριαντάφυλλου Δήμου

Ε μπνευσμένος από την παρα-
κολούθηση του έργου της κι-
νηματογραφικής ταινίας η
οποία προβλήθηκε στον κι-

νηματογράφο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ της Θεσ-
σαλονίκης τον μήνα Φεβρουάριον
2017 παίζοντας το έργο ΕΞΟΔΟΣ –
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, συγκινή-
θηκα και επηρεάστηκα πάρα πολύ,
τόσο από το σενάριο όπου οι ηθο-
ποιοί ζωντανεύουν στην οθόνη τους
ήρωες του προβληθέντος έργου, όσο
και από την μουσική επένδυση η
οποία επιλέχθηκε, διότι η μουσική
συντηρεί την εικόνα στη μνήμη του
θεατή ενώ ταυτόχρονα τον ταξιδεύει
σ' ένα εναλλασσόμενο κόσμο συναι-
σθημάτων. Η παράδοση όμως πολλές
φορές μας προτρέπει να αναφερ-
θούμε σε διάφορα γεγονότα – ντο-
κουμέντα, ιδιαίτερα
των χρόνων της τουρ-
κικής σκλαβιάς. Με
εθνική και πατριωτική
παρόρμηση θα περι-
γράψω τα διαδραματι-
σθέντα εκείνα
πολεμικά γεγονότα.

Η Επανάσταση 
του 1821

Γνωρίζουμε ότι η Ελ-
ληνική Επανάσταση
εναντίον των Τούρκων
κατακτητών άρχισε
στις 25 Μαρτίου 1821,

ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου, κατά την οποία ο Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός ευλόγησε το λάβαρο
της επαναστάσεως στην Ιερά Μονή
της Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων της
Αχαΐας και κάλεσε τους προκρίτους
να ενωθούν και να δώσουν τον νε-
νομισμένον όρκον με το σύνθημα
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Από τη
στιγμή αυτή είπε αρχίζει ο ένοπλος
αγώνας. 

Εμπρός αδέλφια όλοι μαζί να απο-
τινάξουμε τον τουρκικό ζυγό.

Η πολιορκία του Μεσολογγίου
Στη διάρκεια του   αγώνα διαδρα-

ματίστηκαν πάρα πολλά πολεμικά
γεγονότα με αποκορύφωμα την πο-
λιορκία και την έξοδο του Μεσο-
λογγίου, τα οποία συγκαταλέγονται
στα σπουδαιότερα και σημαντικότερα
της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστο-

τουρκικού στρατού που ερχόταν από
την Καρδίτσα, και να παρεμποδίζει
τις βολές των τηλεβόλων. Ο Λοχίας
Γεώργιος Λάιος καταλαμβάνει το λόφο
της Πετρομαγούλας και αναλαμβάνει
την υπεράσπιση του.

Η φοβερή μάχη εκτυλίχθηκε κυρίως
στη Ματαράγκα, όπου 80 Έλληνες αν-
τιμετώπιζαν 2.000 πεζούς, 300 ιππείς
και δύο τηλεβόλα, στη γέφυρα Αμπάζ
Αγά, όπου μαχόταν ο Δημήτριος Τερ-
τίπης με 18 στρατιώτες, και στην Πε-
τρομαγούλα, όπου ο Γεώργιος Λάιος
με 60 περίπου άντρες αντιμετώπιζε
τον κύριο όγκο του τουρκικού στρατού.
Στη Ματαράγκα οι επαναστάτες έδειξαν
ανείπωτο ηρωισμό, αλλά μπροστά
στην πολυάνθρωπη ορμή των εχθρι-
κών επιθέσεων γύρω στις 9 το πρωί
υποχώρησαν προς το χωριό Πύργος.
Στη γέφυρα Αμπάζ Αγά οι 18 πολεμι-
στές του Δημήτριου Τερτίπη, αφού
έριξαν και την τελευταία σφαίρα, συμ-
πτύχθηκαν στην Πετρομαγούλα. Στην
κορυφή της Πετρομαγούλας ο Γεώρ-
γιος Λάιος με 16 άντρες δίνει ομηρική
μάχη, αντιμέτωπος με ένα ολόκληρο
τάγμα του τουρκικού στρατού. Πάνω
σ’ αυτόν τον άνισο αγώνα ο γενναίος
Επιλοχίας πληγώνεται θανάσιμα. Η
Επανάσταση χάνει έναν από τους πρω-
τεργάτες και τους πιο αφοσιωμένους
πολεμιστές της.

Ο κλοιός γύρω από την Πετρομα-
γούλα συνεχώς σφίγγει. Κατά τις 4.30
το απόγευμα Έλληνες και Τούρκοι μά-
χονται πια σώμα με σώμα. Η μάχη γί-
νεται με τις ξιφολόγχες. Τα πράγματα
για τους Έλληνες ήταν πολύ άσχημα,
όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένα σώμα
100 περίπου ανδρών να σπεύδει από
το Μοσχολούρι για να τους βοηθήσει.
Ο Δημήτριος Τερτίπης βλέπει αυτή
την εξέλιξη, δίνει θάρρος στους στρα-
τιώτες του και διατάσσει αντεπίθεση.
Και τότε ακράτητοι αντεπιτίθενται από
την Πετρομαγούλα εναντίον των Τούρ-
κων στρατιωτών, που πριν λίγο τους
είχαν επιτεθεί με όλη τους τη δύναμη,
και τους αναγκάζουν να υποχωρήσουν. 

Η μάχη είχε κριθεί υπέρ των Ελλή-
νων. Κατά τις 8 το βράδυ οι Τούρκοι
άρχισαν να υποχωρούν κανονικά και
οι Έλληνες επαναστάτες και στρατιώ-
τες αποσύρθηκαν στα ριζά των Αγρά-
φων. Είχαν πετύχει μια περιφανή νίκη.
Πάνω από 1.500 Τούρκοι στρατιώτες
σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ανά-
μεσά τους και ο Χασάν Πασάς. Η λαϊκή
μούσα ύμνησε αυτή τη μάχη και κυρίως
τον ηρωικό θάνατο του Γεωργίου Λαΐ-
ου με πολλά δημοτικά τραγούδια και
η μνήμη του ακόμη τιμάται στην πε-
ριοχή και θα τιμάται. 

Τη σημασία που έδειχνε η αγγλική
πολιτική στην περιοχή μας μπορούμε
να την καταλάβουμε από την αποστολή
δύο Άγγλων Προξένων στη Θεσσαλία
μετά τη Μάχη της Ματαράγκας, για να
συναντήσουν τον Κωνσταντίνο Ισχό-
μαχο και τον Δημήτριο Τερτίπη και να

ζητήσουν παύση των εχθροπραξιών
με την υπόσχεση ότι οι Τούρκοι θα
σεβαστούν τον Ελληνικό πληθυσμό
της Θεσσαλίας και δεν θα προβούν
σε αντίποινα και ότι οι Άγγλοι θα θέ-
σουν το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας
στο Συνέδριο του Βερολίνου. Ίσως
αυτή η παρέμβαση φαίνεται και μπορεί
να ληφθεί ως θετική έκβαση, όμως
έτσι κατάφεραν οι Άγγλοι να περιο-
ρίσουν τα προς απελευθέρωση εδάφη
μόνο στη Θεσσαλία και την Άρτα, εκ-
μεταλλευόμενοι και την αδυναμία της
κυβέρνησης για κατευθείαν πολεμική
σύγκρουση με τους Τούρκους. Θα
περάσουν άλλα 34 χρόνια μέχρι να
βρεθούν πάλι οι κατάλληλες συνθήκες
και να απελευθερωθεί η Ήπειρος, η
Μακεδονία και η Θράκη με τους βαλ-
κανικούς πολέμους. 

Οι λιποτάκτες Υπαξιωματικοί και
στρατιώτες, όταν επέστρεψαν στη Λα-
μία και ο καθένας στο σώμα του, συ-
νελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυ-
λακή. Η αποκατάστασή τους έγινε τον
Ιούνιο του 1878 όταν ο Υπουργός των
Ναυτικών και προσωρινός Υπουργός
των Στρατιωτικών Γεώργιος Μπουρμ-
πούλης κατήργησε όλες τις αποφάσεις
του προηγούμενου Υπουργού Σωτη-
ρίου Πετμεζά, που ενοχοποιούσαν
τους λιποτάκτες πατριώτες. Τους
απάλλαξε όλους και τους αποκατέ-
στησε στους βαθμούς που είχαν πριν. 

Σήμερα ο λαός μας βάλλεται από
παντού. Ξένα συμφέροντα, ξένες απαι-
τήσεις, ξένες αποφάσεις πληγώνουν
τη χώρα μας. Οφείλουμε να αναδεί-
ξουμε εκείνους τους ανθρώπους που
προέταξαν τα στήθη τους στους εχ-
θρούς και νίκησαν υπέρτερες δυνά-
μεις. Οφείλουμε να τους δώσουμε
την αξία που τους αρμόζει και να τους
υψώσουμε στο επίπεδο του προτύπου,
γιατί τέτοια πρότυπα έχουμε ανάγκη
κυρίως σήμερα που ο επεκτατισμός
των ξένων, πιο ύπουλος από ποτέ,
διεισδύει στη χώρα μας. 

Ετούτη η επέτειος μας θυμίζει τον
ηρωισμό των Ελλήνων που πρωτα-
γωνίστησαν στη μάχη, των αθάνατων
ηρώων που χάθηκαν εδώ, για να
ζούμε εμείς ελεύθεροι, μας θυμίζει
το αδούλωτο φρόνημά τους και την
αυτοθυσία τους, αλλά μας μεταφέρει
κι ένα επίκαιρο μήνυμα: ότι λαοί που
δεν παίρνουν στα χέρια τους την ελευ-
θερία και την τύχη τους είναι καταδι-
κασμένοι στην αφάνεια, ενώ λαοί,
που δεν διστάζουν να αγωνιστούν
ακόμη και ενάντια σε υπέρτερες δυ-
νάμεις, στο τέλος ζουν με τιμή κι
αξιοπρέπεια.

Στους μεγάλους κινδύνους φαίνεται
το αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων.
Ο φιλόπατρις ποιητής μας Ανδρέας
Κάλβος σε μία από τις Ωδές του κάνει
την εξής αποστροφή: 

«Ω Έλληνες, ω θείαι ψυχαί
που εις τους μεγάλους κινδύνους 
φανερώνετε ακάματον ενέργειαν 
και υψηλήν φύσιν!».
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Πάνω: Σκηνή
από ταινία

Αριστερά:
Πίνακας του
Θεόδωρου Π.
Βρυζάκη
(1814-1878),
εμπνευσμέ-
νος από την
΄Εξοδο του
Μεσολογγίου

H πόλη του Μεσσολογγίου
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ρίας. Η πολιορκία του Μεσολογγίου
άρχισε στα τέλη Απριλίου του 1825.
Ο Κιουταχής συγκέντρωσε μεγάλο
στρατό στη Λάρισα με διαταγή του
Σουλτάνου και στρατοπέδευσε έξω
από το Μεσολόγγι και άρχισε τις επι-
θέσεις από στεριά και θάλασσα. Όλες
όμως οι επιχειρήσεις απέτυχαν. Ο
Σουλτάνος προβλέποντας ορθά ότι η
πολιορκία θα ήταν χρονοβόρα και με
βάση  το ότι οι Ευρωπαϊκές Αυλές,
πιεζόμενες από το φιλελληνικό  κίνημα
των λαών τους, ήδη είχαν αρχίσει να
αναγνωρίζουν την ύπαρξη Ελληνικού
ζητήματος, ενίσχυσε τον αποκλεισμό
της πόλης με επιπλέον δυνάμεις του
Αιγύπτιου στρατάρχη Ιμπραήμ. Τότε η
κατάσταση στην πόλη έγινε δραματική
και η πείνα άρχισε να θερίζει τους
κατοίκους.

Η έξοδος
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση το

Συμβούλιο των οπλαρχηγών και Προ-
κρίτων της πόλης πήρε την απόφαση
για την έξοδο των κατοίκων από την
πόλη του Μεσολογγίου.

Η έξοδος ορίστηκε για την νύκτα
του Σαββάτου του Λαζάρου με ξημε-
ρώματα Κυριακής, μεταξύ 10ης και
11ης Απριλίου 1826.

Το σχέδιο όμως της εξόδου πιθανό-
τατα προδόθηκε, μάλλον από αυτόμολον
ξένον, με αποτέλεσμα οι τουρκοαιγύ-
πτιοι να απαντήσουν με σφοδρή επίθεση
που συνοδεύτηκε με σφαγή.

Χιλιάδες Έλληνες σφραγιάσθηκαν
και αιχμαλωτίστηκαν και μόνον 1500
κατάφεραν να διασωθούν.

Η πτώση του Μεσολογγίου οδήγησε
σε διάλυση της τρίτης Εθνοσυνέλευσης
της Επιδαύρου το 1826 και την παραί-
τηση της Κυβερνήσεως του Κουντου-
ριώτη.

Η ηρωϊκή έξοδος του Μεσολογγίου
εορτάζεται με επισημότητα και λαμ-
πρότητα κάθε χρόνο στον Κήπο των
Ηρώων της πόλης του Μεσολογγίου
στις 10 Απριλίου, όπου γίνεται και
αναπαράσταση της μάχης στη μνήμη
των ελεύθερων πολιορκημένων.

Παιδιά της Σαμαρίνας 
Το μεγάλο όμως γεγονός που επίσης

προκάλεσε γενική συγκίνηση και θαυ-
μασμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
ήταν τα «Παιδιά της Σαμαρίνας», στα
οποία κυριάρχησε το πατριωτικό τους
καθήκον και έφυγαν από το χωριό τους
για να βοηθήσουν τους πολιορκημένους
κατά την έξοδο.

Η τολμηρή αυτή πράξη τους είχε με-
γάλη απήχηση, ειδικότερα στους μα-
χητές οι οποίοι υπερασπίζονταν το Με-
σολόγγι και τους αναπτέρωσε το ηθικό

τους, και ενθάρρυνε την ελπίδα για
την καλύτερη έκβαση του αγώνα.

Όπως όμως μας αφηγείται ο σενα-
ριογράφος και σκηνοθέτης του έργου
Βασίλης Τσικάρας, μαζί με τις μεγάλες
προσωπικότητες της Ελληνικής Επα-
νάστασης συμμετείχαν και πολλοί άν-
θρωποι άγνωστοι παντελώς που πήγαν
να βοηθήσουν τους πολιορκημένους.
Ακόμη και συγχωριανοί μας Καναλιώ-
τες πήγαν να βοηθήσουν, όπως ανα-
φέρεται στο βιβλίο του Θωμά Κυρίτση
«ΚΑΝΑΛΙΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ», οι οποίοι
έμειναν ανώνυμοι. Μας υπενθυμίζει
μάλιστα ο Β. Τσικάρας ότι πέραν από
τους χιλιάδες Μεσολογγίτες που βρί-
σκονταν εντός των τειχών με επικε-
φαλής τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο,
βρίσκονταν και 2500 πολεμιστές εκτός
της πόλης, τα λεγόμενα τάγματα της
υπαίθρου, με επικεφαλής τον οπλαρ-
χηγό Γεώργιο Καραϊσκάκη.

Όλους αυτούς του ανώνυμους ήρωες
και τα παιδιά της Σαμαρίνας που έδωσαν
τη ζωή τους και το αίμα τους για την
ελευθερία της πατρίδος ζωντανεύει
και εξυμνεί μέσα από την μεγάλη οθόνη
η προβολή του έργου.

Η Λαϊκή Μούσα όμως, λόγω ευαι-
σθησίας, σεμνότητας και συμπόνιας
χαρακτηρίζει τα Παιδιά της Σαμαρίνας
"καημένα" διότι δεινοπάθησαν και τα-
λαιπωρήθηκαν σε όλη τους τη δια-
δρομή, πεζοί, να διανύσουν την μεγάλη
απόσταση μέσω Ηπείρου για να φθά-
σουν στο Μεσολόγγι.

Το Δημοτικό τραγούδι το οποίο είναι
γνωστό στο ευρύ κοινό και το οποίο
παρατίθεται παρακάτω έχει φτιαχτεί
για τα 120 βλαχόπουλα της Σαμαρίνας,
τα οποία αφού συγκεντρώθηκαν στην
κεντρική πλατεία του χωριού τους ανα-
χώρησαν με αρχηγό τον Μίχο Φλώρο
και τους Μακρή, Μανάκα, Αβραμούλη,
Συράκο, Μπούσια, Γκιολδάση, Τζήμου
και πήγαν να πολεμήσουν στο Μεσο-
λόγγι. Κατάφεραν όμως να επιστρέψουν
στο χωριό τους μόνον 33 παιδιά και
αυτά σε πολύ κακή κατάσταση. Ενώ τα
υπόλοιπα παιδιά έπεσαν ηρωικά υπε-
ρασπιζόμενα το Μεσολόγγι. 

Για την ηρωική τους θυσία έχει στηθεί
μνημείο στον Κήπο των Ηρώων του
Μεσολογγίου καθώς και στην κεντρική
πλατεία της Κοινότητας Σαμαρίνας.

Παραθέτω το Δημοτικό Τραγούδι –
Μοιρολόϊ το οποίο είναι αφιερωμένο
στα «Παιδιά της Σαμαρίνας».

Παιδιά της Σαμαρίνας

Εσείς μωρέ παιδιά κλεφτόπουλα
παιδιά της Σαμαρίνας
μωρέ παιδιά καημένα
παιδιά της Σαμαρίνας
κι ας είστε λερωμένα.

Αν πάτε πάνω μωρέ στα βουνά
κατά τη Σαμαρίνα
μωρέ παιδιά καημένα
κατά τη Σαμαρίνα
κι ας είστε λερωμένα.

Τουφέκια μωρέ να μη ρίξετε
τραγούδια να μη πείτε
μωρέ παιδιά καημένα
τραγούδια να μη πείτε
κι ας είστε λερωμένα.

Κι αν σας ρωτήσει μωρ’ η μάνα μου
κι η δόλια η αδερφή μου
μωρέ παιδιά καημένα
κι η δόλια η αδερφή μου
κι ας είστε λερωμένα.

Μη πείτε πως μωρέ εχάθηκα
πως είμαι σκοτωμένος
μωρέ παιδιά καημένα
πως είμαι σκοτωμένος
κι ας είστε λερωμένα.

Πείτε τους μωρέ πως παντρεύτηκα
τη μαύρη γη πως πήρα
μωρέ παιδιά καημένα
τη μαύρη γη πως πήρα
κι ας είστε λερωμένα.

Λίγα λόγια για τη Σαμαρίνα
Η Σαμαρίνα είναι γνωστό ονομαστό

βλαχοχώρι της Βόρειας Πίνδου, που
βρίσκεται κοντά στα σύνορα Δυτικής
Μακεδονίας και Ηπείρου, στο νομό
Γρεβενών. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο
1600 μέτρα στις Β.Α. πλαγιές του
όρους Σμόλικα (2637μ.) και είναι το
ψηλότερο χωριό όχι μόνο της χώρας
μας αλλά και των Βαλκανίων. Έχει
πυκνά δάση πεύκων και οξυάς, άφθονα
νερά, ασύγκριτες φυσικές καλλονές
και κλίμα υγιεινότατο. Γι' αυτά της τα
προσόντα την είπαν και την βάφτισαν
«Η Ωραία Σαμαρίνα». 

Τα ανωτερω γεγονότα με πόνο ψυ-
χής ανακαλώ στη μνήμη όλων. Ιδιαί-
τερα θέλω να απευθυνθώ στον κ. Ερν-
τογάν και να του πω.

«Κε Ερντογάν, κε. Πρόεδρε μιας
γειτονικής και "φιλικής χώρας", χώρες
που η Ιστορία έχει "εξαναγκάσει" πλέον
να ζήσουν ειρηνικά, όταν και οι δύο
λαοί δοκίμασαν, στη μακραίωνη κοινή
τους πορεία, την αγριότητα και τη βαρ-
βαρότητα των πολέμων και των συ-
νεπειών τους. Μία κοινή πορεία που,
με τις πολλές ιστορικές καταγραφές
της και τις ιδιαίτερες ανάγκες συμ-
βίωσης των δύο λαών, φέρνει και
τους δύο ενώπιον των –ιστορικών–
ευθυνών τους να ζήσουν πλέον ειρη-
νικά, όπως αρμόζει σε σύγχρονες και
ιστορικά αναμορφωμένες χώρες, σύμ-
φωνα με τις σύγχρονες επιταγές των
κρατών που επιθυμούν ανάπτυξη, ευη-
μερία και σταθερότητα σε όλους τους
τομείς.

Μην μιλάτε λοιπόν κε Πρόεδρε της
Τουρκίας για πόνο καρδιάς και "πα-
τρίδες", γιατί στις δικές μας καρδιές
και στο δικό μας DNA βρίσκεται – κι
είναι σμιλεμένο με το δίκιο –  πραγ-
ματικός πόνος, πόνος που δεν μετριέται
με τα δικά σας μέτρα και λογική».

Πολιορκία – Έξοδος Μεσολογγίου
– Παιδιά της Σαμαρίνας

Μνημείο Σαμαριναίων στον κήπο
των Ηρώων του Μεσολογγίου

Η Σαμαρίνα
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Απολογισμός εργασιών του Δ.Σ.
για το έτος 2017

Αφιερώνεται στη μνήμη των Γεωργίου Μπάλιου και Ελένης συζύγου Νικολάου Κατέρη, 
αναπληρωματικών Μελών 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 και ενημέρωση των κα-
ταλόγων συνδρομητών και αποδεκτών
της εφημερίδας, με την εθελοντική ερ-
γασία της κας Ευγενίας (Τζένης) συζύ-
γου Χρήστου Λιάκου, η οποία προσφέ-
ρει εθελοντικά την εργασία αυτή προς
το Σύλλογο τα τελευταία χρόνια, ενώ
έχει δημιουργήσει και ειδικό κωδικό, ο
οποίος δίνει τη δυνατότητα, σε όσους
απαιτείται, να λαμβάνουν γνώση όλων
των εγγράφων του αρχείου του Συλλό-
γου από τον υπολογιστή τους, χωρίς να
απαιτείται η παρουσία τους στο γραφείο
του. 
► Υποβολή την 22α Αυγούστου 2017
στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφη-
σης (στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας) της
δήλωσης του ακινήτου του Ξενώνα
«Λάμπρος Παπαγεωργίου».
► Ενοικίαση νέου πιο ευρύχωρου χώ-
ρου στέγασης του γραφείου του Συλλό-
γου, εντός του ίδιου κτηρίου και ορό-
φου επί της οδού Γλάδστωνος, αρ. 10,
Ομόνοια-Αθήνα.

Ενέργειες σχετικά με τη
διασφάλιση της μελλοντικής
συνέχειας του Συλλόγου
► Το Δ.Σ. του Συλλόγου, κατόπιν της
πρότασης του κου Βασίλη Μπρακα-
τσούλα, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου
της 12ης Μαρτίου 2017, να αναλάβει ο
ίδιος πρωτοβουλία προσέγγισης νεό-
τερης ηλικίας ατόμων για τη συμμετοχή
τους στον Σύλλογο, προκειμένου να
δοθεί πνοή συνέχισης της λειτουργίας
και του έργου του στο μέλλον, επικρό-
τησε τη διάθεση του κου Μπρακατσού-
λα στη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου
2017, θ. 2, και βρισκόταν έκτοτε σε επι-
κοινωνία μαζί του σχετικά με το αποτέ-
λεσμα της πρωτοβουλίας. Οι ενέργειες
από πλευράς του κου Μπρακατσούλα
δεν ευοδωθήκαν, τουλάχιστον προς το
παρόν.

Ενέργειες σχετικά με τους
ειδικούς σκοπούς του Ξενώνα
«Λάμπρος Παπαγεωργίου»
► Σχετικά με τις ενέργειες του Δ.Σ. για
την προκήρυξη εκπόνησης διδακτορι-
κής διατριβής ή, εναλλακτικά, ανάθε-
σης μεταπτυχιακής ερευνητικής εργα-

σίας σχετικής με την αποδημία-μετανά-
στευση από τις αγροτικές κοινότητες,
με βασικό πεδίο έρευνας τη μετανά-
στευση-αποδημία των Καναλιωτών,
όπως είχε ανακοινωθεί στα φύλλα

134, σελ. 3 και 139, σελ. 1, της εφημε-
ρίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» και ανακοινωθεί
επίσης στη Γενική Συνέλευση των με-
λών του Συλλόγου της 12ης Μαρτίου
2017, η αναζήτηση Καθηγητή ΑΕΙ που

θα επιθυμούσε να αναλάβει την επίβλε-
ψη μιας τέτοιας εργασίας ευοδώθηκε
στο όνομα της Επίκουρης Καθηγήτριας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κας Μαρίας Παρταλίδου για
την εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητι-
κής εργασίας. Η κα Παρταλίδου διδά-
σκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Αγροτικής Οικονομίας του
Τμήματος Γεωπονίας αυτού του Πανε-
πιστημίου. Η εργασία υπό την επίβλεψή
της ανατέθηκε στη μεταπτυχιακή φοι-
τήτρια κα Νικολέτα Τηλοπούλου και
βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησής
της. Η κα Τηλοπούλου έχει ήδη επισκε-
φτεί το χωριό μας για μια πρώτη γνω-
ριμία με τον χώρο της έρευνάς της την
9η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της τελε-
τής αποκαλυπτηρίων της προτομής του
Ζήση Σκάρου στο προαύλιο του Δημο-
τικού Σχολείου του χωριού, όπου παρέ-
στη επίσης, όπως παρέστη και στην ξε-
νάγηση στο Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο, στην Πινακοθήκη και στο
Ιστορικό Αρχείο - Βιβλιοθήκη «Κοίμη-
ση της Θεοτόκου» Καναλίων, την οποία
πραγματοποίησε ο κος Αντώνης Λάσ-
δας για τα άτομα που παραβρέθηκαν
στην τελετή των αποκαλυπτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Καθηγήτρια
κα Παρταλίδου, ο τίτλος της εργασίας
διαμορφώθηκε ως εξής: Αιτιογένεια
της ιστορικής πορείας της αποδημίας
πληθυσμού ευνοημένων ως προς τις
αναπτυξιακές συνθήκες νεοελληνικών
αγροτικών κοινοτήτων, οικονομικοκοι-
νωνικές συνέπειες, σύγχρονες προ-
οπτικές ανάκαμψης - Η περίπτωση της
Κοινότητας Καναλίων Καρδίτσας.

Το Δ.Σ. δεσμεύτηκε να παράσχει κάθε
δυνατή διευκόλυνση σε επίπεδο δια-
μονής και πληροφόρησης στη μετα-
πτυχιακή φοιτήτρια, καθώς και να της
παράσχει, με την ολοκλήρωση της ερ-
γασίας της, οικονομική ενίσχυση-υπο-
τροφία ποσού 1.000 ευρώ, με χορηγό
της υποτροφίας τον κο Βασίλη Μπρα-
κατσούλα, όπως έχει ανακοινωθεί στο
φύλλο 139, σελ.1, της εφημερίδας μας.

Ενέργειες σχετικά με τη
συντήρηση του κτηρίου του
Ξενώνα «Λάμπρος
Παπαγεωργίου»
► Συντήρηση των περγκολών, εργασία
που βρίσκεται σε εξέλιξη από την εται-
ρεία «Αφοί Καρατζιά - Α. Παπαθανασί-
ου», που ασχολείται με ξυλουργικές
εργασίες, έναντι οικονομικών εκκρε-
μοτήτων της προς τον Σύλλογό μας.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚH ΣΥΝEΛΕΥΣΗ
ΗΜEΡΑ ΚΥΡΙΑΚH 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 11.00 

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

Η Πρόεδρος (στο κέντρο) με την Γραμματέα της Συνέλευσης και τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παρουσίαση του απολογισμού 

των πεπραγμένων αυτού

Ισολογισμός Εσόδων – Εξόδων (σε ευρώ)

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κωνσταντίνος Καραγιάννης του Νικολάου

Βάιος Αναγνώστου του Ευαγγέλου
Χρήστος Κατσόγιαννος του Ηρακλή



Ενέργειες σχετικά με την
προβολή προσωπικοτήτων
και συλλογικών φορέων 
του χωριού 
► Επίσκεψη την Πέμπτη 16η Μαρτίου
2017 του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου κου Λάμπρου Πυργιώτη και του
κου Βασίλη Μπρακατσούλα στον τότε
Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΡΤ, Καρδιτσιώ-
τη, κο Διονύση Τσακνή, προκειμένου να
συζητηθεί η περίπτωση πιθανής ανάλη-
ψης από την ΕΡΤ της παραγωγής τηλε-
οπτικού υλικού που θα αναφέρεται
στην προσωπικότητα του κου Μπρακα-
τσούλα και σε άλλες προσωπικότητες
και συλλογικούς φορείς των Καναλίων
(π.χ. συλλόγους Καναλιωτών) με προ-
σφορά σημαντικού έργου στο χωριό,
όπως είχε αποφασιστεί κατά τη συζή-
τηση στη Γενική Συνέλευση της 12ης
Μαρτίου 2017, με αφορμή σχετική πρό-
ταση του πρώην Προέδρου του Συλλό-
γου κου Αρχοντή Μαυράκη για την πα-
ραγωγή ενός video προς τιμήν του κου
Βασίλη Μπρακατσούλα. Από την επί-
σκεψη στον κο Τσακνή δεν προέκυψε
κάτι συγκεκριμένο προς υλοποίηση στο
άμεσο μέλλον. Ο κος Τσακνής ανέφερε
ότι πιθανόν στο μέλλον να πραγματο-
ποιηθούν εκπομπές δελτίων ειδήσεων
της ΕΡΤ3 από τις πρωτεύουσες νομών.
Ενδεχομένως τότε να καταστεί δυνατόν
να γίνει ένα σχετικό αφιέρωμα στην
πόλη της Καρδίτσας, με ερέθισμα τη
δημιουργία του πολυχώρου στο κτίριο
της παλαιάς ηλεκτρικής εταιρείας, για
τον οποίο ο κος Μπρακατσούλας μαζί
με τον αδελφό του Θανάση έκαναν ση-
μαντικές ενέργειες και προσέφεραν
χρήματα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
αφιέρωμα θα μπορούσε να γίνει ανα-
φορά στο έργο του κου Μπρακατσούλα
και να τιμηθεί μέσω αυτού του δελτίου
ειδήσεων. Έως σήμερα το πρόγραμμα
εκπομπών που ανέφερε ο κος Τσακνής
δεν έχει μπει σε εφαρμογή, ενώ ο ίδιος
δεν ανήκει πλέον στο Δ.Σ. της ΕΡΤ.

Περί της αρχιτεκτονικής
ανάλυσης παραδοσιακών
κτηρίων και συνόλων των
Καναλίων από ομάδα
σπουδαστριών/ στών της
Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ
με τους καθηγητές τους
► Το Δ.Σ. καλωσόρισε με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον την επίσκεψη σπουδαστικής
και διδακτικής ομάδας της Αρχιτεκτο-
νικής Σχολής του ΕΜΠ, από 13 έως 18
Οκτωβρίου στο χωριό μας, για τη διε-
ξαγωγή εργασιών καταγραφής και
ανάλυσης παραδοσιακών κτηρίων και
συνόλων του οικισμού των Καναλίων
και παρέσχε κάθε διευκόλυνση για την
καλή ολοκλήρωση των εργασιών τους.
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη στη συνε-
δρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου της 2ας
Οκτωβρίου, εκ μέρους της διδακτικής
ομάδας του ΕΜΠ, του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή Δρος αρχιτέκτονα μηχανικού
κου Γ. Γιαννίτσαρη, ο οποίος ανέλυσε
διεξοδικά στα μέλη της συνεδρίασης το
σκοπό της επίσκεψης και της καταγρα-
φής των κτηρίων του οικισμού των Κα-
ναλίων. Ο κος Γιαννίτσαρης τόνισε ότι
τα Κανάλια είναι ένα εκ των λίγων χω-
ριών του νομού Καρδίτσας που διατη-
ρούν παραδοσιακά στοιχεία αρχιτεκτο-

νικής, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για
την πρακτική εξάσκηση των σπουδα-
στών στο αντικείμενο του μαθήματος
της αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδο-
σιακών κτηρίων και των οποίων επί-
σης η αποτύπωση και μελέτη αξίζει για
λόγους διατηρησιμότητας στο μέλλον
ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στην
αναγκαιότητα περαιτέρω ενεργειών εκ
μέρους των αρμοδίων αρχών για τη θε-
σμική κατοχύρωση της διατήρησης της
πολιτισμικής κληρονομιάς του χωριού.
Συνολικά εργάστηκαν για τα Κανάλια
29 άτομα υπό την επίβλεψη και καθο-
δήγηση της Καθηγήτριάς τους κας Ει-
ρήνης Εφεσίου και του μέλους του Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της
Σχολής κας Σταματίνας Μικρού. Με ευ-
θύνη του Συλλόγου φιλοξενήθηκαν στο
χωριό μεταξύ 13ης και 18ης Οκτωβρί-
ου 19 άτομα (15 σπουδάστριες του
ΕΜΠ και 4 αλλοδαποί σπουδαστές του
προγράμματος Erasmus) στον Ξενώνα
«Λάμπρος Παπαγεωργίου» και στα δια-
μερίσματα «Εν Καναλίοις» που ευγενι-
κά προσέφερε η διαχειρίστριά τους κα
Ευαγγελία Ζήση του Ζήση. Στην ομάδα
δόθηκε από τον Σύλλογό μας πολύ υλι-
κό σχετικά με την αρχιτεκτονική του οι-
κισμού και άλλα πολιτισμικά και πολι-

τιστικά στοιχεία, δημοσιευμένα σε φύλ-
λα της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ». Οι
σπουδάστριες/στές φωτογράφησαν τα
κτήρια του χωριού και μελέτησαν ειδι-
κότερα την εσωτερική εικόνα χαρακτη-
ριστικών κτηρίων, ακτινογραφώντας
τη δομή, τη μορφή και τον ιδιαίτερο αρ-
χιτεκτονικό χαρακτήρα του οικισμού.
Μετά την ανάλυση και επεξεργασία του
υλικού στο εργαστήριο του ΕΜΠ συν-
τάσσεται μελέτη, η οποία θα αναρτηθεί
στο ψηφιακό αρχείο του ΕΜΠ, προσβά-
σιμο στο διαδίκτυο. Τα μέλη της ομά-
δας, μετά την επιστροφή τους στο ΕΜΠ,
απέστειλαν προς τον Σύλλογο ευχαρι-
στήρια επιστολή, υπογεγραμμένη από
τον Αναπληρωτή Καθηγητή κο Γ. Γιαν-
νίτσαρη. Από τον Πρόεδρο κο Λάμπρο
Πυργιώτη απεστάλη απάντηση στην
ευχαριστήρια επιστολή, με τη διαβε-
βαίωση ότι θα προσφερθεί οποιαδήπο-
τε διευκόλυνση ζητηθεί έως την ολο-
κλήρωση της σπουδαστικής μελέτης
της Σχολής. Στο φύλλο 141, σελ. 6-11,
το Δ.Σ. του Συλλόγου δημοσίευσε ειδι-
κό αφιέρωμα - λεύκωμα των εντυπώ-
σεων και των ευχαριστήριων επιστο-
λών που απεστάλησαν εκ μέρους των
διδασκόντων και των ομάδων των
σπουδαστριών/ στών που εργάστηκαν
στο χωριό.

Σχετικά με ενέργειες για την
ανακαίνιση κοινόχρηστων
υποδομών στο χωριό 
► Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 10ης
Απριλίου 2017, θ. 4, συζήτησε τη σκο-
πιμότητα της ανακαίνισης των κοινό-
χρηστων τουαλετών του χωριού, για
λόγους υγιεινής των χρηστών και ανα-
βάθμισης της εικόνας του χωριού, με
την ανάληψη της δαπάνης σχετικών ερ-
γασιών ανακαίνισης των κτισμάτων
των τουαλετών και τη διοχέτευση των
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Από την επίσκεψη σπουδαστών και διδασκόντων της Σχολής Αρχιτεκτόνων του
ΕΜΠ στο κτήριο του παλαιού σχολείου (Ιστορικό κ' Λαογραφικό Μουσείο – Πι-

νακοθήκη) του χωριού την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Σχετικά με τη δυνατότητα και τις
πιθανές ενέργειες που θα μπορούσαν
ν' αναληφθούν από τον Σύλλογό μας,
τους άλλους Συλλόγους Καναλιωτών
(Καναλίων, Βόλου, Θεσσαλονίκης)
και άλλα μεμονωμένα άτομα που πι-
θανόν θα ήταν διατεθειμένα να βοη-
θήσουν, με σκοπό την επιμέλεια του
ιστορικού αρχείου του χωριού, στο
οποίο να καταγραφούν πληροφορίες
που αφορούν σε άτομα και στην προ-
σφορά υλικού και πνευματικού τους
έργου στο χωριό, που αναβαθμίζει
την εικόνα ή και το βιοτικό επίπεδο
του χωριού (όπως δωρητών, ατόμων
παρόχων σημαντικών υπηρεσιών με
παρεμβάσεις προς την Πολιτεία ως
εκ της επαγγελματικής τους ιδιότητας,
αξιόλογων επιχειρηματιών, ατόμων
του πνεύματος, του καλλιτεχνικού κι
αθλητικού χώρου, κ.λπ.), καθώς η
ιστορική του μνήμη θα τρωθεί ση-
μαντικά αν δεν υπάρξουν καταγεγραμ-

μένες πηγές που να τη συντηρούν
(όπως είχε ήδη συζητηθεί σε συνε-
δρίαση του Δ.Σ. της 3ης Οκτωβρίου
2016 και καταγραφεί επίσης στο Πρα-
κτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 12ης Μαρτίου 2017,
θ.1, «Απολογισμός των εργασιών του
Δ.Σ.»), το ζήτημα απασχόλησε το Δ.Σ.
στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2017,
θ. 3. Δεδομένων των δυσκολιών που
έχουν ήδη διαπιστωθεί για την ανά-
ληψη της υλοποίησης αυτής της προ-
σπάθειας, το Δ.Σ. επεσήμανε ότι θα
μπορούσε να γίνει, σε πρώτη φάση,
μια επικαιροποίηση του αρχείου του
συγγραφικού έργου των Καναλιωτών
συγγραφέων, συμπληρωματική δη-
λαδή καταγραφή και συλλογή του έρ-
γου αυτού, ενέργεια που φαίνεται
πως είναι υλοποιήσιμη σχετικά εύ-
κολα. Ακολουθεί σχετική ανακοίνω-
ση-πρόσκληση προς τους Καναλιώτες
συγγραφείς.

Συνέχεια στη σελ. 10

Ενέργειες σχετικά με την καταγραφή του συγγραφικού έργου 
των Καναλιωτών συγγραφέων 

και τον εμπλουτισμό του Ιστορικού Αρχείου του χωριού 

Καλούνται οι Καναλιώτες συγγραφείς που δεν το έχουν ήδη πράξει,
να αποστείλουν αντίγραφα του συγγραφικού τους έργου στον κο
Αντώνη Λάσδα (τηλ. 6975400051), επιμελητή του Ιστορικού Αρχείου –
Βιβλιοθήκης «Κοίμηση της Θεοτόκου» του χωριού, προκειμένου να
καταγραφούν και καταχωρηθούν στο αρχείο. 

Από την επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο του χωριού σπουδαστών και διδασκόν-
των της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017 
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δραστηριοτητεσ του συλλογου Μασ

ρεόντων υδάτων των βρυσών της πλα-
τείας προς αυτές για την καθαριότητά
τους και μετέφερε την πρότασή του
στον Πρόεδρο της Κοινότητας κο Χρι-
στόδουλο (Χρίστο) Ζέκιο. Όπως έγινε
γνωστό, ο Δήμος Μουζακίου δεν προ-
τίθεται να επαναλειτουργήσει κοινό-
χρηστα Κοινοτικά (Δημοτικά) αποχωρη-
τήρια και ουρητήρια, για υγειονομικούς
λόγους (έλλειψης προσωπικού για τη
συνεχή λειτουργία και τη φύλαξή τους
κ.λπ.), ενώ η λειτουργία αποχωρητη-
ρίων είναι υποχρεωτική, με βάση τις
κείμενες υγειονομικές διατάξεις, για τα
καταστήματα της πλατείας. Κατά συνέ-
πεια δεν ήταν σκόπιμο για τον Σύλλογο
να προβεί σε ενέργειες ανακαίνισης.

Περί αιτήματος του
Μορφωτικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ),
σχετικού με κοινωνικά συσσίτια
στο χωριό
► Με την από 24 Ιουλίου 2017 επιστο-
λή προς τον Σύλλογό μας του Προ-
έδρου του Δ.Σ. του ΜΕΣΚ κου Αλέξαν-
δρου Χριστοδούλου, εκφράστηκε το αί-
τημα του ΜΕΣΚ περί οικονομικής συν-
δρομής του Συλλόγου μας για τα πραγ-
ματοποιούμενα από τον ΜΕΣΚ κοινω-
νικά συσσίτια για μέλη της κοινότητας
του χωριού. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας αναγνώρισαν την αγαθή
πρόθεση στην ενέργεια αυτή του ΜΕΣΚ,
εξέφρασαν ωστόσο την επιφύλαξή
τους, ιδιαίτερα εστιάζοντας σε ζητήμα-
τα που σχετίζονται με τη μη θεσμική κά-
λυψη της δραστηριότητας. Το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας είναι πρόθυμο να προ-
σφέρει διακριτική βοήθεια σε αναξιο-
παθούντα μέλη της κοινότητας του χω-
ριού μας, όπως έκανε σε ανάλογη πε-
ρίπτωση στο παρελθόν, αλλά αποφάσι-
σε ότι δεν μπορεί να είναι αρωγός στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα υπό τη
μορφή της μη θεσμικής κάλυψης υπό
την οποία πραγματοποιείται. 

Εκδηλώσεις
► Διοργάνωση συνεστίασης-γλεντιού
των μελών του Συλλόγου και κοπή της
πατροπαράδοτης βασιλόπιτας για το
καλό του έτους 2017, την Κυριακή, 12
Φεβρουαρίου 2017.
► Εκκλησιασμός των μελών του Συλ-
λόγου κατά την ακολουθία του εσπερι-
νού της εορτής των Αγίων Αποστόλων,
προστατών του Συλλόγου, την 29η Ιου-
νίου, στον ιερό ναό των Αγίων Αποστό-
λων, που βρίσκεται εντός του χώρου
της αρχαίας αγοράς, όπως έχει καθιε-
ρωθεί να πραγματοποιείται τα τελευ-
ταία χρόνια.
► Σχετικά με τον προγραμματισμό εορ-
ταστικής συνάντησης των γυναικών, κα-
ταγομένων από τα Κανάλια και Κανα-
λιωτισσών νυφών, στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου,
στην πλατεία του χωριού, με επισπεύ-
δουσες, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο, τις
κυρίες Ελένη σύζυγο Νικολάου Κατέρη
και Αγγελική σύζυγο Παναγιώτη Κατέρη,

οικογενειακοί λόγοι υγείας δεν επέτρε-
ψαν την μακαριστή πλέον Ελένη Κατέρη
να βρεθεί στο χωριό τις ημέρες εκείνες
και να συντονίσει τη συνάντηση, ενώ
αδυναμία εκδήλωσε και η κα Αγγελική
Παν. Κατέρη. Η πρόταση του Δ.Σ. του
Συλλόγου να αναληφθεί η διοργάνωση
από τις γυναίκες- μέλη του Δ.Σ. του
ΜΕΣΚ δεν ευοδώθηκε και η πραγματο-
ποίηση της συνάντησης ματαιώθηκε.
► Διεξαγωγή των αγώνων σκακιού,
την Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017,
στην πλατεία του χωριού, από τον ΦΟΚ
(Φυσιολατρικό Όμιλο Καρδίτσας) με
την ευθύνη του ΜΕΣΚ για τον χώρο διε-
ξαγωγής τους και τις λοιπές διευκο-
λύνσεις που απαιτήθηκαν. Από πλευράς
του Συλλόγου μας, το μέλος του κος
Θωμάς Παπαζαχαρίου, όπως κάθε χρό-
νο, είχε την επιστασία των αγώνων και
παρείχε συμβουλές διδασκαλίας στους
διαγωνιζόμενους.
► Διοργάνωση τελετής αποκαλυπτη-
ρίων της προτομής του Καναλιώτη
συγγραφέα και διανοητή Απόστολου
Ζήση (Ζήση Σκάρου), το Σάββατο, 9 Σε-
πτεμβρίου 2017, στο προαύλιο του Δη-
μοτικού Σχολείου Καναλίων. Τα αποκα-
λυπτήρια έγιναν από τον Δήμαρχο Μου-
ζακίου κο Γεώργιο Κωτσό. Η ζωγράφος
φίλη του Συλλόγου κα Μάγδα Βαμβα-
τήρα είχε φιλοτεχνήσει και δωρίσει
στον Σύλλογο το κεραμικό πρόπλασμα,
το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κα-

τασκευή της μπρούτζινης προτομής. Η
προτομή τοποθετήθηκε επί βάθρου
ανάλογου εκείνης του Νικολάου Νικο-
λάου για λόγους ομοιομορφίας στον
ίδιο χώρο. Τη δαπάνη κατασκευής της
προτομής ανέλαβε ο Σύλλογός μας και
του βάθρου ο Δήμος Μουζακίου.

Εκδόσεις 
► Σχετικά με το εκπεφρασμένο
προς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
ενδιαφέρον του συγχωριανού
μας κου Στέφανου Πρίντσιου να
εκδώσει ο Σύλλογός μας σε βι-
βλίο κείμενα που συνέγραψε ο
ίδιος με το καναλιώτικο γλωσσι-
κό ιδίωμα (ντοπιολαλιά), ευθυμο-
γραφήματα, σκωπτικά ή και ιλα-
ροτραγικά ακόμη αφηγήματα,
αναπολώντας εικόνες και περι-
στατικά από τη ζωή στο χωριό
(από τις συζητήσεις θαμώνων των
καφενείων και της πλατείας του χωρι-
ού, τη ζωή στην πατρική του και τις συγ-
γενικές του οικογένειες κ.λπ.), τα μέλη
του Δ.Σ., καταρχάς εξέφρασαν την ευα-
ρέσκειά τους για την προσφορά του κου
Πρίντσιου, ως ζωγράφου, στην Πινακο-
θήκη των Καναλίων, στην οποία χάρισε
σχεδόν όλα τα έργα του, φιλοτεχνημένα
μάλιστα με την ιδιάζουσα τεχνική της
στιγματογραφίας (πουαντιγισμός). Σχε-
τικά με την έκδοση του βιβλίου, τα μέλη
του Δ.Σ. αναγνώρισαν ότι τα κείμενα του

κου Στ. Πρίντσιου (αρκετά από τα οποία
έχουν δημοσιευτεί και σε φύλλα της
εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» ενώ ένας
πρώτος τόμος με τον τίτλο «Εν Καναλί-
οις – Λεύκωμα Ενθυμήσεων» εκδόθηκε
το 2006 από τον Σύλλογο Καναλιωτών
Βόλου) είναι μοναδικά στη διάσωση του
τοπικού γλωσσικού ιδιώματος και το
έργο του αποτελεί συνεισφορά στην πο-
λιτισμική κληρονομιά του τόπου μας και
όχι μόνο, διασώζοντας επίσης βιωματι-
κές εικόνες από τη ζωή στο χωριό μιας
εποχής που πέρασε και λίγοι πλέον είναι
εκείνοι που την έζησαν και μπορούν να
διηγηθούν περιστατικά της στους νεότε-
ρους. Η συνεισφορά του στη διάσωση
και των δύο στοιχείων και ιδιαίτερα της
ντοπιολαλιάς βάρυνε ιδιαίτερα στη σκέ-
ψη των μελών του Δ.Σ., τα οποία αποφά-
σισαν ομόφωνα την έκδοση του βιβλίου,
κατόπιν προσήκουσας επιμέλειας των
κειμένων και οριστικοποίησης των
όρων επί των δικαιωμάτων της έκδο-
σης. Η απόφαση του Δ.Σ. διαβιβάστηκε
στον κο Στ. Πρίντσιο.
► Τακτική τριμηνιαία έκδοση σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας
«ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ». Η εφημερίδα συντάσ-
σεται από επιτροπή αποτελούμενη από
τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου κα
Ισαβέλλα Γιδαράκου και τον Πρόεδρο κο

Λάμπρο Πυργιώτη. Η
εφημερίδα εκδίδεται
με σημαντική προ-
σφορά του μέλους
του Συλλόγου μας
και πρώην Αντιπρο-
έδρου, τυπογράφου
κου Παναγιώτη
Μπέκου, και την
εξαιρετική φροντί-
δα της γραφίστριας
– σχεδιάστριας έκ-

δοσης κας Έφης
Φρεμεντίτη. Η
εφημερίδα απο-
στέλλεται (το τε-
λευταίο φύλλο
141) σε 577 ταχυ-
δρομικές διευ-

θύνσεις (Αθήνα-προάστια: 251, Καρδί-
τσα: 104, Βόλος: 76, Θεσσαλονίκη: 56,
Λάρισα: 16, Τρίκαλα: 18, λοιπές επαρ-
χίες: 31, εξωτερικό: 25) και περισσότε-
ρες από 230 ηλεκτρονικές, ενώ αναρτά-
ται και στον διαδικτυακό τόπο www.ka-
nalia-karditsa.gr. Οι ενήμεροι συνδρο-
μητές για το 2017 είναι 176 άτομα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Λάμπρος Πυργιώτης
του Αποστόλου – Πρόεδρος 
Νικόλαος Κατσόγιαννος 
του Ηρακλή- Αντιπρόεδρος
Ισαβέλλα Γιδαράκου 
του Νικολάου – Γενική Γραμματέας
Σωτήρης Παπανικολάου του Αποστό-
λου – Αναπλ. Γ. Γραμματέας
Χρήστος Λιάκος
του Δημητρίου - Ταμίας
Υψηλάντης Σαμαράς του Βασιλείου –
Αναπληρωματικό μέλος

Οι μεταλλιοφόροι με συναθλητές τους και τους συντελεστές 
των αγώνων σκακιού στην πλατεία του χωριού

Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά εφέτος η
συνάντηση των πενηντάρηδων. Παραβλέφθηκε επίσης το άνοιγμα στον
αθλητισμό των νέων, που με βάση τις σχετικές εκδηλώσεις προηγούμενων
ετών φάνηκε πως θα μπορούσε να έχει συνέχεια. Εκφράζεται η ελπίδα,
οι εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν το 2017 (περιλαμβάνεται η πραγματο-
ποιηθείσα για πέντε συνεχόμενα χρόνια, 2012-2016, βραδιά της Κανα-
λιώτισσας)να ξαναζωντανέψουν το 2018.

Η προτομή του Ζήση 
Σκάρου στα Κανάλια

«Εν Καναλίοις –
Λεύκωμα Ενθυμή-
σεων», ο πρώτος
τόμος έκδοσης
2006 του Συλλόγου
του Βόλου
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Ηέκθεση αυτή αποτελεί μία δειγματοληπτική πα-
ρουσίαση αναδρομικού χαρακτήρα που στα-
χυολογεί τις θεματολογικές προτιμήσεις, στους
πειραματισμούς ύφους και τις εφαρμογές σε

διαφορετικά υλικά ενός σημαντικού έλληνα καλλιτέχνη.
Τα 108 έργα που εκτίθενται, προέρχονται από πολλές
ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές (Τελλόγλειο  Ίδρυμα
Τεχνών Α.Π.Θ., Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία
ΤΕΧΝΗ, Συλλογή Προσωπογραφιών Καθηγητών του
Α.Π.Θ., Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι.
Κατσίγρα). Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβου-
λία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι.
Κατσίγρα, όπου και παρουσιάστηκε στην πρώτη της
μορφή, πριν ταξιδέψει και στην Καρδίτσα. Τα εγκαίνια
της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 2 Μαρτίου 2018.

Ο Λουκάς Βενετούλιας πήρε τα πρώτα του μαθήματα
ζωγραφικής από τον Ν. Γ. Πεντζίκη. Κατόπιν σπούδασε
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους
τον Γ. Μόραλη και τον Σπ. Παπαλουκά, αφού εγκατέλειψε
τις σπουδές του στην Ιατρική. Έζησε στην Θεσσαλονίκη,
όπου παράλληλα με την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία,
δίδαξε ελεύθερο σχέδιο στο τμήμα αρχιτεκτόνων της
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και ιστορία της τέχνης
και σκηνογραφία σε ιδιωτική σχολή θεάτρου - κινημα-
τογράφου. Έκανε σκηνικά και κοστούμια για το θέατρο.

Η επιμέλεια της έκθεσης έγινε από την Δρα Στέλλα
Μουζακιώτου, Ιστορικό Τέχνης στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ Αθήνας, η οποία αναφέρει
σχετικά:

«Η καλλιτεχνική εμπειρία του Λουκά Βενετούλια
είναι βαθιά συνυφασμένη με την απεικόνιση των
σχέσεων ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον
στο οποίο ζει. Έχει την ικανότητα να αγγίζει τις βαθύτερες
και πιο κρυφές ευαισθησίες μας με το να εκφράζει με
απροκάλυπτη αμεσότητα την ιδιότυπη τραγωδία του
σύγχρονου ατόμου σε ένα περιβάλλον που εξωτερικά
έμοιαζε «νικηφόρο». Η εικαστική πράξη του είναι δρα-
στική και ενίοτε ακραία, αφού μας παρέχει τα μέσα για
να κατανοήσουμε το μείγμα οδύνης, άγχους, επιθυμίας,
απόγνωσης, απομόνωσης και νοσταλγίας που κρύβει
η εποχή μας και που αποτελεί την «πρώτη ύλη» της
Τέχνης του. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που μοιάζει
να κυριαρχεί και να καθορίζει τις δραστηριότητες των
ανθρώπων, γι’ αυτό ο δημιουργός επιλέγει να αποτυπώσει
εικαστικά τη δραματική αδυναμία της ανθρώπινης
φύσης με τρόπο τόσο συμπαγή, διεισδυτικό και ειλικρινή,
ώστε να μετουσιώνει το νόημα της ύπαρξης σε μια
ενυπάρχουσα, ανησυχητική πραγματικότητα.

O τόπος του δημιουργού, η Θεσσαλονίκη, σε συν-
δυασμό με το φως που λούζει το αστικό της τοπίο,
παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ερεθισμάτων
του. Συνακόλουθα, η παρατήρηση του χώρου και των
ανθρώπων κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο
του. Ως συνεχιστής της «ανθρωποκεντρικής παράδοσης»
στη ζωγραφική, δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί
αλλά και να εκφράσει την ιστορική μεταβολή που έζησε
η χώρα μας στη δύνη πολιτικών γεγονότων, όπως η
δικτατορία. Στα έργα της περιόδου (1968-75) αποτυ-

πώνονται εικαστικά οι αγωνίες του, χρησιμοποιώντας
ως γνώριμο δομικό στοιχείο τις φωτογραφικές μηχανές,
οι οποίες κυριαρχούν στη σύνθεση, παρατηρούν και
καταγράφουν τις δράσεις των ανθρώπων που μοιάζουν
να μην αντιλαμβάνονται τον πραγματικό ρόλο και την
επικινδυνότητά τους. Η ζωγραφική της περιόδου αυτής
αποτελεί μια ανάγκη «ομολογίας», όπως ο ίδιος
αναφέρει. Οι ανθρώπινες μορφές που στα προγενέστερα
έργα του συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον και τους
φυσικούς χώρους, τώρα υποχωρούν και στη θέση
τους προβάλλουν φιγούρες αλλοιωμένες που αποπνέουν
μια εξπρεσιονιστική ανησυχία και μοιάζουν να βιώνουν
τη δική τους τραγωδία, το δικό τους αδιέξοδο. Η
εναλλαγή άσπρου, μαύρου και γκρι υποδαυλίζει την
ταραχή των μορφών, προκαλώντας μια άναρχη διάσπαση
σε ασύνδετες μάζες, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, την
έντονη εκτόνωση μιας συναισθηματικής έξαρσης. Η
πυρετώδης εικονογραφική εκτέλεση του ζωγράφου
σε συνδυασμό με τα νεφελώδη σημεία σύγχυσης της
μορφής αποτεφρώνουν τα οργανικά χαρακτηριστικά
του φυσικού μοντέλου, χάνοντας την πραγματική του
ιδιότητα και περνώντας στη σφαίρα του άχρονου, του
μνημειακού. Τη σύγχυση της σκηνής επιτείνει η κυρίαρχη
παρουσία της φωτογραφικής μηχανής που ίπταται σε
ένα άυλο βάθρο, αναδεικνύοντας την απόλυτη επικράτηση
και επιβολή της στη ζωή των πολιτών. 

Έχοντας ως «πρωταγωνίστρια» και πάλι την αγαπη-
μένη του Θεσσαλονίκη και κυρίως την πλατεία Βαρδαρίου,
την οδό Δωδεκανήσου και την αρχή της Εγνατίας, με
τις χαρακτηριστικές επιγραφές των καταστημάτων,
επανέρχεται, μέσα από μια εύστοχη εικαστική γλώσσα
«κριτικά ρεαλιστική», να αποδώσει την κυριαρχία των
διαφημίσεων στο αστικό τοπίο της πόλης, όπου ο άν-
θρωπος, μια ασήμαντη μικρότητα πια, ένα «μεταφυσικό»
ανδρείκελο, έχει αφομοιωθεί ολοκληρωτικά από το
υβριδικό περιβάλλον του.

Ο Λουκάς Βενετούλιας πέθανε αναπάντεχα, στις 26
Αυγούστου 1984 στη Θεσσαλονίκη. Η εικαστική του
«κληρονομιά» αποκαλύπτει την εικόνα ενός δημιουργού
που καταφέρνει να συνδυάσει την «κραυγή αγωνίας»
του απομονωμένου ανθρώπου μιας σύγχρονης μεγα-
λούπολης με την απόλυτη ομορφιά της ζωγραφικής.
Με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο, ή μάλλον την ευπάθειά
του στο περιβάλλον που ζει, φιλοτεχνεί συνθέσεις στις
οποίες υπερισχύει η ερμηνεία με βάση μια κριτική
στάση που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δραματική δύναμη
της ανθρώπινης παρουσίας ή απουσίας. Αυτή η ερμηνεία
του νοήματος της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, που
αναμειγνύεται με εκρηκτική ενέργεια και άφατη από-
γνωση, είναι πολύ πιο αληθινή από κάθε άλλη ρεαλιστική
απεικόνιση.»

Διάρκεια έκθεσης: 2. 3. 2018 - 14. 4. 2018
Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη κ  ́Παρασκευή: 9 π.μ. - 1 μ.μ. κ  ́5 μ.μ. - 8 μ.μ.
(ή 6 μ.μ. - 9 μ.μ. θερινό)

Τετάρτη, Πέμπτη κ  ́Σάββατο: 8 π.μ. - 2 μ.μ. 
Κυριακή κ  ́Δευτέρα: κλειστά

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας
παρουσιάζει την έκθεση 

Λουκάς Βενετούλιας (1930 - 1984): 
Πολιτική και μεταφυσική διάσταση στο εικαστικό του έργο 

Ν Ο Ε Ρ Α
της Ελένης Λ. Γιαννακού

-Παπαζαχαρίου

Στα άνθη της ροδιάς ακούμπησα
τα χρόνια τα παλιά, τα παιδικά 

σαν όνειρο,
και στης κληματαριάς το σύνορο

με τα κυκλάμινα έγειρα ν’ αναπαυτώ
σαν άλλοτε.

Στις ράχες πέταξε η ματιά μου νοερά
στις χρυσοπράσινες πλαγιές, τις γνώριμες

σαν σύννεφο,
και στις κορφές απ’ όπου κάποτε ατενίζαμε

τον κάμπο και τα ποτάμια απ’ τη βροχή
σαν θάλασσα.

Στο πατρικό το σπίτι ξαναγύρισα
γέλια, τραγούδια της παρέας μαγικά

σαν ψεύτικα,
και στα σκαλάκια της αυλής τα πέτρινα

έσκυψα και προσκύνησα
σαν σ’ εκκλησιά.

Στης βιβλιοθήκης τον παράδεισο 
τα χέρια μου ψηλάφισαν

φωτογραφίες και τετράδια απ’ το σχολειό,
σαν φυλαχτό, 

και στης ψυχής μου την ανάταση αφέθηκα,
στο φυλλομέτρημα της μνήμης 

μιας ολόκληρης ζωής 
σαν θεϊκής.
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ONOMA                 Ποσό ONOMA                 Ποσό ONOMA                 Ποσό ONOMA                 Ποσό

γιΑ τΗν ΕφΗμΕριδΑ

ΑθΗνΑ
ÁÃÍÙÓÔÏÓ 100
ÁÃÍÙÓÔÏÓ   20
ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Åõáãã. ÂÁÚÏÓ 150
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ Áðïóô. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 30
ÂÏÕËÃÁÑÇÓ Çë. ×ÑÇÓÔÏÓ 20
ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Ê. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 50
ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ-ÐÁÐÁÆÁ×ÁÑÉÏÕ ÅËÅÍÇ 50
ÃÉÄÁÑÁÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 15
ÃÉÄÁÑÁÊÏÕ-ÐÁÐÁÓÁÂÂÁ ÓÏÖÉÁ 15
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÓ Áëåî. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
ÆÇÓÇÓ Íéê. ÈÙÌÁÓ 10
ÆÇÓÇÓ È. ÍÉÊÏËÁÏÓ 50
ÆÏÕÌÐÏÓ ×ñ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 100
Óôç ìíçìç ôçò ìçôÝñáò ôïõ ÅëÝíçò
ÈÅÏÓ Êùí. ÐÁÕËÏÓ 50
Óôç ìíÞìç ôçò êüñçò ôïõ ÓÔÁÕÑÏÕËÁÓ 
ãéá ôá 3 ÷ñüíéá áðü ôïí èÜíáôü ôçò
ÈÅÏÕ-ÊÁÑÁÂÁ ÁÑÉÓÔÅÁ 50
ÈÅÏÕ-ÊÁÑÖÇ ËÅÌÏÍÉÁ 20
ÈÅÏÕ-ÔÓÏÕÑÏÕËÁ ÖÙÔÅÉÍÇ 30
ÊÁÊÁÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
-ÆÅÊÉÏÕ ÁÑÅÔÇ 30
ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Íéê. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 10
ÊÁÔÅÑÇ-ÓÔÅËÉÏÕ ÐÏËÕÔÉÌÇ 20
ÊÑÁÍÉÁ-ÆÇÓÇ ÓÏÖÉÁ 30
ËÁÓÄÁÓ Ë. ÌÁÑÉÍÏÓ 10
ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ Ðåñ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20
ÌÁÊÑÇÓ ÎÅÍÏÖÙÍ 10
ÌÁÍÙËÇ-ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ 20
ÌÁÑÃÁÑÉÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 30
ÌÐÁËËÉÏÕ Ã. ÁÃÃÅËÉÊÇ 25
ÌÐÁÑÔÆÏÊÁ ÂÅÍÅÔÉÁ 10
ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 100
ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Êùí. ÂÁÚÏÓ 100

ÍÁÓÉÁÊÏÕ-ÊÁÐÏÕËÁ ÅÉÑÇÍÇ 20
ÍÔÑÅÃÊÁÓ Áðïóô. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20
ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ 50
(óýæõãïò ÃÅÙÑÃÉÏÕ ËÁÓÄÁ)
Óôç ìíÞìç ÓÔÁÕÑÏÕËÁÓ ÈÅÏÕ
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ É. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 30
ÐÁÓ×ÏÓ Ð. ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 100
ÑÉÆÏÓ Áðïóô. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 100
ÓÁÌÁÑÁÓ ÕØÇËÁÍÔÇÓ 30
ÓÄÑÏËÉÁÓ Áóô. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÓÄÑÏËÉÁÓ Äçì. ÓÔÕËÉÁÍÏÓ 30
ÓÄÑÏËÉÁ-ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÕ ÅËÅÍH
ÓÄÑÏËÉÁÓ Êùí. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 50
ÓÔÅÑÃÉÏÕ ËÁÌÐÑÉÍÇ 20
ÔÅÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
ÔÓÉÐÑÁÓ Çë. ÍÉÊÏËÁÏÓ 30
×ÁËÁÔÓÇ-ÊÁÑÊÁËÅÔÓÇ ÂÁËÅÍÔÉÍÇ 30
×ÁÍÔÆÉÁÑÁÓ Ðåë. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Áðïóô. ÍÉÊÏËÁÏÓ 30

βΟΛΟΣ
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ-ÌÏÕÓÔÁÊÁËÇ ÅÕ×ÁÑÉÓ 30
ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÊËÅÉÓÈÅÍÇÓ 10
ÂÁÓÉËÉÁÃÊÏÕ ÁÃÏÑÉÔÓÁ 10
ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 10
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 10
ÈÅÌÅËÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 10
ÊÁÐÍÏÕÔÆÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 10
ÊÁÔÅÑÇÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 10
ÊÁÔÅÑÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 15
ÊÅËËÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 10
ÊÏËÅÔÓÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 20
ÊÏËÏÂÏÕ-ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇ ÓÏÖÉÁ 15
ÊÑÉÊÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ 10

ÊÙÓÔÁÂÁÑÁ
-ÐÁÐÁÄÏÕËÇ ÖÙÔÅÉÍÇ 10
ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÑÁÓ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇÓ 10
ÌÁÓÔÏÑÁ-ÃÊÏËÉÙÑÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ 10
ÌÁÓÔÏÑÁ-ÔÆÁÌÔÆÇ ÆÙÇ 10
ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇ ÏËÃÁ 10
ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 10
ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 10
ÌÉ×ÁËÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ 20
ÐÁÐÁÐÏÓÔÏËÏÕ ËÏÕËÁ 10
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÂÁÉÏÓ 10
ÓÄÑÏËÉÁÓ Âáßïõ ÈÙÌÁÓ 10
ÓÄÑÏËÉÁÓ Ð. ÐÅÔÑÏÓ 10
ÓÅÑÐÉÙÔÏÕ ÍÉÊÏËÅÔÔÁ 10
×ÁÚÄÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ 10
×ÁËÁÔÓÇÓ ÍÉÊÇÔÁÓ 10

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
ÃÇÑÁÓÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 20
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 40
ÆÇÓÇ-ÆÁÃÊËÇ ÍÅËËÇ 20
ÑÉÆÏÓ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ 30
ÔÓÉÑÙÍÇÓ Âáó. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

ÊÁÑÄÉÔÓÁ
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Êùí. ÂÁÚÏÓ 20
ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÏÕ ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ 10
ÌÁÕÑÁÊÇÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 50
ÌÐÁÑÌÐÁÔÓÁËÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ 50
ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ-ÓÅËÏÕÍÔÏÕ ÁÍÍÁ 20
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Ë. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 20
ÑÉÆÏÕ-ÖÕÔÓÉËÇ ÄÁÍÁÇ 10
ÔÅÓÓÁ ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ 10
×ÑÉÓÔÏÕËÁÓ ÐÅËÏÐÉÄÁÓ 50

ÊÁÍÁËÉÁ 
ÃÇÑÁÓÇÓ ÓôÝñã. ÃÅÑÁÓÉÌÏÓ 20

ËÁÑÉÓÁ 
ÌÏÓÉÁËÏÓ Å. ËÁÌÐÑÏÓ, ÅÉÑÇÍÇ ê’ ÁÈÇÍÁ60
Óôç ìíÞìç ôçò ÏËÃÁÓ ÆÇÓÇ-ÓÐÁÍÏÕ

ÔÑÉÊÁËÁ
ÌÅÑÉÓÉÙÔÇ ÈùìÜ ÂÁÑÂÁÑÁ 10
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 30

φΑρΣΑΛΑ
ÓÁÊÊÁÓ Áðïóô. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 10

ΛΟιΠΕΣ ΕΠΑρχιΕΣ
ÊÁÔÅÑÉÍÇ
ÓÄÑÏËÉÁÓ Áëåî. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 20
×ÁËÊÉÄÁ
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Áðïóô. ÖÙÔÉÏÓ 30
ÔÓÁÊÁ-ÆÅÊÉÏÕ ÁÃÏÑÉÔÓÁ 20
×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ È. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

γιΑ τΟν ΞΕνωνΑ

ÁÈÇÍÁ
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ 65
ËÁÓÄÁ ÌÁÑÉÁ 50
ÍÁÍÏÓ ÓÔÅËÉÏÓ 60

ÂÏËÏÓ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ 50

ÊÁÍÁËÉÁ
ÂÇÔÏÂÁÑÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 110

σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ

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

παρακαλούνται να στείλουν το email τους στον Σύλλογο.

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 καταθέτονταιαποκλειστικά δωρεές για τον Ξενώνα.

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

Κοινωνικά νέα
Χωριό μου, χωριουδάκι μου,
αχ!  είσαι το μεράκι μου. 
Κρατάς μεγάλη αγκαλιά
για τα δικά σου τα παιδιά.

Σε κτίσανε σε μια πλαγιά
κατά τα Άγραφα μεριά, 
να βλέπεις κάμπο και βουνά.
Είσαι στ΄αλήθεια ζωγραφιά!

Το κάθε σπίτι πέτρινο
το ένα δίπλα στ΄άλλο
απλό, γερό και βολικό
στον κόσμο δεν είν΄ άλλο.

Οι δρόμοι σου σ΄όλη τη χώρα
με ανηφόρα - κατηφόρα.
Τώρα γεμίσαν τροχοφόρα!
Θαρρώ πως ζω σε άλλη χώρα.

Δεν έχεις βαρυχειμωνιά,
αλλ΄έχεις θέα και δροσιά.
Δεν είσαι μες στη λασπουριά
πού΄χουν του κάμπου τα χωριά.

Τα πεύκα και οι πουρδαλιές
οι πλάτανοι και οι γκορτζιές
είναι τα δέντρα που συ θες
με τις δικές τους ευωδιές.

Όλα τα ζώα στο χωριό
προσφέραν στο νοικοκυριό.
Μ΄αυτές τις γνώριμες φωνές
κάνανε πάρτι κι ό,τι θες.

Εδώ κι εκεί στους μαχαλάδες
μαθαίναν νέα οι κυράδες,
γνέθαν με ρόκα οι γιαγιάδες
και παίζαν οι πιτσιρικάδες.

Οι νέες όμορφες, μεστές
θέλαν το ταίρι τους κι αυτές. 
Κεντούσαν τα προικιά τους 
και κάναν τ΄όνειρά τους.

Σε μια απέραντη πλατεία 
με βρύσες και τα καφενεία
έρχονταν όλοι οι γεωργοί
για τάβλι, πρέφα και πιοτί.

Μα τώρα βλέπεις τις αυλές
να είναι έρημες κι αυτές.
Πού πήγαν όλες οι φωνές;
Πού νά΄ναι άραγε οι ψυχές;

Σαν έρθει όμως η γιορτή,
εδώ΄ναι όλοι οι χωριανοί
και με περήφανη φωνή
θα πουν: Κρατάμε ζωντανοί!

Το χωριό μου
του Υψηλάντη Σαμαρά 

θΑΝΑτΟι

14-1-2018: πέθανε ο Λάμπρος Σδρόλιας,
ιερομόναχος (Διονύσιος), σε ηλικία 92 ετών.
9-2-2018: πέθανε η Ελένη, σύζυγος Χρήστου,
Ζούμπου.
13-2-2018: πέθανε ο Θωμάς Βούζας, 
ιερέας.
8-3-2018: πέθανε η Καίτη, σύζυγος Ιωάννη,
Χαραλάμπου. 
Συλλυπούμαστε βαθιά τις οικογένειές τους.

ΓΕΝΝηΣeiΣ

30-5-2017: η Βασιλική Ντρέγκα του Δημη-
τρίου και της Ευαγγελίας γέννησε αγοράκι. 

6-10-2017: γεννήθηκε το δεύτερο παιδί
(αγοράκι) του Φαίδωνα Τσιώκου και της
Αριάδνης Μηλαρά.
Έχουν τις καλύτερες ευχές όλων μας. Να
ζήσουν με τύχη αγαθή!

ΣυΓχΑΡητhΡιΑ 
ΓιΑ τηΝ ΕΠιτυχiΑ

Η οικογένεια του Δημητρίου και της Ισαβέλλας
Καφφέ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια
στον ανιψιό της Αλέξανδρο-Λάμπρο  Γιδα-
ράκο του Ευαγγέλλου, για την επιτυχία του
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης στο Ηράκλειο και του εύχεται καλές
σπουδές.
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ΦΑκελοσ ΑνοιχΤησ συζηΤησησ: ΤΑ κΑνΑλιΑ - ΜιΑ Προβολη σΤο εγγύσ Μέλλον
Tα Kαναλια Καρδιτσασ

Συγκυριακή η πτώση του πληθυσμού 
των Καναλίων

Το χωριό αναπροσαρμόζεται για να υπηρετήσει τις νεοφανείς ανάγκες του τουρισμού 
και της πρωτογενούς παραγωγής, για να μπει στη νέα εποχή 

του Ιωάννη Κωτούλα 

Με το τέλος της μονοκαλλιέργειας
των καπνών και την έξαρση της
αστυφιλίας παρατηρήθηκε πράγ-
ματι στο χωριό μας ανησυχητική

μείωση του πληθυσμού (170 οικογένειες
μονίμων κα-
τοίκων από
2.500 πραγ-
ματικό πλη-
θυσμό κατά
την κορύ-
φωση της
ανάπτυξης),
ενώ, έκτοτε,
δεν εγκαθί-
στανται σ'
αυτό νέοι
Καναλιώτες,

με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Εύλογος ο προβληματισμός του Βασίλη

Μπρακατσούλα, που διερωτάται αν πρέπει
να ληφθούν μέτρα ανάσχεσης μιας πιθανής
ερήμωσης στα προσεχή χρόνια. Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας
Λάμπρος Πυργιώτης έφερε το θέμα στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο, στο οποίο διατυπώθηκε
ομόφωνα η άποψη «ότι οι οικονομικές και
κοινωνικές συγκυρίες ενδεχομένως να
ανατρέψουν μία πιθανή προοπτική ερήμωσης
του χωριού και ότι δεν συντρέχει λόγος
σήμερα για τη λήψη μέτρων», και προώθησε
το θέμα σε ανοιχτή συζήτηση μέσα από την
εφημερίδα «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ». Ο Ταμίας του
Δ.Σ. του Συλλόγου Χρήστος Λιάκος έσπευσε
πρώτος να διατυπώσει τις δικές του απόψεις
και προβληματισμούς, με άρθρο του που
δημοσιεύθηκε υπό τον τίτλο «Γιατί τα Κανάλια
δεν θα ερημώσουν και θα παραμείνουν
ζωντανά» στο προηγούμενο φύλλο αρ. 141
της εφημερίδας. Συγχρόνως όμως ανα-
φέρθηκε σε δικό μου άρθρο στο φύλλο αρ.
106 (σελ. 3) με τίτλο «Το μέλλον του χωριού
μας - Η θέα και η συγκρότησή του, αναλ-
λοίωτες αξίες του», με αισιόδοξες απόψεις,
ορισμένες από τις οποίες παραθέτει.

Θα συμφωνήσω με τις απόψεις του κου
Λιάκου και συνηγορώ κι εγώ, επιχειρημα-
τολογώντας γιατί δεν θα ερημώσουν τα
Κανάλια στο ορατό μέλλον. 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Α) Το πρόβλημα της πληθυσμιακής συρ-

ρίκνωσης των χωριών δεν είναι απλό, το
μέλλον είναι απρόβλεπτο, εξαρτώμενο από
πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Κανένας
δεν μπορεί σήμερα, μετά Χριστόν, να είναι
προφήτης ή Κασσάνδρα. Ο άνθρωπος μέσα
στους αιώνες επιβίωσε του κρύου και του

σκότους χάρις στην ενστικτώδη προσαρ-
μοστικότητά του στα μεταβαλλόμενα εκά-
στοτε δεδομένα. Και στους σημερινούς και-
ρούς, η ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής
καθίσταται κρίσιμη. Αυτή την ικανότητα
έπρεπε να την εκφράζουν οι νέοι, όμως η
γενικευμένη ύφεση πασών των αξιών, τους
αφήρησε την ελπίδα για τη δημιουργία και
το μέλλον.  

Β) Επιβάλλεται λοιπόν να ξεχάσουμε
καταστάσεις του παρελθόντος. Μειώθηκαν
οι οικογένειες των μονίμων κατοίκων. Δεν
μπορώ να καταλάβω γιατί να αναμένουμε
να επανέλθουν οι Καναλιώτες δεύτερης
και τρίτης ή απώτερης γενιάς για να δια-
μείνουν μόνιμα στα Κανάλια. Η μονιμότητα
αυτή των παλαιότερων ετών παρήλθεν
ανεπιστρεπτί και όχι μόνο για το χωριό
μας. Η συντριπτική πλειονότητα, ίσως το
80% των οικογενειών σε επίπεδο χώρας,
διαμένει σε δύο ιδιόκτητα σπίτια (χειμώνα
– καλοκαίρι). Ακόμη και οι Γερμανοί, για
παράδειγμα, διαθέτουν ιδιόκτητα σπίτια
στην Νικήτη Χαλκιδικής για τον χειμώνα,
λόγω ηπιότερου κλίματος, σε σχέση με το
δικό τους στη Γερμανία. Στη Χαλκιδική δια-
μένουν και το καλοκαίρι όποτε θέλουν. Οι
πάντες σήμερα μετακινούνται ακατάπαυστα,
κυνηγούν την καλοπέραση, την ποιότητα
ζωής και διατροφής – κινούνται σαν να μι-
μούνται την αέναο κίνηση των πάντων, στο
σύμπαν, στη θάλασσα, στο μικρόκοσμο.
κ.ο.κ.

Επίσης, το πλάνο της μονοκαλλιέργειας
των καπνών από Καναλιώτες, που κορύ-
φωσε την ανάπτυξη, έσβησε δια παντός επί
των ημερών μας. Πρέπει να καταλάβουμε,
ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πως
τα Κανάλια αλλάζουν ρόλο, λειτουργούν
ως κέντρο δεύτερης διαμονής, παραθερι-
σμού, αναψυχής, διασκέδασης, γι' αυτό και
στο πανηγύρι το καλοκαίρι σφύζουν από
κόσμο. Μη μας διαφεύγει ότι από τα Κανάλια
μπορεί κανένας να εξορμήσει σε περιοχές
του κοντινού ή πιο μακρυνού περίγυρού
του, στη λίμνη Πλαστήρα μέσω του και-
νούργιου δρόμου, στην Ελάτη του Κόζιακα,
στα Μετέωρα και σε όλη την κεντρική Ελ-
λάδα, Λαμία, Καρπενήσι, Γιάννενα μέσω
Άρτης, Εγνατία μέσω Παναγίας στον κάμπο
του Δεσπότη, Μέτσοβο, Γρεβενά, Τρίκαλα,
Ελασσόνα, Λάρισα και Βόλο. Με τέτοιες
δυνατότητες δεν υπάρχει καμία πιθανή προ-
οπτική ερήμωσης του χωριού.

Μερικές ελπιδοφόρες σκέψεις
Α) Δεν θα ερημώσει το χωριό γιατί είναι

σχετικά νέο χωριό, με νέους, δραστήριους
και ελεύθερους κατοίκους. Εκκολάφτηκε
το 1450 περίπου, σύμφωνα με την πρώτη

σωζόμενη απογραφή των Τούρκων (Ιω.
Κωτούλας, Τα χωριά των Αγράφων από
Τουρκικές πηγές, Έκδοση Γιαχούδη, Θεσ/νίκη
2016), ακριβώς εκεί στη βρύση με τα πλα-
τάνια, από Αγραφιώτες και Ηπειρώτες και
λίγους από τα εγκαταλειφθέντα λόγω πα-
νώλης χωριά του κάμπου. Είχαν την ευχέρεια
να είναι ελεύθεροι από τους Τούρκους – ο
άνθρωπος μόνον ελεύθερος δημιουργεί –
και συγχρόνως να καλλιεργούν τα γόνιμα
χωράφια του κάμπου για την διατροφή
τους. Και γνωρίζουμε ότι οι νέοι άνθρωποι,
στον νέο τόπο βάζουν τα δυνατά τους για
να κρατηθούν εκεί. Παράδειγμα, οι Πόντιοι
της Μακεδονίας που υπερέβαλαν τους Μα-
κεδόνες. Η δυναμική αυτή μεταλαμπαδεύ-
τηκε στους Καναλιώτες της δεύτερης και
τρίτης γενιάς. Συνεπόμενο ήταν οι νέοι
αυτοί κάτοικοι ν' αγαπήσουν τις αναμφι-
σβήτητες ομορφιές της περιοχής και του
ίδιου του χωριού. Τα σπίτια του χωριού,
στην πλαγιά των Αγράφων με τις πτυχώσεις
της, χτισμένα από τους έμπειρους πρακτικούς
κτίστες (οικογένεια Πιστρίκα), εναρμονί-
στηκαν με το περιβάλλον, συνδέθηκαν με
αυτό και σήμερα οι φοιτητές του Πολυτε-
χνείου που το ερευνούν, θαυμάζουν την
αρχιτεκτονική και τη χωροταξική διάταξή
του. Οι κάτοικοι αυτοί το αγάπησαν πάρα
πολύ έντονα, το λάτρεψαν και η αγάπη
τους αυτή εξελίχθηκε σε βίωμα ζωής που
κληροδοτήθηκε μετά στις επελθούσες
γενιές των Καναλιωτών.

Για το νέο λοιπόν αυτό χωριό, το πολύ
όμορφο χωριό, με σωρεία φυσικών πλεο-
νεκτημάτων για διαβίωση επιπέδου, το αγα-
πημένο αυτό χωριό από τον κόσμο του και
όχι μόνον, δεν υπάρχει περίπτωση πιθανο-
λογούμενης ερήμωσής του.

Β) Η διαφαινόμενη αύξηση του τουρισμού
μπορεί ν' αποτελέσει διέξοδο στην ανάκαμψη
και την είσοδό του στη νέα εποχή. Είναι
αλήθεια ότι ως ένα βαθμό το παρελθόν δη-
μιουργεί και μάλιστα προδιαγράφει το μέλ-
λον, σε ομαλές καταστάσεις. Παρθενογένεση
δεν υπάρχει. Την τρέχουσα χρονική μετα-
βατική περίοδο το χωριό μας δοκιμάζεται
στο πεδίο παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό
και το επιτυγχάνει. Τα καταστήματα, της
Ευαγγελίας Ζήση με εκπληκτικές γεύσεις
Καναλίων, των αδελφών Τουλάκη εξ ίσου
με σύγχρονη κουζίνα, του Μπαλταδώρου
με τους μεζέδες και του Τσιπρά με το πολύ
νόστιμο σουβλάκι, συγκεντρώνουν όλον
σχεδόν τον χρόνο, εκτός του καταχείμωνου,
παρέες από την Καρδίτσα και άλλα χωριά
για να απολαύσουν τα βράδια τα ωραία
Κανάλια. 

Η επαινετή αυτή σημερινή παροχή υπη-
ρεσιών τουρισμού είναι ανεπαρκής για

το αναμενόμενο μεγάλο φούντωμα του
τουρισμού στα προσεχή χρόνια, κατά πρώτο
λόγο στη λίμνη Πλαστήρα, που μοιραία
θα επεκταθεί και στα Κανάλια, καθόσον
έχουν να επιδείξουν πολλούς επισκέψι-
μους, υπό την εποπτεία του άξιου δασκάλου
Αντωνίου Λάσδα, χώρους, όπως το αξιό-
λογο λαογραφικό μουσείο, την πινακοθήκη,
το αρχείο των φωτογραφιών, τον ξενώνα
«Λάμπρος Παπαγεωργίου», τα σχολεία,
τις εκκλησίες με το γραφικό τοπίο του
Προφήτη Ηλία και τον κήπο των πεσόντων,
αλλά και άλλα ενδιαφέροντα για τους πε-
ριηγητές. Ατυχώς δεν βρέθηκε ένας πα-
τριώτης, Καναλιώτης ή ξένος, για να κτίσει
ένα σύγχρονο με όλες τις ανέσεις ξενο-
δοχείο στις παρυφές του χωριού ή τώρα
στον νέο δρόμο Κανάλια–λίμνη Πλαστήρα.
Το όνειρο του αείμνηστου Επαμεινώνδα
Σακελλαρίου δεν πραγματώθηκε λόγω
μη καλού χειρισμού. Στα αξιοθέατα μπορεί
να περιληφθεί και η κατοικία της βασί-
λισσας της αρχαίας Ιθώμης που σώζεται
με τις τεράστιες πέτρες στα όρια Κανα-
λίων–Πύργου Ιθώμης, γνωστή ως «του
Έλληνα το Κάστρο», όπως με λεπτομέρεια
έγραψα στο πρώτο βιβλίο μου και την
οποία κατοικία η αρμόδια υπηρεσία Καρ-
δίτσης την περιέλαβε για έρευνα, με το
ενδιαφέρον που επέδειξε ο δήμαρχος
Μουζακίου Γεώργιος Κωτσός. 

Επιβάλλεται λοιπόν η προετοιμασία και
αναπροσαρμογή του χωριού, για να παράσχει
ανάλογες υπηρεσίες στον αναμενόμενο αυ-
ξημένο τουρισμό. 

Γ) Η ποικίλη πρωτογενής παραγωγή είναι
μία άλλη διαφαινόμενη διέξοδος. Όπως
συμβαίνει σε πολλά χωριά, κάποιοι που
μετανάστευσαν επιστρέφουν σε αυτά και
ασχολούνται με όποια εργασία χρειάζεται
ο τόπος. Στο χωριό μας εγκαταστάθηκαν
ένας σιδεράς και ένας μαραγκός. Είναι έλ-
λειμμα μεγάλο η μη επιστροφή στο γεωργικό
επάγγελμα, όταν διαθέτουμε χωράφια κα-
τάλληλα για κάθε καλλιέργεια προϊόντων
που ζητούνται. Εάν αυξηθεί ο τουρισμός θα
χρειαστούν και ανάλογα τρόφιμα. Για να
ξεπεραστεί όμως το έλλειμμα της επιστρο-
φής, προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ είναι
να διασφαλιστεί η αρτιότητα της παιδείας
και της υγείας στην ύπαιθρο.

Αυτές είναι μερικές αισιόδοξες απόψεις
μου για τις οποίες ζητώ την επιείκεια σας.
Το αγαπημένο μας χωριό, εφόσον θα υπάρχει
πλανήτης θα υπάρχει κι εκείνο κι η πατρίδα
μας κι η Ορθόδοξη Πίστη μας, και θα είναι
το τελευταίο που θα κινδυνεύσει από πιθανή
προοπτική ερήμωσης.
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του Γρηγόρη Θ. Παπανίκου
Επίτιμου Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών 
Πανεπιστημίου Στέρλινγκ, Η.Β. 

Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον το άρθρο του Χρή-
στου Δ. Λιάκου με τίτλο «Γιατί τα Κανάλια δεν θα
ερημώσουν και θα παραμείνουν ζωντανά», που δη-

μοσιεύτηκε στην εφημερίδα σας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» στο τε-
λευταίο τεύχος του 2017, αρ.141, καθώς επίσης και το
εισαγωγικό σχόλιο της επιτροπής της εφημερίδας. Μου
κέντρισε το ενδιαφέρον η αντίφαση μεταξύ του τίτλου του

άρθρου, που μάλλον εκφράζει τον
θυμικό (συναισθηματικό) κόσμο του
συγγραφέα και το ουσιαστικό περιε-
χόμενο του άρθρου που εκφράζει τη
λογική του συγγραφέα. Αυτό είναι
εξαιρετικά εμφανές στην αποστροφή
του συγγραφέα, όταν γράφει «… διε-
ρωτώμαι πράγματι κατά πόσον ο τίτ-

λος του γραπτού μου ταιριάζει με την πραγματικότητα ή
είναι υπεραισιόδοξος. Όπως και να έχει πάντως το
πράγμα, πιστεύω και ελπίζω ότι θα πρέπει να γίνουν προ-
σπάθειες ώστε να μη διαψευσθεί ο τίτλος». 

Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη αντίφαση η οποία αναγνω-
ρίζεται από τον ίδιο τον συγγραφέα. Υφέρπει μία άλλη
αντίφαση, που δυστυχώς χαρακτηρίζει όλα τα χωριά της
Ελλάδος που αντιμετωπίζουν σοβαρό πληθυσμιακό πρό-
βλημα, όπως θα εξηγήσω παρακάτω. Ο συγγραφέας
φαίνεται να ενθαρρύνει (α) την επισκεψιμότητα του χωριού
ως μέσο για να κρατηθεί ζωντανό το χωριό με διάφορους
τρόπους και (β) την ίδρυση ιδιωτικών ή και συνεταιριστικών
επιχειρήσεων. Παραδείγματα ελληνικά και διεθνή υπάρχουν
πολλά για να τεκμηριώσουν μία τέτοια άποψη. Π.χ. στην

5η Ετήσια Διεθνή Συνάντηση του Ιδρύματος Τοπικής  Ανά-
πτυξης Θωμάς και Αφροδίτη Παπανίκος (ΙΤΑΘΑΠ), που
οργανώθηκε στο χωριό Σαρδίνια της Αιτωλοακαρνανίας
στις 26-27 Ιουλίου 2017, η καθηγήτρια Μπάρμπαρα Ζα-
ράγκλια αναφέρθηκε ακριβώς στο ίδιο πρόβλημα που
αφορά την περιοχή του Ριάκε της Ιταλίας. Η παρουσίασή
της είναι διαθέσιμη στο http://www.itap.gr/ presentations/
Barbara_Zagaglia.pdf.  

Η λύση που έδωσαν εκεί ήταν να προσελκύσουν οι-
κονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες, μέσα από ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής, δημογραφικής
και κοινωνικής ανάπτυξης. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν
προσελκύσθηκαν μόνο μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά
άνθρωποι και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως
Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία κ.λπ. Είναι αυτή όμως η
επιθυμητή λύση; 

Το εύκολο είναι να αναπτυχθεί μία περιοχή τουριστικά,
με εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό. Το δύσκολο
(αδύνατο θα έλεγα) είναι να διατηρηθεί, χωρίς να αλλάξει
την παραγωγική της διάθρωση. Για παράδειγμα, τι σχέση
έχει η Αράχοβα του σήμερα με την προ τουρισμού
περίοδο; Καμία. Δεν αναφέρομαι καν στα δημοφιλή
νησιά, γιατί εκεί η διαφορά είναι ορατή δια γυμνού
οφθαλμού. Το χωριό μου δεν μπορεί να αλλάξει παρα-
γωγική διάρθρωση, γι’ αυτό πεθαίνει. Και αυτή θα είναι
η μοίρα όλων των χωριών της Ελλάδος. Το χωριό
Κανάλια θα επιβιώσει, αν επιβιώσει, μέσω αλλαγής της
παραγωγικής διάρθρωσης, δηλαδή του τουρισμού, αλλά
δεν θα είναι τα «Κανάλια» πλέον. Θα γίνουν αγνώριστα,
καλύτερα ή χειρότερα δεν έχει σημασία. Και στο σημείο
αυτό έγκειται η άλλη αντίφαση που προανέφερα. Οι
προτάσεις του κ. Λιάκου, αν ποτέ υλοποιηθούν, δεν θα
ζωντανέψουν το χωριό αλλά θα το αλλάξουν. Θα
φτιάξουν ένα «άλλο» χωριό. Αγνώριστο. Και είμαι σί-
γουρος ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο για εκείνον. Δεν
έχει σημασία αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Σημασία
έχει ότι δεν θα είναι τα ίδια. 

Αν και δεν μου αρέσει ο Καβάφης, εδώ, όμως, ταιριάζει
απόλυτα το «αποχαιρέτα τα, τα Κανάλια που φεύγουν»,
κατά παράφραση του στίχου του ποιητή «αποχαιρέτα
την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις». 

Γιατί τα Κανάλια δεν θα ερημώσουν και θα
παραμείνουν ζωντανά – Σχόλιο ενός φίλου σας

του Αρτέμη Χαλάτση

Λαμβάνοντας αφορμή από τον κύκλο
συζητήσεων της εφημερίδας σχετικά
με το πολύ καυτό ερώτημα περί της

πιθανότητας ερήμωσης του χωριού μας,
κατά προτροπή του
Προέδρου του Συλ-
λόγου Αθηνών - εκ-
δότη της εφημερίδας
- και φίλου μου, θα
τοποθετηθώ κι εγώ
επί του θέματος. Το
θέμα είναι πολύ-

πλευρο και πολυδιάστατο και σαφώς εμείς
μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Σί-
γουρα, επιθυμία όλων μας είναι το χωριό
μας να παραμείνει ζωντανό αλλά θα αρ-
χίσω την τοποθέτησή μου από την εκπομπή
της ΕΡΤ3 «Κυριακή στο χωριό», όταν πριν

μερικά χρόνια μαζευτήκαμε όλοι στο χωριό
από κάθε σημείο της Ελλάδας για το σπου-
δαίο αυτό γεγονός. Όταν προς το τέλος της
εκπομπής η δημοσιογράφος Μάρνη Χατζη-
εμμανουήλ  άρχισε να ρωτάει διάφορους
κατοίκους, πήγε και σε κάποιον και του είπε
πως βλέπει ότι το χωριό σφύζει από ζωή.
Κι εκείνος μειδίασε και απάντησε «Αυτοί
όλοι ξενούρα είναι». Αυτή λοιπόν η λέξη
«ξενούρα» αντηχεί από τότε  στ’ αυτιά μου
γιατί σήμαινε την πικρή αλήθεια. «Ξε-
νούρα»  ήμασταν όλοι εμείς οι κατ’ όνομα
Καναλιώτες εκείνη την ημέρα για εκείνον
τον μόνιμο κάτοικο, άσχετα που εμείς νιώ-
θουμε το ίδιο Καναλιώτες.  Θεωρώ λοιπόν
σχεδόν σίγουρο ότι οι κάτοικοι του χωριού
μας θα φθίνουν συνεχώς και δεν φαίνεται
να υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα αν-
τιστροφής αυτής της τάσης. Έτσι, η άποψή
μου είναι ξεκάθαρη πως δυστυχώς τα Κα-

νάλια με τα σημερινά δεδομένα θα αποτε-
λούν έναν καλοκαιρινό προορισμό και τόπο
για έναν όμορφο Κυριακάτικο χειμερινό
περίπατο. Το φαινόμενο αυτό δεν συμβαίνει
μόνο στο χωριό μας αλλά είναι γενικό φαι-
νόμενο που συμβαίνει σε πολλά χωριά της
Ελλάδας. Ανάμεσα στις αιτίες της εγκατά-
λειψης των οικισμών μπορούμε να ανα-
φέρουμε και την έλλειψη εθνικής
αναπτυξιακής πολιτικής για τη χρήση γης,
την ανεργία, την αλλαγή του τρόπου ζωής.

Το οξύμωρο είναι πως τα Κανάλια,
επειδή βρίσκονται τόσο κοντά στην Καρ-
δίτσα, θα μπορούσαν να αποτελούν τόπο
μόνιμης κατοικίας για πολλούς Καρδι-
τσιώτες, αλλά όπως καταλαβαίνω κάτι
τέτοιο δεν συμβαίνει αν και θα ήταν σχετικά
εύκολο. Το γεγονός ότι πολλοί Καναλιώτες
έχουν σπίτι και στην Καρδίτσα τους οδηγεί
να μένουν μόνιμα εκεί. Φανταστείτε το

χωριό μας να ήταν έξω από την Αθήνα. Θα
αποτελούσε τον καλύτερο τόπο μόνιμης
κατοικίας, ανάλογο με εκείνο των βορείων
προαστίων. Και για να μιλήσω συγκεκριμένα
για τους Καναλιώτες που ζουν στον Βόλο,
αυτές τις 75-100 οικογένειες, δεν έχω
ακούσει από κανέναν, ποτέ, όσα χρόνια
είμαι στον Σύλλογο, περίπου 25 χρόνια,
να δίνει έστω και μία πιθανότητα να επι-
στρέψει στο χωριό κάποιο από τα νεότερα
μέλη της οικογένειάς του ή ακόμη και
αυτοί οι ίδιοι ως συνταξιούχοι.

Η απάντηση είναι απλή. Οι άνθρωποι
έφυγαν από τα χωριά σε αναζήτηση καλύ-
τερων συνθηκών ζωής και δεν επέστρεψαν
ποτέ σ’ αυτά. Ο σημερινός άνθρωπος έχει
μάθει να ζει μέσα στις ανέσεις και δεν είναι

Γιατί τα Κανάλια δεν θα ερημώσουν, χωρίς
όμως να αυξηθεί ο ντόπιος πληθυσμός τους 

Συνέχεια στη σελ. 15

Άποψη του χωριού μας με τον φακό
του Στέφανου Γ. Πρίντσιου 

(η φωτογραφία κοσμεί το εξώφυλλο του
τόμου «Κανάλια Καρδίτσας - Το βιβλίο 
των αναμνήσεων» του Κωνσταντίνου 

Δ. Μαυρομμάτη, έκδοσης του Συλλόγου 
Καναλιωτών Βόλου το 2011)



του Τριαντάφυλλου Δήμου

Στις 14 του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Κυ-
ριακή, του έτους 2018, εξεδήμησε εις Κύ-
ριον ο Οσιότατος Μοναχός Διονύσιος της

Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, ο συγχωριανός
μας κατά κόσμον Λάμπρος Σδρόλιας του Ιωάννου
και της Χαρίκλειας, σε ηλικία 92 ετών, πλήρης
ημερών. Έφυγε ο Καναλιώτης Μοναχός που κο-
σμούσε το Περιβόλι της Παναγιάς του Αγίου
Όρους, τον φάρο της Ορθοδοξίας. Η καμπάνα του
Προφήτη Ηλία σήμανε πένθιμα στο χωριό μας. Η
είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη και
πόνο σε όλους τους Καναλιώτες, διότι αν και ο
χρόνος διαμονής του στο χωριό μας ήταν βραχύς
είχε όμως αναπτύξει αγαθές σχέσεις με τους συγ-
χωριανούς μας, έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης, ήταν
αγαπητός σαν χαρακτήρας, σεμνός και ταπεινός.

Γεννήθηκε το έτος 1926 στα Κανάλια, όπου
τελείωσε και το δημοτικό σχολείο. Συνέχισε την
φοίτησή του μέχρι την τρίτη τάξη στο γυμνάσιο
Φαναρίου, ήταν καλός μαθητής και έξυπνος, διέ-
κοψε όμως τις σπουδές του λόγω του απροσδό-
κητου θανάτου του πατέρα του και του κηρυχθέντος
Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-1941.

Τον τραβούσε όμως μια αόρατη θεϊκή δύναμη
η οποία τον γοήτευε και του έλεγε έλα κοντά
μου, εδώ στον Ιερό τόπο του Αγίου Όρους, μακριά
από τα φώτα της κοσμικής δημοσιότητας, όπου
είναι τόπος ησυχίας, ψυχικής γαλήνης και προ-
σευχής. Μόνο εδώ η ψυχή σου θα συναντά τον
Θεόν κατά μόνας.

Σε αφήγηση του ιδίου, η οποία δημοσιεύθηκε
στο αρ. 128 φύλλο της εφημερίδος «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ»
με τον τίτλον «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ» και η
οποία παραχωρήθηκε στον συγχωριανό μας
Κων/νο Μαυρομμάτη, μαθηματικό καθηγητή, που
επισκέφθηκε ως προσκυνητής το Μοναστήρι του
Αγίου Διονυσίου στις 31 Μαΐου του έτους 2014,
μας λέει τα εξής (παραθέτω απόσπασμα της θαυ-
μάσιας και μεστής συνέντευξης):

«Το 1948, τη νύκτα της Κυριακής των Βαΐων,
έρχονται αντάρτες στο χωριό μας. Εγώ κρύφτηκα
στο ταβάνι του σπιτιού μας και η αδελφή μου η
Αγορίτσα χώθηκε κάτω από το αμπάρι που είχαμε
τα σιτάρια και τα καλαμπόκια. Έψαξαν οι αντάρτες
αλλά δεν μας βρήκαν. Την άλλη ημέρα φύγαμε
όλη η οικογένεια για τον Βόλο, εγώ η μητέρα μου
και τα τρία αδέλφια μου, Αγορίτσα, Ιπποκράτης
και Τριαντάφυλλος, ο έτερος αδελφός μου ο
Νίκος είχε ήδη εγκατασταθεί στον Βόλο. Άρχισα
να εργάζομαι ως υπάλληλος στο ΚΤΕΛ Βόλου,
ήμουν ταμίας. Πάντα όμως μέσα μου έκαιγε η
φλόγα της απομόνωσης, μακριά από τον κόσμο.
Ήθελα να ησυχάσω, να ασχοληθώ με την ψυχή
μου, να υμνήσω και να δοξολογήσω τον Θεό, να
κυριαρχήσει η γαλήνη μέσα μου.

Από τον Βόλο έφυγα για το μοναστήρι το 1963.
Η αλήθεια είναι ότι για τον κόσμο έφυγα απότομα,
χωρίς να πω σε κανέναν τίποτε. Και αρκετοί
έψαχναν να  βρουν που είμαι. Ανάμεσά τους ήταν
και ο φίλος και συγγενής μου Κωνσταντίνος Λ.
Σδρόλιας, ο τσαγκάρης, όπως τον λέγαμε στο
χωριό. Με αυτόν έκανα πολλή παρέα και τα
λέγαμε όλα. Γι' αυτό, όταν αργότερα ήρθε και με
βρήκε στο Όρος, μου είπε με παράπονο:

–Καλά ρε Λάμπρο, δεν είπες σε κανένα τίποτε
ότι θα φύγεις. Αλλά ούτε και σε μένα, τον καρδιακό
σου φίλο, που ήμασταν μαζί όλη την ώρα;

Ούτε και σ' αυτόν είπα τίποτε, παρά το ότι
είχαμε έρθει μαζί στο Άγιο Όρος το 1960 και από
τότε μου είχε μπει η ιδέα να τα παρατήσω όλα και
να γίνω μοναχός. Στο Βόλο, όταν επανήλθα, όλο
αυτό σκεπτόμουν. Στη δουλειά μου, στο σπίτι μου,

στις παρέες μου, πάντα αυτό είχα στο νου μου.
Είχα ακούσει ότι εδώ στην Ιερά Μονή του Αγίου
Διονυσίου ήταν ηγούμενος ένας πολύ ευσεβής
άνθρωπος, ο πατήρ Γαβριήλ, που καταγόταν από
τα μέρη μας, από τον Μεσενικόλα. Τον γνώρισα
για πρώτη φορά τότε και όταν αργότερα, το 1961,
πήρα την άδεια ένα μήνα από το ΚΤΕΛ ήρθα πάλι
εδώ και πέρασα πολύ καλά. Μου άρεσε η ζωή
του μοναστηριού και πλέον αποφάσισα τελεσίδικα
να γίνω μοναχός.

Σχεδίασα, λοιπόν, με κάθε λεπτομέρεια την
αναχώρησή μου. Φρόντισα να τακτοποιήσω όλες
τις εκκρεμότητές μου, να μην έχω καμία υποχρέωση
ανεκπλήρωτη. Δεν ήθελα να πω σε κανέναν
τίποτε. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται, Κώστα.
Αν τα πεις έστω και σε έναν, θα καταφθάσουν
πολλοί για να σε μεταπείσουν. Άλλοι θα παρακα-
λούσαν, άλλοι θα έκλαιγαν και τόσα άλλα. Εγώ,
ώριμος πλέον στην ηλικία και στο μυαλό, πήρα
την απόφασή μου. Ήθελα να αφιερωθώ εξ' ολο-
κλήρου στον Θεό, που πίστευα από τα μικρά μου
χρόνια μέχρι και τώρα στα γεράματά μου.

Πήρα, τότε, το βαλιτσάκι μου ένα πρωινό, και
χωρίς να με ιδεί κανένας ήρθα στο μοναστήρι.
Εδώ είμαι αναπαυμένος και απολαμβάνω τη μο-
ναστική ζωή. Την καθημερινή λατρεία, την προσευχή,
την ψαλμωδία, τα ιερά αναγνώσματα και όλα τα
σχετικά. Αυτά με θρέφουν καθημερινά. Η υλική
τροφή είναι πολύ λίγη, ίσα – ίσα για να συντηρούμαι.
Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είμαι αρκετά καλά.

Λεπτός και αδύνατος μεν, αλλά αρκετά γερός και
με πλήρη διαύγεια πνεύματος.

Θυμάμαι όλους τους Καναλιώτες, στον Βόλο
και στο χωριό. Δεν τους αποχωρίστηκα. Τους
έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου και στην ψυχή
μου. Έτσι να τους πεις. Θυμάμαι όλο το εκκλησίασμα
στον Προφήτη Ηλία, έναν – έναν, όπου ήμουν νε-
ωκόρος. Θυμάμαι και τον πατέρα σου τον Δημήτριο
Χ. Μαυρομμάτη, ο οποίος έψελνε κιόλας και
μάλιστα μαθαίνοντας βυζαντινή μουσική. Θυμάμαι
το Λάμπρο Παπαγεωργίου μαζί με τον Νικόλαο
Σδρόλια (Σιώκα), που έψελναν στο αριστερό ψαλ-
τήρι, και πολλούς – πολλούς άλλους. Να δώσεις
σε όλους τις καλύτερές μου ευχές, από τον πρώτο
μέχρι τον τελευταίο, μέχρι τον Σκούρα από το
Στουγκ που λέγαμε. Για όλους προσεύχομαι να
τους έχει καλά ο Θεός και να είναι προοδευμένοι.

Από τους πολλούς Καναλιώτες που ήρθαν
εδώ στο Άγιο Όρος θυμάμαι ιδιαίτερα τον μακαρίτη
Αθανάσιο Κ. Μπρακατσούλα, που έψαξε πολύ
και τελικά με βρήκε σε κάποια ρωσική σκήτη
που είναι κοντά στις Καρυές. Εκεί ήμουνα την
περίοδο εκείνη.

Έχω 53 χρόνια εδώ στο Όρος και μόνο μια
φορά βγήκα έξω. Όταν χρειάστηκε να πάω στη
Θεσσαλονίκη για να κάνω εγχείρηση στον κα-
ταρράκτη των ματιών μου. Ποτέ άλλοτε. Και τώρα
βλέπω πολύ καλά και διαβάζω τα αναγνώσματα
των ακολουθιών. Βλέπω καλύτερα από τότε που
ήμουν παιδί. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, που
μαζί θυμηθήκαμε τόσα πολλά για το χωριό μας
και όλοι οι Καναλιώτες. Να τους δώσεις τα θερμά
χαιρετίσματά μου και τις ευλογίες μου.»

Ο αείμνηστος Μοναχός Διονύσιος, ο οποίος
εμόνασε 55 χρόνια στο Άγιον Όρος, υπήρξε μία
εξέχουσα φυσιογνωμία και μορφή της μοναστη-
ριακής πολιτείας. Υπέστη σκληρές δοκιμασίες
καταπόνησης στην εκγύμναση της ασκητικής
ζωής, ήτοι νηστείες, ολονύχτιες αγρυπνίες, αλλά
και συνεχείς δεήσεις προς τον Ύψιστον. Είχε
μεγάλη αφοσίωση στην ορθόδοξη χριστιανή πίστη.
Διακρίθηκε για την μεγάλη αγάπη του προς τον
Θεόν, ο πόθος του ήταν διακαής να τον συναντήσει
μια ημέρα. Το φαινόμενο Διονύσιος ο Μοναχός, ο
Καναλιώτης Λάμπρος Σδρόλιας, έφυγε για πάντα,
πέρασε στην αιωνιότητα, από τούδε θα μνημονεύεται
εσαεί και θα προσεύχεται για όλους εμάς. Ο βιο-
γράφος, ο οποίος θα μελετήσει στο απώτερο
μέλλον τον βίον της μοναστικής ζωής του, με τα-
πεινότητα θα φωτίσει και διατρανώσει την μεγάλη
αυτή θεϊκή διαδρομή, την οποίαν ο ίδιος αόκνως
εχάραξε.

Αείμνηστε οσιότατε Διονύσιε, συγχωριανέ μας,
δεν θα σε ξεχάσουμε, πάντα θα είσαι στη σκέψη
μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αγιορείτικης
Μακεδονικής γης που σε σκέπασε.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, εν
κόλποις Αβραάμ, εν σκηναίς δικαίων και Αγίων,
εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω
αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη και όπου «ουκ
έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή
ατελεύτητος». Η εκκλησία μας, μέσω των λει-
τουργών της, με επιμονή ικετεύει και εκλιπαρεί
τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό να συγχωρέσει
«παν αμάρτημα πραχθέν εν λόγω ή έργω ή
διανοία» από τους μεταστάντας δούλους του,
να παραβλέψει «παν πλημμέλημα εκούσιόν τε
και ακούσιον» των κεκοιμημένων δούλων του
και να τους ανοίξει τας πύλας του Παραδείσου,
αναπαύοντάς τους εκεί «ένθα πάντων εστίν
ευφραινομένων η κατοικία».

«ΜΑΚΑΡΙΟC ΟΝ ΕΞΕΛΕΞΩ ΚΑΙ ΠΡΟCΕΛΑΒΟΥ,
ΚΥΡΙΕ».

Αιωνία του η Μνήμη

ΟCΙΟΤΑΤΟC  ΔΙΟΝΥCΙΟC – Ο  ΑΓΙΟΡΕΙΤΗC
Κατά κόσμον Λάμπρος  Σδρόλιας 

αΦιερΩΜα ΜνηΜησ
15Tα Kαναλια Καρδιτσασ

Νεοσύνθετον επιμνημόσυνον κοντάκιον
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμη-
μένου δούλου του Θεού Διονυσίου, μοναχού
Αγιορείτου, ευδοκίμως ανύσαντος το της
ασκήσεως στάδιον.

του Θωμά Ν. Ζήση 

Ήχος πλ. δ .́ Τη Υπερμάχω
Εν χώρα ζώντων και μοναίς των Αγίων
σου 
τον Διονύσιον εν Άθω τον μεταστάντα
Σύ ανάπαυσον, Χριστέ μου, ο ζωοδότης.
Των Αγγέλων και γαρ βίον ηρετίσατο,
ευδοκίμως τε διήνυσε το στάδιον.
Όθεν κράζομεν. Σοις εν φίλοις κατάταξον

Δ. γρ.: Ο τελευταίος στίχος και εξής: Σου
δεόμεθα. Εν προβάτοις Σου σύνταξον.

διατεθειμένος να θυσιάσει επ’ ουδενί αυτήν,
ας το πούμε, τη σύγχρονη ζωή, αν και οι
συνθήκες ποιότητά της υποβαθμίζονται
καθημερινά. Και βέβαια, ο υπ’ αριθμόν ένα
παράγοντας είναι η εργασία: Πηγαίνω εκεί
που θα μπορέσω να βγάλω τα προς το
ζην. Κι επειδή ο Έλληνας θυσιάζει τα πάντα
προκειμένου να σπουδάσει και να μορφώσει
τα παιδιά του, όλοι κατευθύνουμε τα παιδιά
μας  προς εργασίες γραφείου, θα λέγαμε.
Γιατί η καλλιέργεια της γης, όπως και να
το κάνουμε, είναι πιο δύσκολη από το «δη-
μοσιοϋπαλληλίκι».  Δεν ξέρω αν θα μπο-
ρούσαν να επιστρέψουν στο χωριό κάποιοι
νέοι Καναλιώτες και να ασχοληθούν με
την αμπελουργία, την κτηνοτροφία ή ακόμη
και με την καλλιέργεια καπνών που κάποτε
άκμαζε και ήταν η κινητήρια οικονομική
δύναμη. δεν το βλέπω καθόλου εφικτό.
Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια εθνική
αναπτυξιακή πολιτική με ουσιαστικά κίνητρα
σε νέους για τη μόνιμη εγκατάστασή τους
σε ορεινά χωριά, κάτι που δεν συμβαίνει
(π.χ. παροχή πλήρους αφορολόγητου). Κι
αφού μετά από δέκα χρόνια ύφεσης, με
την ανεργία να καλπάζει και τους νέους να
ψάχνουν διεξόδους εργασίας,  δεν επέ-
στρεψαν και δεν εγκαταστάθηκαν στο
χωριό νέοι άνθρωποι, δεν θα εγκαταστα-
θούν ποτέ. Και δεν μιλάμε να έρθουν μια-
δυο οικογένειες αλλά για κάτι μαζικότερο. 

Το χωριό μας, λόγω της θέσης του, δεν
θα ερημώσει ποτέ, όπως όμως και δεν θα
αυξηθεί ο ντόπιος πληθυσμός του. Θα μπο-
ρούσε ίσως να γίνει μια καταγραφή όλων
των σπιτιών του χωριού, των ιδιοκτητών
και απογόνων, για να βλέπαμε συγκε-
κριμένα και με ονοματεπώνυμο πλέον
τον κάθε ιδιοκτήτη των σπιτιών και τις
προοπτικές που έχει να γυρίσει στο
χωριό κάποιος απόγονος-κληρονόμος
της περιουσίας. Κι επειδή, όπως προ-
ανέφερα, όλα ξεκινούν από την εργασία
και το εισόδημα, όσο δεν μπορεί να εξα-
σφαλιστεί εισόδημα στο χωριό ή να
βρεθούν τρόποι να γίνει αυτό, ο ντόπιος
πληθυσμός συνεχώς θα φθίνει. Τόσο
το λαογραφικό μουσείο και η πινακοθήκη,
όσο και οι ξενώνες και τα εστιατόρια,
αποτελούν κέντρα προσέλευσης κόσμου
και σαφώς δίνουν δυναμική στο χωριό.
Το πιθανότερο είναι να εγκατασταθούν
στο χωριό ξένοι επισκέπτες που πέρασαν,
είδαν και τους άρεσε το μέρος, όπως
συμβαίνει κατά κόρον στα χωριά του
Πηλίου. Αν και όλοι απευχόμαστε την
εγκατάλειψη του χωριού μας από τους
ντόπιους, από τους Καναλιώτες,  προ-
σωπικά δεν είμαι αισιόδοξος, παρότι
από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος άν-
θρωπος και βλέπω πάντα το ποτήρι μι-
σογεμάτο κι όχι μισοάδειο. Θα ήμουν
ευτυχής αν διαψευδόμουν και στην επό-
μενη δεκαετία ήμασταν διπλάσιοι. Γιατί
κι εγώ, κάθε φορά που πάω στο χωριό
και βλέπω το κλειστό πατρικό μου σπίτι,
ακούω τις φωνές του παππού και της
γιαγιάς, το κλάμα των μωρών που γεν-
νήθηκαν στο ματζάτο, των θείων μου, του
πατέρα μου, το νανούρισμα της Κουστάν-
τως, τα τραγούδια των παιδιών της γει-
τονιάς, και σφίγγεται η καρδιά μου. Τώρα,
μόνο σιωπή.
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TΑ KΑνΑΛιΑ κΑρδιτΣΑΣ

του Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη
Μαθηματικού – πρώην Λυκειάρχη
Επιμελητή της έκδοσης

Η ιδέα για την έκδοση αυτή

Με πολλή ευχαρίστηση και ιδιαί-
τερη ικανοποίηση ανέλαβα το
δύσκολο έργο της παρουσίασης

των απομνημονευμάτων του αείμνη-
στου Θρασύβουλου Κρίκου, που το
χρωστούσα από παλιά, όταν ήταν στον
Βόλο και συζητούσαμε σχετικά με την
τύχη των απομνημονευμάτων του. Τότε
μου εκμυστηρεύτηκε ότι θα ήθελε, μετά
τον θάνατό του, να δοθούν στη δημο-
σιότητα όλα τα έργα του και μου πρό-
τεινε, μαζί με τον φιλόλογο κ. Γεώργιο
Γιωτόπουλο, να επιμεληθούμε της έκ-
δοσης αυτής. Έδωσα, λοιπόν, τον λόγο
μου κα να που τώρα τον εκπληρώνω
και έτσι υλοποιείται η επιθυμία του
εκείνη.

Γι’ αυτό, είπα, ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη
χαρά και ικανοποίηση, που βλέπει το
φως της δημοσιότητας το πολύτιμο
αυτό έργο, που ονομάστηκε «Το λίκνο
μου» από τον ίδιο το συγγραφέα.

Η δομή του βιβλίου
Το βιβλίο χωρίζεται σε 6 ενότητες.
Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τα

«Αφηγήματα» του συγγραφέα που είναι
διηγήσεις είτε του ίδιου, είτε των δια-
φόρων Καναλιωτών από τους οποίους
πήρε συνεντεύξεις. Προτίμησα δε τον
τίτλο αυτό «Αφηγήματα», γιατί είναι
περισσότερο κοντά στις ποικίλες ανα-
φορές του σε γεγονότα, συμβάντα και
περιγράμματα, τα οποία έζησε ο ίδιος
ή τα έμαθε από τους συνομιλητές του.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα
«Σκιτσογραφήματά» του, όπως χαρα-
κτηριστικά τα ονομάζω και όπως τα
δέχεται και ο ίδιος. Διότι δεν είναι πί-
νακες ζωγραφικής, ή καθαρές ζωγρα-
φιές με τις οποίες ασχολούνται δόκιμοι
ζωγράφοι, αλλά εικόνες που σκιτσάρισε
ο ίδιος, για να αποτυπώσει, όσο μπο-
ρούσε καλύτερα την πραγματικότητα
των τοπίων και των άλλων πραγμάτων
που παρουσιάζει.

Η τρίτη ενότητα αποτελεί τα «Στι-
χουργήματα», που δεν είναι καθαρά
ποιήματα, με δομή και μηνύματα, αλλά
απλά νοήματα δομημένα σε πρόχειρους
εκφραστικούς στίχους. Άλλωστε ο συγ-
γραφέας δέχεται ότι δεν είναι ποιητής,
αλλά με το μικρό ταλέντο, που τον διέ-
κρινε και στον τομέα αυτό, προσπάθησε
να αποδώσει με έντεχνο λόγο τις ιδέες
και τα γεγονότα που περιγράφει.

Η τέταρτη ενότητα είναι το «Λεξι-
λόγιο» που συνέτασσε προοδευτικά,
όταν χρησιμοποιούσε διάφορες λέξεις
στα κείμενά του και το οποίο το είχε
πάντα ως «μπούσουλα», όπως πι-
στεύουμε, για όλα τα γραπτά του, ώστε
να έχει μια συνέχεια και συνέπεια ο
γραπτός του λόγος.

Η πέμπτη ενότητα είναι το «Λεξιλό-
γιο» που συνέταξα εγώ ο ίδιος, για να
βοηθήσω τους αναγνώστες να κατα-
λάβουν καλύτερα το ακριβές νόημα

των Καναλιώτικων λέξεων και ιδιω-
ματισμών που χρησιμοποιεί ο συγγρα-
φέας και που είναι άγνωστες ή συγκε-
χυμένες στη σκέψη τους, ως προς την
σημασία τους.

Η έκτη και τελευταία ενότητα πε-
ρ ι έ λ α β ε
κατά αλφα-
βητική σειρά
όλα τα ονό-
ματα που
αναφέρονται
στα διάφορα
κείμενα του
συγγραφέα,
με τις σελί-
δες όπου
αναφέρονται
και με σκοπό
να ανευρί-
σκει εύκολα
ο αναγνώ-
στης το κάθε
όνομα, όταν
το επιθυμεί.

Με τη
δομή αυτή
του βιβλίου,
πιστεύω ότι
οργάνωσα
κατά τον κα-
λύτερο δυ-
νατό τρόπο τα απομνημονεύματα του
συγγραφέα.

Η ανεκτίμητη αξία των
αφηγημάτων

Δεν είναι δα ανάγκη να τονίσουμε τη
μεγάλη αξία που έχουν τα απομνημο-
νεύματα του Θρασύβουλου Κρίκου.

Πρώτα – πρώτα για τη γλώσσα που
χρησιμοποιεί στα αφηγήματά του, που
είναι η γλώσσα των πατεράδων και
των παππούδων μας, όπως ακριβώς
την μιλούσαν κατά τα περασμένα χρό-
νια. Διαβάζοντας τα διάφορα τεμάχια
ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι
χρησιμοποιεί δύο εκφάνσεις της Κα-
ναλιώτικης γλώσσας. Πρώτα εκείνη
με τους τοπικούς όρους και τους
ιδιωματισμούς, με τους οποίους εκ-
φράζονται οι αφηγούμενοι και μερικές
φορές ο ίδιος, και ύστερα η καθομι-
λούμενη Καναλιώτικη γλώσσα, με
την οποία τα συνδέει και τα κάνει
προσιτά στον αναγνώστη. Έτσι τα
γραπτά του δεν έχουν τη δυσκολία
της ανάγνωσης και της κατανόησης
που είχαν τα κείμενα του Στέφανου
Πρίντσιου στο βιβλίο του «Εν Κανα-
λίοις – Λεύκωμα ενθυμήσεων», το
οποίο, κατά τα άλλα αποτέλεσε ένα
ανεπανάληπτο σύγγραμμα, μοναδικό
στην περιγραφή και την αναβίωση

εθίμων και καταστάσεων της ζωής
των Καναλιωτών.

Ύστερα, για την ίδια προσφορά με
τον Πρίντσιο, αφού μέσα από τις ιστορίες
και τα στιγμιότυπα εξυφαίνεται η βα-
θύτερη ιδιοσυγκρασία της Καναλιώτικης

νοοτροπίας
και ιδιοφυΐας
και αναδει-
κνύεται η ιδι-
αιτερότητα
και η μοναδι-
κότητα των
κ α τ ο ί κ ω ν
των Κανα-
λίων. Τα ήθη
και έθιμα, ο
τρόπος της
συμπεριφο-
ράς και της
φιλοξενίας,
οι συνανα-
στροφές και
οι συζητή-
σ ε ι ς , α π ο -
κτούν κάτι το
ιδιαίτερο και
όλα μαζί συν-
θέτουν το
στίγμα της
Καναλιώτι-
κης προσω-

πικότητας, η οποία ανέδειξε πλήθος
επιτυχημένων και προοδευμένων επι-
στημόνων, επαγγελματιών, αγροτών,
κτηνοτρόφων και πολλών άλλων κα-
τηγοριών ατόμων.

Ο αναγνώστης του «Λίκνου» θα ανα-
πολήσει τα περασμένα, θα ξαναζήσει
τις ωραίες, αλλά και τις δύσκολες
στιγμές της γενιάς του και των περα-
σμένων γενεών, θα μάθει για τις ασχο-
λίες και τα «παιδέματα» των προγόνων
του και θα πάρει χρήσιμα διδάγματα
για το μέλλον του και το μέλλον των
παιδιών του. Και όλα αυτά μέσα από
ένα ευχάριστο και ευκολοδιάβαστο
ανάγνωσμα, που θα τον συναρπάσει,
θα τον προκαλέσει με τις παραξενιές
του και θα τον ικανοποιήσει με τις
προσδοκίες του. 

Ανεκτίμητη,λοιπόν, είναι η αξία των
αφηγημάτων του συγγραφέα, τα οποία,
ας το πούμε και αυτό, τα απολαύσαμε
κατά καιρούς στην εφημερίδα «ΤΑ ΚΑ-
ΝΑΛΙΑ», η οποία τα φιλοξένησε όλα
σχεδόν, από την αρχή της έκδοσής της,
το 1980, μέχρι και τις ημέρες που μας
άφησε ο εκλιπών.

Εκεί, βέβαια, τα απολαμβάναμε σπα-
σμωδικά. Εδώ όμως τα έχουμε όλα
μαζί και τα οικειοποιούμαστε με κάθε
ευκαιρία και σε οποιαδήποτε στιγμή
θέλουμε.

Η προσφορά των άλλων ενοτήτων
του βιβλίου

Αλλά και οι άλλες ενότητες του βι-
βλίου πολλά έχουν να προσφέρουν
στους αγαπητούς Καναλιώτες.

Τα «Σκιτσογραφήματά» του θα ανα-
πλάσουν στη σκέψη τους τις κατα-
σκευές και τις διαμορφώσεις του πε-
ριβάλλοντος κατά το εγγύτερο και
απώτερο παρελθόν και θα τους δώ-
σουν χρήσιμα και ωφέλιμα στοιχεία
για τη στατικότητα των οικοδομών
και την εξέλιξη των λιθοδομών και
των διαφόρων κτισμάτων και των
ποικίλων τοπίων. Πώς ήταν παλιά,
πώς διαμορφώθηκαν αργότερα και
πώς είναι σήμερα.

Τα «Στιχουργήματά» του μιλούν για
τον συντοπίτη άνθρωπο, με τα προτε-
ρήματα και τις αδυναμίες του, τις ιδιο-
τροπίες και τις καλοσύνες του, τις καλές
και τις κακές πλευρές της ζωής του.
Κάπου εκεί θα κατατάξουν και τον εαυτό
τους οι αναγνώστες.

Τα λεξικά θα εμπλουτίσουν ακόμη
περισσότερο τις γνωστικές τους ικα-
νότητες και θα τους κάνουν πλουσιό-
τερους στο λεξιλόγιό τους και περισ-
σότερο ευέλικτους στις εκφράσεις και
στα διανοήματά τους.

Και γενικά όλα τα απομνημονεύματά
του θα αποβούν τελικά πολύ χρήσιμα
και μοναδικά στην Καναλιώτικη ευαι-
σθησία. Μαζί δε με τα άλλα βιβλία
που ήδη εκδόθηκαν για τα Κανάλια
και που καταχωρούνται στη βιβλιο-
γραφία στο τέλος του βιβλίου αποτελεί
ένα απαραίτητο συμπλήρωμα για την
ολοκλήρωση της θεματογραφίας του
ωραιότατου χωριού μας, τα Κανάλια
Καρδίτσας.

Ευχαριστίες
Τώρα που το σπουδαίο αυτό έργο

βλέπει το φως της δημοσιότητας, επι-
θυμώ να ευχαριστήσω:

1. Τον εκδότη Σύλλογο και ιδιαίτερα
τον πρόεδρό του κ. Αρτέμη Χα-
λάτση, καθώς και ολόκληρο το
Διοικητικό Συμβούλιο, διότι ευ-
χαρίστως δέχτηκε να βάλει και
στο πόνημά μου αυτό τη σφραγίδα
του συλλόγου μας.

2. Τη σύζυγο του εκλιπόντος Αγο-
ρίτσα Κωτούλα – Κρίκου, που χω-
ρίς κανένα ενδοιασμό, μάλλον δε
με περισσή ευχαρίστηση μου πα-
ρέδωσε τις σχετικές φωτογραφίες
που κοσμούν το παρόν βιβλίο, κα-
θώς και μερικά άλλα στοιχεία.

3. Το φιλόλογο – πρώην γυμνασιάρ-
χη Θωμά Ζήση, που διάβασε εξο-
νυχιστικά το «Λεξικό» του συγ-
γραφέα και έκανε αρκετές καίριες
διορθώσεις, παρατηρήσεις και
συμπληρώσεις.

4. Όλους εσάς τους αναγνώστες
που θα έχετε την υπομονή να δια-
βάσετε το πολύτιμο αυτό βιβλίο
και θα εγκολπωθείτε το περιε-
χόμενό του.

ΘρΑσυβουλου ΘωΜΑ κρικου

Το λίκνο μου


