
Καρδίτσα
Σάββατο 23 Μαΐου

2015, ώρα 18.00, στην
Δημοτική Πινακοθήκη
Καρδίτσας, Β. Τζέλλα
και Βασιαρδάνη.

Mε την ευκαρία αυτή
θα πραγματοποιηθεί
και έκθεση της συλλο-
γής της Πινακοθήκης
Καναλίων από 22 έως
και 29 Μαΐου 2015.

Αθήνα
Τρίτη 30 Ιουνίου

2015, ώρα 19.00,
στο Εντευκτήριο του Συνδέσμου
Ελληνίδων Επιστημόνων, Βουλής 44Α. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη (δωρεάν) για όλους. 

Το  Δ.Σ. του Συλλόγου  Καναλιωτών Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΖΗΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ

O Καναλιώτης 
Απόστολος Ζήσης

Βιβλιοπαρουσίαση
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Γενική ΣυνέλευσηΓενική Συνέλευση
ΤΤ

ην Κυριακή 1 Μ α ρ -
 τίου 2015 πραγμα-
τοποιήθηκε στο
Εντευκτήριο του

Συνδέσμου Ελληνίδων Επι-
στημόνων η Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου Κα-
ναλιωτών της Αθήνας. Στους
συμμετέχοντες πρωτοστάτη-
σαν οι πρώην Πρόεδροι του
Συλλόγου κ.κ. Αρχοντής
Μαυράκης και Νικόλαος Κα-
τέρης, ο πρώην Αντιπρό-
εδρος  κος Παναγιώτης
Μπέκος, και ο κος Βασίλειος
Μπρακατσούλας. Από τα πα-
λαιότερα και ιστορικά μέλη του
Συλλόγου μας παρόντες ήταν
οι κ.κ. Γεώργιος Κωτούλας και
Γεώργιος Μπάλιος. Η στα-
θερή παρουσία τους δείχνει
πίστη στους σκοπούς του
Συλλόγου και εμπιστοσύνη
στο διαχρονικό έργο του. 

Η Γενική Συνέλευση
πραγματοποιήθηκε με Πρό-
εδρο την κα Παρασκευή σύ-
ζυγο Βάιου Αναγνώστου και
Γραμματέα την κα Ισαβέλα
Γιδαράκου-Καφφέ. 

Στις σελίδες 14-15 παρα-
τίθενται αναλυτικά ο διοικη-
τικός απολογισμός και οι
ισολογισμοί εσόδων – εξό-
δων για τα παρελθόντα έτη
2013 - 2014. 

Το ενδιαφέρον και η
εποικοδομητική συμμετοχή
των παρευρεθέντων βοή-
θησε το Δ.Σ. να ιεραρχήσει
τις δράσεις του για το νέο
έτος 2015 και να θέσει νέες
προτεραιότητες. Μετά την

πραγματοποίηση του Ξε-
νώνα «Λάμπρος Παπαγε-
ωργίου» και της Πινακοθή-
κης στα Κανάλια, η πρώτη
εκδοτική δραστηριότητα
του Συλλόγου μας, που
συνέπεσε με την «χρυ-
σή» επέτειό του – 50
χρόνια από την ίδρυσή
του το 1965, με την έκδο-
ση του τιμητικού τόμου
«ΖΗΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ - Ο Κα-
ναλιώτης Απόστολος Ζή-

σης/ Απανθίσματα της
ζωής και του συγγραφικού
του έργου» είναι πλέον
πραγματικότητα. 

Η Γενική Συνέλευση πλαι-
σιώθηκε από ειδική τελετή
αφιερωμένη στους Καναλιώτες
τυπογράφους της εφημερίδας
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (βλ. σελ. 16). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου 

Καναλιωτών Αθήνας

Το εφετινό έτος, 2015, αποτελεί επε-
τειακό έτος για δύο κορυφαία γεγονό-
τα που χαρακτηρίζουν τη ζωή και τη
δράση του Συλλόγου μας. Συμπλη-
ρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυσή
του και 35 χρόνια από την έκδοση του
πρώτου φύλλου της εφημερίδας μας
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ. Και τις δύο επετείους
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε
να τις τιμήσει με εορταστικές-τιμητικές
εκδηλώσεις. 
Ήδη την 1η Μαρτίου,  παράλληλα με
την διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μελών του
Συλλόγου, πραγματοποίησε εορτα-
στική εκδήλωση για την έκδοση της
εφημερίδας, στην οποία τιμήθηκαν οι
συγχωριανοί μας τυπογράφοι που κα-
τά καιρούς ανέλαβαν την έκδοσή της.
Σχετικές αναφορές στην εξαιρετική
τους συμβολή για την ανελλιπή επί

35 χρόνια έκδοση των φύλλων της
εφημερίδας έγιναν από αρκετά μέλη
της Συνέλευσης και στους τυπογρά-
φους απομενήθηκαν εκ μέρους του
Δ.Σ. του Συλλόγου τιμητικές πλακέτες,
όπως διαβάζει κανείς στα πεπραγμέ-
να του Δ.Σ. για το έτος 2014 καθώς
και σε ξεχωριστό άρθρο στο παρόν
φύλλο.
Ιδιαίτερες εκδηλώσεις προγραμματίζει
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και για την
επέτειο της ίδρυσης του Συλλόγου.
Είθισται η πεντηκοστή επέτειος ενός
γεγονότος ν' αποκαλείται  «χρυσή»
επέτειος. Ως έτος «χρυσής» επετείου
του Συλλόγου αποφάσισε το Δ.Σ., κα-
τά τη Συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου
2015 (θέμα 2ο), ν' ανακηρύξει το έτος
2015 και να πραγματοποιήσει ένα
πλέγμα εκδηλώσεων, με κορύφωσή
τους, σε πρώτη φάση μέχρι το καλο-

καίρι, ανήμερα του εορτασμού της
μνήμης των Αγίων Αποστόλων, Προ-
στατών του Συλλόγου, την Τρίτη 30
Ιουνίου. Συ-γκεκριμένα, την ημέρα αυ-
τή προγραμματίζεται η παρουσίαση
(βιβλιοπαρουσίαση) της πρώτης βι-
βλιο-εκδοτικής πρωτοβουλίας του
Συλλόγου, του τιμητικού τόμου «ΖΗ-
ΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ - Ο Καναλιώτης Από-
στολος Ζήσης/ Απανθίσματα της ζωής
και του συγγραφικού του έργου». Σε
δεύτερη φάση, μέχρι το τέλος του
2015, ο εορτασμός της «χρυσής»
επετείου του Συλλόγου θα κορυφωθεί
με την πραγματοποίηση συνεστία-
σης-γλεντιού των μελών. Σχετική ανα-
κοίνωση θ' ακολουθήσει σ' επόμενο
φύλλο της εφημερίδας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Καναλιωτών Αθήνας

ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ (1965 - 2015)
Χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου 
Καναλιωτών Καρδίτσας της Αθήνας 

Η Πρόεδρος (αριστερά στη φωτογραφία) και η Γραμματέας της Συνέλευσης

Η ευχετήρια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο του Πα-
σχαλιάτικου φύλλου της εφημερίδας μας το 1998 (αρ.
φύλλου 62) με υπεύθυνους τυπογραφείου τους Αφους
Μανώλη (Κωνσταντίνο και Υψηλάντη). Την πρωτότυπη
φωτογραφία μας την παρέδωσε για το αρχείο της εφη-
μερίδας ο κος Υψηλάντης κατά την τελετή που διοργα-
νώθηκε προς τιμήν των Καναλιωτών τυπογράφων της

εφημερίδας την 1η Μαρτίου 2015. 

50
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας

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

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

ΕΚΔΟΤΗΣ
Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου -

Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας

Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ισαβέλλα Γιδαράκου του Νικολάου

Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Εφη Φρεμεντίτη 

Γραφίστρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Γεώργιος Μπέκος του Παναγιώτη

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

e-mail: bekoum@otenet.gr

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ........................ΣΕΛ. 4

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ .............ΣΕΛ. 5

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ......................ΣΕΛ. 6-7

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ...........ΣΕΛ. 8-9

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ .........................ΣΕΛ.10

ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ .......ΣΕΛ. 11-13

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ................ΣΕΛ. 14-16

Σ τις 30 Νοεμβρίου του 1964 το 2ο
τμήμα του Πρωτοδικείου Αθη-
νών συνεδρίασε για να εκδικά-

σει την αίτηση των αποτελούντων την
προσωρινή Διοίκηση του ιδρυθέντος
Σωματείου με την επωνυμία «Εκπολι-
τιστικός Σύλλογος των εν τη περιφερεία
της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης Κανα-
λιωτών του  Νομού Καρδίτσας» για
τη δημοσίευση περιλήψεως του Κα-
ταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε
από την Γενική Συνέλευση των Ιδρυ-
τικών Μελών κατά τη συνεδρίασή
της στις 08/11/1964. 

Την αίτηση προς το δικαστήριο 
υπέβαλαν οι:
Απόστολος Γ. Λιασκοβίτης 
(Ξενοδόχος) 
Ευάγγελος Δ. Παπαγεωργίου 
(Συνταξιούχος Καθηγητής)
Γεώργιος Κ. Θέος 
(Συνταξιούχος Μηχανικός)
Κλέαρχος Αγ. Ζούμπος (Υπάλληλος Ο.Τ.Ε.)
Ευάγγελος Κ. Μπρακατσούλας (Σπουδαστής),
οι οποίοι και απετέλεσαν την προσωρινή διοίκηση
του Σωματείου. Το Σωματείο αριθμούσε 28 Ιδρυ-
τικά Μέλη κι είχε έδρα την Αθήνα.
Πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ήταν 
o Σωτήρης Ζήσης.

Η αίτηση αυτή εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο στις
5  Ιανουαρίου του 1965.

Τροποποιήσεις του αρχικού Καταστατικού εγκρίθη-
καν από το Δικαστήριο Πρωτοδικών στις 6 Απριλίου
1967, μετά από σχετική αίτηση της Διοίκησης του
Σωματείου, την οποία αποτελούσαν οι: 
Ευάγγελος Παπαγεωργίου,  Πρόεδρος
Βασίλειος Χάιδος, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Θέος
Δημήτριος Λιάκος
Λάμπρος Σδρόλιας
Λάμπρος Λιασκοβίτης
Γεώργιος Ζούμπος

Από τα Ιδρυτικά Μέλη, εκτός από τους παραπάνω,
ήταν επίσης οι Ιωάννης Λιασκοβίτης, Γεώργιος Πά-
σχος, Βάιος Τσαρούχας, κ.ά.

Οι προσωπικές μου αναμνήσεις από τα χρόνια
εκείνα περιορίζονται στις συνεστιάσεις του Συλ-
λόγου στο Ξενοδοχείο ''ΑΠΕΡΓΗ'' στην Κη-
φισιά και στις άοκνες προσπάθειες του Βαγγέλη
Παπαγεωργίου να ψάχνει για χρήματα:
''Μήτσο (ο πατέρας μου Δημήτριος Λιάκος)
πάμε στου Κώστα (Γαλανάκη), κάτι θα πά-
ρουμε!''.

Ευχή και παρότρυνση

Για να τα εκατοστίσει ο Σύλλογος θα πρέπει να
δραστηριοποιηθούν τα νέα παιδιά, με γονείς
τους σημερινούς πενηντάρηδες κ.λ.π., αν κι εγώ
προσωπικά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κάποια
στιγμή αργότερα, όπως ακριβώς συνέβη και μ'
εμάς, που μάλλον όμως καθυστερήσαμε. Κάλ-
λιο αργά παρά ποτέ! 

Χρήστος Δημ. Λιάκος

Ένα μικρό χρονικό της ίδρυσης
του Συλλόγου μας

Yπευθυνη καταστήματος: 
Ευαγγελία Ζήση

τηλ.: 24410-39993
κιν.: 699 8427851

Ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου (δεξιά), πρωτεργάτης και
ψυχή του Συλλόγου, με τον Γεώργιο Θέο σε μεταγενέ-
στερη (Οκτώβριος 1975) φωτογραφία (από το προσω-

πικό αρχείο του ανεψιού του, Χρήστου Θέου 
του Γεωργίου)

Σύμφωνα με το
Καταστατικό

του, ο Σύλλο-
γος έχει στρογ-

γυλή
σφραγίδα με

συμβολικό
γνώρισμα στο
μέσο την πα-
ράσταση δύο

φύλλων κα-
πνού σταυ-
ρωτά και το

έτος ίδρυσης
1965
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

της Ράνιας Φατώλα
Αρχαιολόγου του Βυζαντινού
και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας

ΤΤ
ην Κυριακή 1η Φεβρουαρίου
2015 ο Σύλλογος Καναλιωτών
Καρδίτσας πραγματοποίησε
για δεύτερη φορά επίσκεψη

στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Αυτή τη φορά αφορμή για την επίσκεψη
αποτέλεσε η περιοδική έκθεση Ο Δομή-
νικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El
Greco. Η έκθεση αυτή πραγματοποιεί-
ται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο στο πλαίσιο του ελληνικού
επετειακού προγράμματος για τα 400
χρόνια από το θάνατο του El Greco.

Για πρώτη φορά μία έκθεση έχει στό-
χο να προβάλει πλευρές του κοινωνικού
και πολιτισμικού περιβάλλοντος της
Κρήτης του 16ου αιώνα μέσα στο οποίο
αναπτύχθηκε εικαστικά ο Δομήνικος Θε-
οτοκόπουλος, πριν αναχωρήσει από το
Χάνδακα της Κρήτης (το σημερινό Ηρά-
κλειο) για τη Βενετία, το 1567.

Περίπου 200 αντικείμενα, εικόνες,
γλυπτά, χειρόγραφα, ξυλόγλυπτα, έντυ-
πα, πίνακες, αντικείμενα καθημερινής
ζωής παρουσιάζονται με ένα μοναδικό
τρόπο και συνθέτουν το σκηνικό της
Κρήτης του 16ου αιώνα. Τα αντικείμενα
αυτά προέρχονται από τις συλλογές του
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου,
αλλά και από συλλογές και μουσεία της
Ελλάδας, Εφορείες Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων, μητροπόλεις, εκκλησίες καθώς
και μουσεία του εξωτερικού.

Η περιήγησή μας στην έκθεση ξεκί-
νησε από την πρώτη ενότητα με θέμα
«Κρήτη τον 16ο αιώνα», που παρου-
σιάζει τη σημασία της Κρήτης για τη Βε-
νετία το 16ο αιώνα, καθώς και την κοι-
νωνική, πολιτική και οικονομική διάρ-
θρωση του νησιού με βάση τη σχέση
πόλης-υπαίθρου. Η γεωγραφική και
στρατηγική θέση της Κρήτης στη λεκάνη
της Μεσογείου την κατέστησε τη σημαν-
τικότερη αποικία της Γαληνοτάτης. Η κυ-
ριαρχία της Βενετίας βασιζόταν σε ένα
δίκτυο λιμανιών και εμπορικών σταθ-
μών. Ο Χάνδακας ήταν το σπουδαιότε-
ρο εξαγωγικό και διαμετακομιστικό κέν-
τρο της ευρύτερης περιοχής. Το περί-
φημο κρασί Μαλβαζία, καθώς επίσης
το λάδι, το τυρί και τα σιτηρά ήταν περι-
ζήτητα στις αγορές. Χάρτες, αγγεία, αν-
τίγραφα πλοίων - οι περίφημες γαλέρες
-  μας τοποθετούν στο χώρο και στο
χρόνο,στην Κρήτη της Βενετίας του
16ου αιώνα.

Και συνεχίζοντας συναντούμε την
ύπαιθρο της Κρήτης με το πλήθος των
μικρών χωριών που ανήκαν σε φεου-
δάρχες. Η κυρίαρχη τάξη των ευγενών
αντλούσε τη δύναμή της από τη γαι-
οκτησία και τον έλεγχο της παραγωγής.
Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες της
υπαίθρου ελέγχονταν επίσης από τους

ευγενείς και εξυπηρετούσαν τις λατρευ-
τικές ανάγκες και των δύο δογμάτων
(ορθόδοξοι και καθολικοί) γεγονός που
φαίνεται στην αρχιτεκτονική και τη γλυ-
πτκή. Το ορθόδοξο στοιχείο όμωςπαρέ-
μεινε ποσοτικά κυρίαρχο. Ωστόσο ο
πληθυσμός της Κρήτης ήταν κατά τα
2/3 αγροτικός. Οι καλλιεργητές της γης
που ήταν προσαρτημένοι σε φέουδα εί-
χαν δυσβάσταχτες υποχρεώσεις προς
τους φεουδάρχες και δεν έλειπαν οι εξε-
γέρσεις εναντίον τους.

Περνώντας από τα τείχη της πόλης
αποκτούμε μία εικόνα για την πολεοδο-
μική οργάνωση της, έτσι όπως διαμορ-
φώθηκε στο Χάνδακα με βάση τη βενε-
τική διοίκηση. Οι πόλεις στην Κρήτη εί-
χαν κάποιες ομοιότητες με τις ιταλικές.
Οχυρώσεις, δρόμοι, λιμάνια, αρσανά-
δες, μέγαρα, κρήνες, πλατείες, στρατώ-
νες και εκκλησίες συνθέτουν το αστικό
τοπίο.

Η έκθεση συνεχίζεται στο κτήριο της
Δούκισσας της Πλακεντίας στον πρώτο
όροφο, όπου στην ενότητα «Οι καταβο-
λές του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου» πα-

ρουσιάζεται το κοσμοπολίτικο περιβάλ-
λον του Χάνδακα, που συνδέεται στενά
με την Ιταλία. Από τις αρχές του 16ου
αιώνα καταφθάνουν από την Δύση στην
Κρήτη έντυπα βιβλία στην ελληνική αλλά
και σε άλλες γλώσσες και προορίζονταν
για το ανώτερο στρώμα της κρητοβενε-
τικής διοίκησης, για εμπόρους, λόγιους
και ευγενείς, όπως οι Καλλέργηδες που
διέθεταν σημαντικές βιβλιοθήκες.

Την ίδια εποχή η παραγωγή των ει-
κόνων αυξήθηκε σημαντικά και η εικόνα
από αντικείμενο λατρείας μετατράπηκε
σε συλλεκτικό έργο. Η ζήτηση για κρη-
τικές εικόνες υπήρξε πολύ μεγάλη και
απλώθηκε και εκτός Κρήτης σε διάφο-
ρες περιοχές, όπως το Άγιο Όρος, τα
Βαλκάνια, τις Δαλματικές ακτές, την Ιτα-
λία, την Φλάνδρα, την Ισπανία και το
Σινά. Η επαφή των κρητικών ζωγράφων
με σύγχρονα έργα της Δύσης είχε ως
συνέπεια την ανάπτυξη δύο τεχνοτρο-
πιών στη θρησκευτική ζωγραφική. Η μία
ακολουθούσε τη βυζαντινή παράδοση
(maniera greca) και η άλλη τη δυτική
(maniera latina). Οι ζωγράφοι ακολου-

θούσαν τη μία ή την άλλη τεχνοτροπία
ή άλλοτε συνδύαζαν στοιχεία και των
δύο τεχνοτροπιών διαμορφώνοντας ο
καθένας το δικό του ύφος.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, καλλι-
τέχνες όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και
ο Γεώργιος Κλόντζας δημιουργούν έργα
υψηλής ποιότητας. Ο Δαμασκηνός συν-
ταιριάζει στοιχεία από τη βυζαντινή πα-
ράδοση και τη δυτική τέχνη με το δικό
του μοναδικό τρόπο, ενώ ο Κλόντζας,
που δεν έφυγε ποτέ από το Χάνδακα,
ξεχώρισε για τις συνθέσεις του που τις
χαρακτηρίζουν οι μικρογραφικές πο-
λυάνθρωπες σκηνές που είδαμε σε έρ-
γα της έκθεσης με θέμα όπως η Δευτέρα
Παρουσία, και το Κήρυγμα σε Ναό. Από
το ίδιο καλλιτεχνικό περιβάλλον και την
αστική τάξη του Χάνδακα προέρχεται
και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.

Στην τρίτη ενότητα της έκθεσης «Δο-
μήνικος Θεοτοκόπουλος» παρουσιά-
ζονται τα τρία έργα που αποδίδονται
με βεβαιότητα μέχρι σήμερα στην κρη-
τική περίοδο του Θεοτοκόπουλου, ο
Ευαγγελιστής Λουκάς, η Προσκύνηση
των Μάγων και η Κοίμηση της Θεοτό-
κου. Ο Θεοτοκόπουλος προσπάθησε
να ενώσει τα βυζαντινά με τα δυτικά
στοιχεία δημιουργώντας ένα ενιαίο χώ-
ρο. Η ενοποίηση αυτή έγινε με το φω-
τισμό και το χρώμα ενώ χρησιμοποί-
ησε επιλεκτικά τη γεωμετρική προοπτι-
κή. Η ιδιοτυπία του ύφους του πηγάζει
από τη maniera latina αλλά διαφέρει
πολύ από τους σύγχρονούς του κρητι-
κούς ζωγράφους. Στην εικόνα της Σύ-
ρου, το πιο ολοκληρωμένο έργο από
την κρητική περίοδο του Θεοτοκόπου-
λου, τα δυτικά στοιχεία έχουν ενσωμα-
τωθεί αρμονικά στο βυζαντινό πρότυ-
πο, οι μορφές έχουν όγκο και φυσικό-
τητα, ενώ το χρώμα συνδέει τα επίγεια
με τα ουράνια.

Ο Θεοτοκόπουλος ήταν ήδη καταξιω-
μένος ζωγράφος στο Χάνδακα πριν φύ-
γει για την Ιταλία. Γιατί έφυγε από τον
τόπο του χωρίς να επιστρέψει ποτέ σ’
αυτόν; Γιατί μας σώζονται τρία μόνο έργα
από την κρητική του περίοδο; Αυτά είναι
μερικά από τα ερωτήματα που προκύ-
πτουν από την έκθεση και κυρίως από
το μικρό αριθμό των έργων του Θεοτο-
κόπουλου που φιλοτέχνησε στην Κρήτη.
Το πιο πιθανό είναι ότι ο καλλιτέχνης
ασφυκτιούσε στο περιβάλλον του Χάν-
δακα, όπου δεν είχε μεγάλο κύκλο πα-
ραγγελιοδοτών. Το γεγονός αυτό αλλά
και οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις - η
προτίμησή του στον καθολικισμό - τον
ώθησαν ν' αναχωρήσει για την Ιταλία.

Κάπου εδώ τελειώνει το «ταξίδι» μας
στο μεσαιωνικό Χάνδακα του Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου.

Ευχαριστώ τους συντοπίτες μου για
τη χαρά που μου έδωσαν να μοιραστώ
αυτό το «ταξίδι» μαζί τους!

Με τον Σύλλογο ΚαναλιωτώνΜε τον Σύλλογο Καναλιωτών
στην έκθεσηστην έκθεση

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El GrecoEl Greco

Η κα Ράνια Φατώλα μας «ταξιδεύει» στην πολύτιμη έκθεση του Μουσείου
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4 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

του Απόστολου Στεφανή
Γεωπόνου - Καθηγητή 

ΑΑ
πό τους αρχαίους χρόνους στους Έλληνες άρεσε
η αναζήτηση μακρινών τόπων αποίκισης. Αυτό
προέκυπτε για λόγους επεκτατικούς, με τη λογική
της διοχέτευσης προς τις αποικίες δραστήριου αν-

θρώπινου δυναμικού το οποίο θα αξιοποιούσε τον ορυκτό
πλούτο, τις νέες εκτάσεις γης, τα λιμάνια, το θαλάσσιο πλούτο
κτλ. Αυτός ο πλούτος θα ενίσχυε τα μέγιστα τη μητέρα χώρα,
καθιστώντας αυτή πλουσιότερη και ισχυρότερη. Μετά την αρ-
χαία εποχή, την έλευση που ακολούθησε των Ρωμαίων και
των Βυζαντινών και τόσων άλλων στην περιοχή μας, σπάνια
είχαμε μετακινήσεις αυτόχθονου πληθυσμού προς άλλες πε-
ριοχές της γης, ακόμη και σε περιοχές αρκετά κοντινές. Με το
τέλος της Τουρκοκρατίας στην περιοχή μας (1880) ξεκίνησαν,
όχι έντονα, μετακινήσεις Καρδιτσιωτών προς χώρες αρκετά
μακρινές, κατευθυνόμενοι προς τη Μικρά Ασία, Ρουμανία
(ιδίως Βλαχία), και οι περισσότεροι στην Αίγυπτο. Απ’ αυτούς,
οι περισσότεροι επέστρεψαν μετά από λίγα χρόνια μη αντέ-
χοντας τις σκληρές συνθήκες δουλειάς, τη μικρή αμοιβή και
τη στέρηση της οικογενειακής θαλπωρής. Μετά το 1903 νέο,
αλλά μέγα, κύμα μετανάστευσης προέκυψε στην περιοχή
μας. Αυτή τη φορά προς χώρες πολύ μακρινές, πέραν των
ωκεανών, κυρίως προς την Αμερική και λιγότερο προς Κα-
ναδά, Αυστραλία, κτλ. Η Ελλάδα, και η περιοχή μας έχασε το
10% όχι μόνο του ενεργού πληθυσμού της (16-40 ετών), αλλά
και των ανθρώπων και των ηλικιών αυτών στους οποίους θα
στηριζόταν το δημογραφικό της ζήτημα. 

Οι λόγοι που κατέφυγαν στην πράξη της μετανάστευσης
ήταν τόσο οικονομικοί (ζούσαν φτωχικά) όσο και ψυχολογικοί
(Τούρκοι Αγάδες και Τσιφλικάδες τους καταδυνάστευαν). 

Μετά το 1900 οι αναζητήσεις των Ελλήνων κατευθύνονταν
πλέον πολύ μακριά, καταργώντας τα νοητά σύνορα των μα-
κρινών για εμάς ωκεανών, με κύριους αποδέκτες την Αμερική
κτλ. Εκείνη την εποχή η Αμερική βίωνε μια χωρίς προηγούμενο
οικονομική ανάπτυξη και τραβούσε σαν μαγνήτης εργατικά
χέρια από κάθε γωνιά της γης. Από τα 2,5 εκατομμύρια Έλλη-
νες οι 250 χιλιάδες, τις πρώτες 10ετίες, είχαν ήδη μεταναστεύσει
στην Αμερική. Ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί από την πόλη
Καρδίτσα και τα χωριά του Νομού μας. Ανάμεσά τους ήταν ο
Μάνθος Σδρόλιας, ο οποίος γεννήθηκε στα Κανάλια Καρδίτσας
το έτος 1888, με καταγωγή των προγόνων του από τα Γιάννινα.
Ο Μάνθος Σδρόλιας φοίτησε στο σχολαρχείο του Φαναρίου
με συμμαθητή το στρατηγό Θωμά Πεντζόπουλο από το Μορ-
φοβούνι. Μικρός σε ηλικία πρόλαβε να δει τους τελευταίους
Τούρκους στα Κανάλια. Αναμνήσεις που διατήρησαν οι συγ-
γενείς του αναφέρουν πως κρύβοντας πέτρες στο χιόνι, όταν
αντίκριζε Τούρκους, τις ανάσυρε, τους πετροβολούσε και κα-
τηφόριζε σαν σφεντόνα τα σοκάκια, αφήνοντας τους έκπλη-
κτους Τούρκους ανήμπορους να αντιδράσουν. 

Ξεκίνησε από την Ελλάδα προς Αμερική το έτος 1906 με κά-
ποιο μικρό πλοίο και αποβιβάσθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας,
όπου ήταν το κυρίως λιμάνι μεταφόρτωσης. Στις 30 Μαΐου 1906
έπλευσαν πλέον από Νάπολι για το Ellis Island (Νέα Υόρκη) με
το Υπερωκεάνιο Lazio. Εγκατέλειπε αυτός και οι άλλοι συνταξι-
διώτες συμπατριώτες του μια χώρα οικονομικά εξασθενισμένη
και πολιτικά αβέβαιη. Ξεκινούσανε όλοι τους ένα μεγάλο ταξίδι
για τη «γη της επαγγελίας» που υποσχόταν πλούτο, ευημερία
και ευκαιρίες. Είχαν τα χρόνια του ριψοκίνδυνου της νεότητας,
ήταν η ελπίδα που τους έγνεφε, ήταν οι σκληρές συνθήκες της
ζωής, ήταν η πείνα της αγροτιάς, παράγοντες ικανοί να ξεριζώ-
σουν βίαια από την πατρική γη μεγάλο ποσοστό συμπολιτών
μας, καθιστώντας τη φυγή τσουνάμι και την πατρίδα ορφανή. 

Η μετανάστευση για τους περισσότερους ήταν η σανίδα
σωτηρίας που επιζητούσαν. Η «γη της επαγγελίας», το ελπι-
δοφόρο καταφύγιο των απόδημων Καρδιτσιωτών, εύκολα
ξελόγιασε και το 18ετή Μάνθο Σδρόλια, εργάτη γης που ανήκε
σε αφέντες. Με κομμένη την ανάσα σαλπάρισε προς την
υπερπόντια χώρα με μόνα προσόντα: το πείσμα και τα νιάτα.
Στην είσοδο του ποταμού Hudson, αντικρίζοντας το «Άγαλμα
της Ελευθερίας», πέρασε τον υγειονομικό έλεγχο. Εκεί ξεκι-

νούσε η σκληρή πραγματικότητα, η αγωνία και η αβεβαιότητα
στο περίφημο νησί υποδοχής, το Ellis Island. Άραγε θα μείνω
ή θα κριθώ ακατάλληλος και θα επιστρέψω ντροπιασμένος
πίσω; Ο αγώνας για την επιβίωση ήταν πολύ σκληρός. Έκανε
διάφορες δουλειές. Στην αρχή ήταν στους δρόμους, προφα-
νώς λόγω της μικρής ηλικίας (υπαίθρια πώληση φρούτων,
λαχανικών και λουλουδιών, βοηθός σε εστιατόρια), αργότερα
γεύτηκε περισσότερο προσοδοφόρες δουλειές αλλά αρκετά
σκληρότερες. Με την απόκτηση της Αμερικανικής υπηκοότη-
τας, ερμηνεύοντας τις σκόρπιες πληροφορίες, μάλλον κατε-

τάγη σταδιοδρομώντας στον Αμερικανικό Στρατό ως μόνιμος
οπλίτης (ως πεζοναύτης), όπου υπηρέτησε μέχρι το τέλος
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Γενικά η ζωή ήταν σκληρή και
την αντιμετώπισε με θάρρος και ψυχραιμία. Ζούσε στο πετσί
του, όπως έλεγε, την τοκογλυφία των συμπατριωτών του, τις
ρατσιστικές αντιδράσεις των Αμερικανών και το ανθελληνικό
μένος στην οικονομική κρίση του 1929 (το κραχ της Αμερικής).
Η λέξη filthy Greek «βρωμοέλληνες» ακούγοντας συχνά πυ-
κνά εκείνη την εποχή στις Αμερικάνικες πολιτείες. Παράλληλα
με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις φοιτούσε στο Γυμνάσιο,
στο «Hight school», ενώ ακατάπαυστα μελετούσε Ελληνική
ιστορία, αρχαίους συγγραφείς και κυρίως την κατακτητική πο-
ρεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία γνώριζε πολύ καλά.
Όντας στον Αμερικανικό Στρατό, έλαβε μέρος στην απόβαση
των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία. Στις ατέλειωτες
πολεμικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν τραυματίστηκε σο-
βαρά και κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο η Αμερικα-
νική Κυβέρνηση του απένειμε μετάλλια ανδρείας, ενώ αργό-
τερα του παραχώρησε μια μεγάλη έκταση στο αχανές Όρεγ-
κον όπου δημιούργησε φάρμα. Το κρέας των ζώων που συγ-
κέντρωνε από το κυνήγι ελαφιών που βοσκούσαν σε άγρια
κατάσταση στη φάρμα του και στη γύρω περιοχή το διατη-
ρούσε θαμμένο στο παγωμένο χιόνι. 

Αρχές της δεκαετίας του 1950 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου
τον περίμεναν στην Αθήνα τα αδέλφια του που ταξίδεψαν από
τα Κανάλια για να το υποδεχτούν. Εκεί, στην Αθήνα, φωτογρα-
φήθηκαν όλοι οι συγγενείς με φόντο την Ακρόπολη. Μια από τις
μεγαλύτερες επιθυμίες του ήταν να περπατήσει στα καλντερίμια
και στα σοκάκια του χωριού του, να ακουμπήσει τις κακοτράχα-
λες πέτρες, να δει το πατρικό σπίτι και να αφήσει την τελευταία
του πνοή στην Ελλάδα, στο χωριό του και να ταφεί στο κοιμητήρι
του Προφήτη Ηλία, στην κορυφή του χωριού. 

Μετά την επιστροφή του ήταν θαμώνας του καφενείου Άρ-
νη, του Μεγάλου Καφενείου, του ζαχαροπλαστείου Σεραφείμ
Καθάριου και του ραφείου Αριστοτέλη Τέγου (πατέρα του
εκλιπόντος πρώην Δημάρχου Καρδίτσας Χρήστου Τέγου).
Έκανε παρέα με Καρδιτσιώτες που έζησαν μαζί στη Αμερική,
όπως ο Φώτης Αντωνίου, ο Γιάννης Βούλγαρης, ο Σταύρος
Βάλας. Διηγούταν ιστορίες για τη ζωή του και περιστατικά
που συνέβησαν στα ξένα με τέτοια γλαφυρότητα και θέρμη
που άφηνε άφωνους τους ακροατές που με τη σειρά τους
παρακολουθώντας τις διηγήσεις ζούσαν νοερά, έστω για λίγο,
τη μακρινή υπερπόντια χώρα. Ο Κων/νος Σδρόλιας ή Αρβα-
νιτάκος, στο βιβλίο του «Το δέντρο της οικογένειας Σδρόλια»,
αναφέρει ότι ο Μάνθος Σδρόλιας με τον ερχομό του από την
Αμερική έδωσε ζωή στην περιοχή «Σαρακίνα» Καναλίων. 

Έφτιαξε το σπίτι του επί της οδού Φαναρίου, μόνο και
μόνο για να βρίσκεται πάνω στο πέρασμα των συγχωριανών
του Καναλιωτών προς την Καρδίτσα. Τρέφονταν ψυχικά με
το να τους βλέπει να πηγαινοέρχονται με τα γαϊδουράκια.
Μάλιστα κάθε Τετάρτη, στο παζάρι, οι χωριανοί του Καναλιώ-
τες, χρησιμοποιούσαν το φράκτη του σπιτιού του για τη στά-
βλιση των ζώων τους (σαν χάνι) μέχρι να κάνουν τις δουλειές
τους στην πόλη και να επιστρέψουν στο χωριό τους, μέσω
βέβαια του σπιτιού (φράκτη) του Μάνθου Σδρόλια. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 συμμετείχε σε παρέλαση
στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας, φορώντας τα παρά-
σημα ανδρείας που του απονεμήθηκαν από τις Αμερικανικές
ένοπλες δυνάμεις. Η συμμετοχή του στην εν λόγω παρέλαση
ήταν αποτέλεσμα της Ελληνοαμερικανικής φιλίας. Παντρεύ-
τηκε σε μεγάλη ηλικία την αρκετά νεότερή του Πολυξένη
Αβραμοπούλου, γόνος της γνωστής οικογένειας αγγειοπλα-
στών των περασμένων χρόνων. Απέκτησαν δύο κόρες: την
Ευαγγελία Σδρόλια, σύζυγο Λάμπρου Μπριάνα (ιατρού) και
την Παρασκευή Σδρόλια (υπεύθυνη Λαϊκής Βιβλιοθήκης), σύ-
ζυγο Γεωργίου Κρανιά (ξυλέμπορου). 

Ο Μάνθος Σδρόλιας  ξεκίνησε το ταξίδι της δημιουργίας το
1906 στην Αμερική, κολύμπησε στον ωκεανό της ζωής για
πολλά χρόνια με επιτυχία και ολοκλήρωσε την περιπετειώδη
επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητάς του φτάνοντας
στο βιολογικό του τέλος το Μάρτιο του έτους 1971, σε ηλικία
83 ετών. 

Μάνθος ΣδρόλιαςΜάνθος Σδρόλιας
Ένας Καναλιώτης μετανάστης στην Αμερική (έτος 1906)

Ο Μάνθος Σδρόλιας στο σπίτι του στο Ορεγκον των ΗΠΑ

Ο Μάνθος Σδρόλιας παρελάυνει εισερχόμενος 
ως διμοιρίτης στην Πλατεία Καρδίτσας με τον μπερέ και τα
παράσημα ανδρείας του Αμερικανικού Στρατού στα πλαί-

σια της Αμερικανοελληνικής φιλίας (1955)

KANALIA T. 130_Layout 1  26/3/2015  8:38 πμ  Page 4



5TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Όταν τα άστρα σβήνουν...Όταν τα άστρα σβήνουν...

του Χρήστου Δημ. Λιάκου

Έρχομαι κουκουλωμένος και με γούνες σκεπασμένος
φέρνω χιόνια, παγωνιά, ψύχρα του ντελή βοριά
έλα φέρε μου ν' αλλάξω ήρθα τώρα κουρασμένος
μ' έπιασε ψιλή βροχή και με έκανε παπί.
Δεν έχω ρούχα για ν' αλλάξεις τα έχω για να ξαναπλύνω
και είναι όλα λερωμένα.
Τα βρεγμένα να γδυθείς και στο στρώμα να χωθείς.

Με διόρθωσες γυναίκα μα τι κάνεις όλη μέρα
από το πρωί που φεύγω έως τώρα την εσπέρα;
Ξεσκονίζω, καθαρίζω, κοσκινίζω και ζυμώνω
και χτενίζω τα παιδιά, τα δικά μου τα μαλλιά.
Με πιπίλισες το νου μου από τις πολλές δουλειές σου
μα δεν λέγεις πως μαλώνεις με τις γειτόνισσές σου.

--------------------------------------------------------
Ανεβαίνω στη συκιά και πατώ στην καρυδιά
τρώγω τα συκόμηλα και τα καρυδόμηλα

πίνω και γλυκό κρασί με την
κούπα τη χρυσή
και φωνάζω κούι-κούι και κα-
νένας δε μ' ακούει.
-------------------------------------

Της κουμπάρας το παιδί έπε-
σε από το σκαμνί
χτύπησε στο πόδι του και στο
καλαπόδι του
κι όσο να' ρθει η μάνα του κι η δόλια η αδερφή του
επρόλαβε ο άγγελος και πήρε την ψυχή του.

Υ.Ν.  Μεγάλη πλέον όταν ήταν η μητέρα μου Ευτέρπη Ζή-
ση-Λιάκου θυμήθηκε κάποια πράγματα που μου έλεγε όταν

ήμουν μικρός και την παρακάλεσα να μου τα επαναλάβει
ώστε να τα καταγράψω.

Παιδικά ακούσματα Χριστούγεννα 
στα Κανάλια

της Αικατερίνης Σδρόλια

Τι να θυμηθεί η μεγάλη μικρή Ρηνούλα, ρώταγε τη
μάνα της.
-Τι φτιάχνεις αυτού μάνα και κοσκινάς αλεύρι;
-Να φτιάξουμε προζύμι να το βάλουμε κοντά στη
χόβολι, να φτιάξουμε αυγοκλούρες.
Βλέπεις τα παιδιά καρτερούν να έρθουν να μας
πουν τα κάλαντα. 
Να τα φτιάξουμε με αυγά και με καρύδια.
Κι όσες νέες δεν ξέρουν, να ρωτήσουν τη γιαγιά ή
τη θεία. Ο ξάδελφος ο Μήτρος, τον Φώτη μας, τρα-
γούδαγε κι αυτός τα κάλαντα και μας έλεγε:
“'Καμπόσο από λουκάνικο, καμπόσο από μπου-
μπάρα, καμπόσο από νεφραμιά, να γίνει σουφλε-
μάδα''.

του Βασιλείου Γαλανάκη

ΈΈ
σβησε σήμερα ένα αστέρι από
τον ουρανό μας, ένα αστέρι
που από μικρό παιδί θυμάμαι
να λάμπει στον κόσμο μου,

φωτίζοντας το δρόμο της ζωής μου.
Ο Κωνσταντίνος Γαλανάκης, ο αγαπη-

μένος μου Θείος, έφυγε σήμερα 16-01-
2015 από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα
μεγάλο κενό αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυ-
ρή παρακαταθήκη, ένα παράδειγμα για
όλους μας.

Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά
του Λάμπρου και της Αικατερίνης Γαλανάκη
(Ζηντοβήνος το παρατσούκλι), που από τις
περιηγήσεις αλλά και από τις παλιές φωτο-
γραφίες κοιτώντας τα αστραφτερά του μάτια
καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το μικρό τότε
παιδί είχε μέσα του μια δυνατή φλόγα που
το έκανε πιο ξεχωριστό.  Και έτσι ήταν
..............

Ανήσυχο πνεύμα από μικρός, ξυπόλυτος
και με κοντά παντελόνια να χώνεται στα κα-
φενεία του χωριού μας για να βγάλει χρή-
ματα από θελήματα, να κάνει μικροεμπόρια,
μασουράκια με κλωστές, κινίνο, ψάρια από
την λίμνη Κάρλα, τσίτια από την Καρδίτσα
και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
Όμως για ένα τόσο ανήσυχο πνεύμα τα

σύνορα τις περιοχής του ήταν μικρά, ήθελε
κάτι περισσότερο και τίποτα δεν μπορούσε
να τον κρατήσει εκεί. Πήρε τη μεγάλη από-
φαση και μετά από μια μικρόχρονη στάση
στο Βόλο, αφού είχε πρώτα φτιάξη τη δική
του βιοτεχνία υφασμάτων, έκανε και το επό-
μενο βήμα του, να μετεγκατασταθεί  στην
Αθήνα.

Η δικαίωση του οράματός του τον περί-
μενε εκεί. Άλλωστε, εγώ που τον ήξερα κα-
λά, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς,
δεν ήταν από τους ανθρώπους που άφηνε
στην τύχη τίποτα. Γρήγορα κατάφερε αυτή
τη μικρή βιοτεχνία να τη μετατρέψει στην
πιο σύγχρονη βιομηχανία υφασμάτων της
εποχής, με εκατοντάδες εργαζόμενους.

Έτσι άρχισα να γνωρίζω το Θείο μου.
Στα παιδικά μου μάτια φάνταζε σαν γίγαντας
και ένας μεγάλος θαυμασμός προς το πρό-
σωπό του πρόβαλε κάθε στιγμή. Αγράμ-
ματος ίσως κάποιος πει για τα σημερινά
δεδομένα, αλλά η τόσο ισχυρή προσωπι-
κότητά του και η μεγάλη κοινωνική του μόρ-
φωση δεν άφηναν περιθώρια να σκεφτείς
όταν συζητούσες μαζί του ότι έχει τελειώσει
μόνο την πέμπτη δημοτικού. Ακόμα θυμά-
μαι Γενικούς Διευθυντές Τραπεζών, Βου-
λευτές, Υπουργούς, Επιχειρηματίες ξένους
και έλληνες να κάνουν παρέα μαζί του και
πολλές φορές να δυσκολεύονται να τα βγά-

λουν πέρα στις συζητήσεις. Τόσο ισχυρή
προσωπικότητα είχε ο Κωνσταντίνος Γα-
λανάκης. Είχε έναν μοναδικό τρόπο να σε
κερδίζει.

Δακρύζω φέρνοντας στο μυαλό μου ει-
κόνες από το παρελθόν, τότε που πήγαινα
στο εργοστάσιο με τον πατέρα μου και έβλε-
πα αυτή την απίστευτη τάξη και αρμονία
στα αχανή κτήρια και στο οικόπεδο, καθα-
ριότητα που θα τη ζήλευε και νοσοκομείο,
υπέροχους κήπους με γκαζόν, κλαίουσες
και τριανταφυλλιές, εργαζόμενους, μηχανές,
αργαλειούς, φινιριστήρια και υφάσματα όλα
σε έναν συγχρονισμό, γλέντια με σημαντι-
κούς αλλά και απλούς ανθρώπους μαζί.
Μπορούσε ταυτόχρονα να είναι ένας αρι-
στοκράτης κοσμοπολίτης αλλά και απλός
την ίδια στιγμή, να διαμένει στο ακριβότερο
ξενοδοχείο αλλά να μοιράζεται και μια γωνιά
σε κάποιο φτωχικό δωμάτιο. Ακόμα τον θυ-
μάμαι να φτάνει στην πλατεία του χωριού
μας με την πράσινη Mercedes του και όλο
το χωριό να θέλει να τον χαιρετίσει, γιατί
μπορεί να έφυγε μικρός από το χωριό αλλά
ποτέ δεν το ξέχασε. Σίγουρα οι νεότεροι δεν
το ξέρουν, αλλά πολλοί είναι οι Καναλιώτες
που βρήκαν δουλειά στις επιχειρήσεις του
και πολλούς βοήθησε. Τον θυμάμαι να στέλ-
νει τετράδια και βιβλία για τα παιδιά του
σχολείου, σεντόνια και υφάσματα σε οικο-

γένειες. Ήταν από τους πρώτους που έδω-
σε χρήματα για να ξεκινήσει η θεμελίωση
του σχολείου, αυτός ήταν που με δική του
πρωτοβουλία έγινε η παιδική χαρά στο χω-
ριό μας, και πάντα όπου και αν ταξίδευε
έκανε γνωστό το χωριό του, στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό.

Λίγα τα λόγια για να περιγράψει κανείς
τη ζωή και την προσωπικότητα του Κων-
σταντίνου Γαλανάκη, του αγαπημένου μου
Θείου.

Θα τον θυμάμαι πάντα με θαυμασμό και
ευγνωμοσύνη για την παρακαταθήκη του
και τα φώτα που έριξε στη ζωή μου.

Η μητέρα μου Ευτέρπη

ΘΑΝΑΤΟΙ
7-1-2015: πέθανε η Ευρύκλεια 

Μηνίτσου.
11-1-2015: πέθανε η Μαρία Λαγού.
16-1- 2015: πέθανε ο  Κωνσταντίνος Γα-

λανάκης. 
20-1-2015: πέθανε ο Ορέστης Βάλλας.
21-1-2015: πέθανε ο Χρήστος 

Ζούμπος.
14-2-2015: πέθανε η Αγγελική 

Παπαμιχαήλ.
24-2-2015: πέθανε ο Γεώργιος Γατής.
12-3-2015: πέθανε η Ελένη, σύζυγος 

Λάμπρου, Ζήση.

Συλλυπούμαστε βαθειά τις οικογένειές τους. 

Στη μνήμη της 
Χαϊδούλας Πάσχου -Δημητρακάκη
Στις 30.07.14 έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μας αδελφή Χαϊδούλα, άξια μητέρα, σύζυγος και
γιαγιά. Πρόσφερε πάντα την αγάπη της γεμάτη καλοσύνη, ευφυέστατη στο πνεύμα και πλούσια
στα ψυχικά της χαρίσματα. Θα μας λείπει για πάντα η ζεστή και φωτεινή παρουσία της. Η
Χαϊδούλα, μία από τις πέντε κόρες του Δημήτριου Δημητρακάκη, η δική μας Χαϊδούλα, αναπαύεται
πλάϊ στους Αγγέλους, στο Κρανίδι της Αργολίδας, εκεί όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της
ζωής της.

Θα κρατούμε τη μνήμη της πάντα ζωντανή στην καρδιά μας.
Τα αδέλφια της

Ευαγγελία – Σοφία – Καίτη – Ελένη – Γιώργος και Κώστας
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

««ΠΠ
άντες οι των λόγων αυτών
ερασταί, συνελθόντες
ύμνοις τιμήσωμεν…».

Λαμπράν εορτήν και πανήγυριν εορτάζει
και πανηγυρίζει η εκκλησία μας σήμερον.
Έξοχον και επιβλητικήν τελετήν επιτελούν
όλα τα εκπαιδευτήρια και τα τεμένη των
γραμμάτων, από των ανωτάτων μέχρι του
τελευταίου Δημοτικού Σχολείου και Νηπια-
γωγείου. Την εορτήν και πανήγυριν των
Τριων μεγίστων φωστήρων της Τρισηλίου
Θεότητος. Των Τριων Πατέρων, οικουμενι-
κών Διδασκάλων και Ιεραρχών: Βασιλείου
του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και
Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ούτοι συνεδύασαν άριστα τον Ελληνι-
σμόν και τα γράμματα με την Χριστιανικήν
διδασκαλίαν και υπήρξαν οι κατ’ εξοχήν Έλ-
ληνες και χριστιανοί διδάσκαλοι, οι οποίοι
εδημιούργησαν τον Ελληνοχριστιανικόν πο-
λιτισμόν. Σοφία και ευφυϊα έκτακτος, παιδεία
και μάθησις σπανία, ρητορική δεινότης υπο-
δειγματική δια τους αιώνας. Αγιότης βίου
εξαίρετος, δράσις εκκλησιαστική και κοινω-
νική αξιοθαύμαστος. Πίστις ηρωϊκή. Ιδού
ποία αγλαΐσματα κατηργάσθη εις αυτούς η
Θεία Χάρις. Και τούτο διότι ως σύνθημά των
έθεσαν τον λόγον του Κυρίου. «Ούτω λαμ-
ψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώ-
πων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και
δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις Ου-
ρανοίς». Οι Τρεις Ιεράρχαι υπήρξαν συγ-
κεντρωτικαί προσωπικότητες. Ανεδείχθησαν
δηλαδή μεγάλαι διάνοιαι, μεγάλαι καρδίαι και
ισχυραί βουλήσεις.

Α΄.   Οι Τρεις Ιεράρχαι 
μεγάλαι διάνοιαι

Ο Μέγας Βασίλειος: Ο Μέγας Βασίλειος
εγεννήθη εις την Καισάρειαν της Καππαδο-
κίας το έτος 330 μ.Χ. Ούτος έτυχε λαμπρο-
τάτης ανατροφής παρά της ευσεβεστάτης
μητρός του Εμμε-λείας. Εσπούδασε εις την
Καισάρειαν, κατόπιν εις το Βυζάντιον και
έπειτα εις το ανθίζον ακόμη κέντρον της παι-
δείας, την Αθήνα, όπου συνεδέθη μετά του
Γρηγορίου του Ναζιανζηνού. Τον πολύτιμον
χρόνον διέθετε δια τας σπουδάς του.
Εσπούδασε ρητορικήν, γραμματικήν, φιλο-
σοφίαν, αστρονομίαν, γεωμετρίαν και Ιατρι-
κήν. Έγινε δηλαδή ένα κινητόν Πανεπιστή-
μιον. Αφού έμαθε όλας τας επιστήμας της
εποχής του, έθεσε αυτάς εις την υπηρεσίαν
της Χριστιανικής κοσμοθεωρίας. Έγραψε
πολλά και σοβαρά συγγράμματα, τα οποία
εξετιμήθησαν καθώς πρέπει υπό των συγ-
χρόνων του.

Ησχολήθη κυρίως ο Μέγας Βασίλειος με
τα ζητήματα της πρακτικής ζωής, με τον εφηρ-
μοσμένον δηλαδή Χριστιανισμόν, χωρίς να
δείξη όμως αδιαφορίαν δια τα θεωρητικά.

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος: Ο Γρηγόριος
εγεννήθη το 329 μ.Χ. εις την Ναζιανζόν της
Καππαδοκίας. Ούτος έτυχε εξαιρετικής ανα-
τροφής παρά των γονέων του και μάλιστα
παρά της μητρός του Νόννας. Αφού έλαβε
την πρώτην μόρφωσιν εις την Ναζιανζόν,
επήγε εις την Καισάρειαν της Καππαδοκίας,

όπου εγνωρίσθη με τον Μέγαν Βασίλειον.
Κατόπιν ήλθε εις την Καισάρειαν της Παλαι-
στίνης, την Αλεξάνδρειαν και τέλος, μετά τρι-
κυμιώδες ταξίδιον, ήλθε εις την Αθήνα, όπου
παρέμεινε πέντε περίπου έτη. Καθ’ όλον αυ-
τό το διάστημα, εσπούδαζε μετά του Βασι-
λείου. Τόσον πολύ διεκρίθη ο Γρηγόριος,
ενώ ακόμη ήτο σπουδαστής, ώστε οι φοιτη-
ταί των Αθηνών παρεκάλουν αυτόν να τους
διδάσκη και να δεχθή «τον σοφιστικόν θρό-
νον», καθηγητικήν θέσιν εις το Πανεπιστή-
μιον. Όταν έγινεν Επίσκοπος, εκλήθη από
τους ορθοδόξους, μετά τον θάνατον του
αρειανού αυτοκράτορος Ουάλεντος, να έλθη
εις την Κωνσταντινούπολιν. Πράγματι εδέχ-
θη και ήρχισε να κηρύττη εις τον μικρόν
Ναόν της Αγίας Αναστασίας, διότι όλοι οι άλ-
λοι ήσαν αρειανικοί. Τότε εξεφώνησε τους
περιφήμους περί της θεότητος του Υιού λό-
γους, δια των οποίων και επωνομάσθη Θε-
ολόγος.

Ο Γρηγόριος ανεδείχθη ένας εκ των
σπουδαιοτέρων εκκλησιαστικών συγγραφέ-
ων και ποιητών. Τα συγγράμματά του είναι
πλήρη θεολογικής σοφίας, οι δε λόγοι του
είναι αδάμαντες εκλεκτοί, διακρινόμενοι δια
τας υψηλάς ιδέας, την ωραίαν φρασεολογίαν
και μάλιστα δια το ύφος των.

Τοιούτοι υπήρξαν οι δύο αυτοί φίλοι. Ποίος
όμως άλλος ηδύνατο να προστεθή δια να
αποτελέσουν και οι τρεις μαζί τον σεπτόν
και ιερόν της τριάδος αριθμόν; Ουδείς, παρά
ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Ιωάννης εγεν-
νήθη περί το 345 μ.Χ. εις της πρωτεύουσαν
της Συρίας Αντιόχειαν. Ούτος πολύ ενωρίς
έμεινε ορφανός πατρός. Την ανατροφήν αυ-
τού ανέλαβε η ευσεβής και ενάρετος μητέρα
του Ανθούσα, δια την οποίαν ο εθνικός δι-
δάσκαλος της ρητορικής Λιβάνιος έλεγε:
«Θαυμάζω τας γυναίκας των Χριστιανών».
Ο Ιωάννης εσπούδασε εις την Αντιόχειαν φι-
λοσοφίαν και ρητορικήν παρά του περιφή-
μου Λιβανίου.

Ιδού λοιπόν, ότι και οι τρεις διδάσκαλοι
της Εκκλησίας υπήρξαν πράγματι μεγάλαι
διάνοιαι και έγιναν πράγματι «οι μελίρρυτοι
ποταμοί της σοφίας, αι κιθάραι του πνεύμα-
τος και αι σάλπιγγες του κηρύγματος». Ορ-
θώς λοιπόν και ο αιών των Ιεραρχών ωνο-
μάσθη χρυσούς αιών της εκκλησιαστικής
φιλολογίας. Επιπλέον όμως οι τρεις Ιεράρχαι
ήσαν και μεγάλαι καρδίαι. Ένα περιστατικόν
εκ της ζωής ενός εκάστου θα δείξη εις ημάς
το πράγμα.

Β΄.  Οι Τρεις Ιεράρχαι 
μεγάλαι καρδίαι

Κύριον γνώρισμα της μεγάλης καρδίας
είναι η αγάπη και η συμμετοχή εις την λύπην
και την χαράν του άλλου, κατά το «χαίρειν
μετά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων». 

Πόσες φορές ο Μέγας Βασίλειος έμεινε
νηστικός! Πόσες φορές ηγρύπνησε παρά
την κλίνην των ασθενών με την τρυφερό-
τητα και την στοργήν του πλέον φιλοστόρ-
γου πατρός! Όταν κάποτε εξηπλώθη εις
τον τόπον του μία δυστυχία, από τας πλέον
τρομερωτέρας που είδεν η ανθρωπότης,
πολλοί δε άνθρωποι απέθνησκον της πεί-

νης, ο Βασίλειος ο Μέγας επώλησε ολό-
κληρον την κολοσσιαίαν πατρικήν του πε-
ριουσίαν και ίδρυσεν «την καινήν πόλιν, το
της ευσεβείας ταμείον», ολόκληρον δηλαδή
συγκρότημα φιλανθρωπικών καταστημά-
των, την περιώνυμον Βασιλειάδα. Αυτή ήτο
το πρώτον φιλανθρωπικόν Ίδρυμα της Εκ-
κλησίας και το πρώτον Υπουργείον Κοινω-
νικής Προνοίας, όπως θα ελέγαμεν ημείς
σήμερον. Εκεί έστρωσεν ατελείωτον τρά-
πεζαν, όπου ημέραν και νύκτα με την σει-
ράν εύρισκον τροφήν οι πεινασμένοι, όχι
μόνον οι ορθόδοξοι, αλλά και οι ειδωλολά-
τραι και αυτοί οι Εβραίοι.

Πάρα πολύ αγαπούσε ο λαός τον Ιεράρ-
χην του δια την φιλανθρωπίαν και τας θυσίας
του υπέρ αυτού. Το 370 μ.Χ. αποθανόντος
του Επισκόπου Καισαρείας Ευσεβίου, έγινε
αυτός Επίσκοπος «ου κλέψας την εξουσίαν,
ουδέ διώξας την τιμήν, αλλ’ υπό της τιμής
διωχθείς, ουδ’ ανθρωπίνην χάριν, αλλ’ εκ
Θεού και θείαν δεξάμενος», καθώς γράφει
ο φίλος του Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός. Ο
ασκητικός του όμως βίος και αι διαρκείς
φροντίδες τού εκλόνισαν την υγείαν και απέ-
θανε, χωρίς να συμπληρώσει ακόμη το 50ό
της ηλικίας έτος, την 1ην Ιανουαρίου του
379. Η μνήμη του εορτάζεται την 1ην και
30ην Ιανουαρίου. Όταν απέθανε, πένθος
βαθύ εκάλυψε τας καρδίας όλων. Όλοι ήρ-
χισαν σπαρακτικώς να κλαίουν και να θρη-
νούν. Οκτώ ημερονύκτια το ιερόν λείψανόν
του έμεινεν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν
της Καισαρείας, διότι αδιακόπως εξηκολούθη
το προσκύνημα του λαού. Όταν τέλος έγινε
η πάνδημος κηδεία του, εκ του μεγάλου συ-
νωστισμού υπήρξαν και θύματα, τα οποία
δικαίως ως μάρτυρες εθεωρήθησαν.

Εξ ίσου όμως και ο Γρηγόριος διεκρίνετο
δια τα μεγάλα και χριστιανικά του αισθήματα
και δια την βαθείαν αυτού αγάπην προς το
ποίμνιόν του. Όταν ήτο αυτοκράτωρ ο Θε-
οδόσιος, ο Γρηγόριος δια βοής του λαού
ανέλαβεν τον πατριαρχικόν θρόνον. Τότε
με τα έργα της αγάπης ηλέκτριζε τας καρ-
δίας όλων. Οι φθονεροί όμως συνάδελφοι
και συλλειτουργοί του δεν ησύχαζον, αλλά
εδημιουργούσαν κάθε ημέραν ταραχάς. Πο-
λύ συγκινητικοί είναι οι λόγοι του την στιγ-
μήν αυτήν προς τους συλλειτουργούς του.
«Άνδρες, οι ποιμένοντες την ποίμνην του
Χριστού - είπε προς τους Επισκόπους- είναι
αίσχος ημείς οι ευαγγελιζόμενοι εις τους άλ-
λους την ειρήνην να ερίζωμεν. Μετά δα-
κρύων σας παρακαλώ, ειρηνεύσατε. Αν δε
η φήμη μου και η δόξα μου σας σκανδαλί-
ζουν, σας ενοχλούν, αν και είμαι αθώος, ρί-
ψατέ με εις την θάλασσαν. Δια την ειρήνην
της εκκλησίας, μόνος μου απέρχομαι».
Αποδεικνύουν ή δεν αποδεικνύουν αυτά
ότι ήτο πράγματι μεγάλη καρδία; Απέθανε
δε περί το 390 μ.Χ. εις την ιδιαιτέραν του
πατρίδα εις ηλικίαν 60 ετών. Η μνήμη του
εορτάζεται την 25ην και 30ην Ιανουαρίου.
Όταν απέθανε, άφησε διαθήκην δια της
οποίας η περιουσία του θα εμοιράζετο εις
τους πτωχούς.

Αλλά μήπως υστέρησεν και ο Ιωάννης ο
Χρυσόστομος; Διέτρεφε τότε 3.000 πτωχούς,

εκτός των ασθενών, ξένων, φυλακισμένων
και λοιπών άλλων. Ενώ ο ίδιος ζούσε ως
ασκητής. Απέθανε δε το 407 μ.Χ. Η μνήμη
του εορτάζεται την 13ην Νοεμβρίου, την
27ην και 30ην Ιανουαρίου.

Ιδού ποίοι υπήρξαν «οι Τρεις μέγιστοι φω-
στήρες» και ως μεγάλαι καρδίαι. Εφήρμοσαν
εις όλην την έκτασιν τους ωραίους λόγους
του Χριστού. «Επείνασα και εδώκατέ μοι
φαγείν. Εδίψησα και εποτίσατέ με. Ξένος
ήμην και συνηγάγετέ με. Γυμνός και περιε-
βάλετέ με. Ησθένησα και επισκέψασθέ με.
Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με». 

Καιρός πλέον να ίδωμεν αυτούς και ως
ισχυράς βουλήσεις και ηθικούς χαρακτήρες.

Γ΄.  Οι Τρεις Ιεράρχαι 
ισχυραί βουλήσεις

Ο αυτοκράτωρ Ουάλης μετά φανατισμού
επροστάτευε την αίρεσιν του Αρείου. Επειδή
έβλεπεν ότι αντίθετός του ήτο ο Αρχιεπίσκο-
πος Καισαρείας Βασίλειος, έδωκεν αυστη-
ροτάτην διαταγήν εις τον Μόδεστον, τον
Έπαρχον της Καισαρείας: « Να ειπής εις
αυτόν τον Επίσκοπον ότι, όταν εγώ διατάσ-
σω, πρέπει όλοι όχι απλώς να υπακούουν,
αλλά να τρέμουν. Εγώ λοιπόν διατάσσω να
πειθαρχή εις τας διαταγάς μου. Άλλως, θα
του κατασχέσω την περιουσίαν, θα τον εξο-
ρίσω, θα τον βασανίσω, θα τον σκοτώσω
επί τέλους!!...». Όταν έλαβε αυτήν την δια-
ταγήν ο Μόδεστος, εκάλεσε αμέσως τον Βα-
σίλειον και με τόνον της φωνής, του τα είπε.
Ο γλυκύς Ιεράρχης τον άκουσε με χαμόγε-
λον και μόλις ετελείωσε τον ερώτησε: «Έχεις
τίποτε άλλο να πης;». Κατάπληκτος ο Έπαρ-
χος του απαντά: «Μα δεν σου κάμουν εντύ-
πωσιν όσα σου είπα; Δεν φοβείσαι την κα-
τάσχεσιν της περιουσίας, την εξορίαν, τα βα-
σανιστήρια, τον θάνατον;». «Ναι…Ουδεμίαν
εντύπωσιν μου κάμνουν αι απειλαί σου. Κα-
τάσχεσιν της περιουσίας φοβείται εκείνος
που έχει περιουσίαν. Εγώ δύο τριμμένα ρά-
σα έχω και μερικά βιβλία. Τι έχω να φοβηθώ;
Αλλά και η εξορία δεν με τρομάζει, επειδή
εις αυτόν τον κόσμον παντού είμαι ξένος.
Βάσανα θα φοβηθώ; Ευτυχώς είναι τόσον
αδύνατον το σώμα μου, ώστε με την πρώτην
πληγήν θα αφήση ελευθέραν την ψυχήν μου
να πετάξη εις τους ουρανούς πλησίον του
Κυρίου και Πλάστου μου. Θάνατον; Τον πε-
ριμένω με τον μεγαλύτερον πόθον, διότι θα
με ρίψη εις το έλεος του Θεού. Τι έχω λοιπόν
να φοβηθώ από όλα αυτά;» Και επί λέξει
λέγει: «Πυρ και ξίφος και θήρες και οι τας
σάρκας τέμνοντες όνυχες τρυφή μάλλον ει-
σίν ή κατάπληξις…». Ο Μόδεστος έμεινε
κατάπληκτος εμπρός στο θάρρος του Με-
γάλου Βασιλείου. «Κανείς Επίσκοπος δεν
μου εμίλησε ποτέ με τέτοιο θάρρος», είπε.
Και ο Βασίλειος του απήντησε: «Φαίνεται
πως ποτέ δεν θα ωμίλησες με αληθινόν Επί-
σκοπον». Αρκεί, υποθέτω, αυτό και μόνον
το παράδειγμα να δείξη τον χαρακτήρα του
Αγίου εκείνου ανδρός.

Μήπως όμως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
υστερεί; Ο Γρηγόριος λειτουργεί εις τον Ναόν
της Αγίας Αναστασίας. Ξαφνικά, οι Αρειανοί,
ωσάν άγρια θηρία, με πέτρες και όπλα, ορ-

Ενθυμήματα από την επαγγελματική  ζωή  ενόςΕνθυμήματα από την επαγγελματική  ζωή  ενός
δασκάλου,  από τους πολλούς που έβγαλε τοδασκάλου,  από τους πολλούς που έβγαλε το

χωριό μας σε παλαιότερες χρονικές περιόδουςχωριό μας σε παλαιότερες χρονικές περιόδους
Ομιλία του Γεωργίου Λάμπρου Σδρόλια στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών*, Σχολείο Συκουρίου - Λαρίσης, 30-1-1965
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μούν εντός του Ναού, όπου πολλούς μεν
ορθοδόξους κακοποιούν, τον δε Επίσκοπον,
πιστόν εις το καθήκον του, βαρέως τραυμα-
τίζουν. 

Ας ίδωμεν τέλος και τον Ιωάννην τον Χρυ-
σόστομον. Όταν έγινε Επίσκοπος της Κων-
σταντινουπόλεως, ηγωνίσθη δια το καλόν
της Εκκλησίας. Έλαβε αυστηρότατα μέτρα
κατά των εχθρών αυτής. Βεβαίως δια των
μέτρων τούτων εδημιούργησε πολλούς εχ-
θρούς και αυτής ακόμη της Βασιλίσσης Ευ-
δοξίας. Δι΄αυτό η Ευδοξία πολλές φορές κα-
τεδίωξε και εξώρισε τον χρυσορρήμονα
Ιωάννην.

Πράγματι, λοιπόν, Βασίλειος ο Μέγας,
Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυ-

σόστομος, υπήρξαν φυσιογνωμίαι εξαιρε-
τικαί. Ανεδείχθησαν μεγάλαι διάνοιαι, μεγά-
λαι καρδίαι και ισχυραί βουλήσεις. Αναμφι-
βόλως υπάρχουν και σήμερα μεγάλαι διά-
νοιαι, σήμερα όπου ο άνθρωπος έγινε κύ-
ριος της ξηράς, της θαλάσσης, του αέρος
και συνεχίζει εντατικώς τας προσπαθείας
του δια την κατάκτησιν του διαστήματος.
Δεν είναι όμως συγχρόνως και μεγάλαι καρ-
δίαι, ούτε και ισχυραί βουλήσεις. Πόσον η
ανθρωπότης σήμερα έχει ανάγκη ενός Βα-
σιλείου, ενός Γρηγορίου και ενός Χρυσο-
στόμου!!...

Ελληνίδες μητέρες! Από σας η εκκλησία
και το έθνος περιμένουν τους καλούς πολί-
τας. Αν ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Χρυ-

σόστομος ανεδείχθησαν, τούτο οφείλεται
κυρίως εις τας μητέρας των, Εμμέλειαν,
Νόνναν και Ανθούσαν. Αναλάβατε μετά
προσοχής την ανατροφήν των τέκνων σας.
Μη περιμένετε μόνον από το Σχολείον και
την Εκκλησίαν.

Φίλοι μαθηταί!…Ας χρησιμεύσουν προ
πάντων δια σας οι τρεις Ιεράρχαι ως φάροι
φωτεινοί δια την ζωήν σας. Αν οι τρεις Ιε-
ράρχαι των Γραμμάτων και της Επιστήμης
έγιναν Άγιοι και μεγάλοι και τους θαυμάζει
όλος ο κόσμος, ήρχισαν την καλήν ζωήν
από παιδιά με υπακοήν εις τους γονείς και
διδασκάλους των και φυλάττοντες τας εντο-
λάς του Θεού. Μην αρκείσθε εις ξηράς γνώ-
σεις, αλλά εργασθήτε επί του εαυτού σας

δια να γίνετε ηθικαί προσωπικότητες. Μη
λησμονείτε την ρήτραν του Πλάτωνος: «Πά-
σα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία
ου σοφία φαίνεται».

Τέλος «πάντες οι των λόγων αυτών ερα-
σταί», όσοι την εορτήν και πανήγυριν ταύτην
επιτελούμεν, των Ιεραρχών τούτων την πί-
στιν και τον βίον ας μιμούμεθα, αν θέλωμεν
να είμεθα πραγματικοί Χριστιανοί και αλη-
θείς Έλληνες.

* Στο κείμενο διατηρήθηκε η καθαρεύου-
σα γλώσσα σύνταξής του την εποχή εκεί-
νη, σε μονοτονικό όμως σύστημα γραφής,
που επιβάλλει η ψηφιοποιημένη μορφή
του. 

του Ιωάννη Μ. Κωτούλα

ΟΟ
Καναλιώτης Απόστολος
Ζήσης, με το φιλολογικό ψευ-
δώνυμο Ζήσης Σκάρος, γόνος
εξέχουσας οικογένειας του χω-

ριού μας, στον πρώτο τόμο της τριλογίας
του "Ρίζες του ποταμού – Ραγιάδες και κο-
λίγοι", μ' ένα κείμενο μεστό, επεξεργα-
σμένο με περισσή καλλιέπεια και
δομημένο με λέξεις από το Καναλιώτικο
ιδίωμα, αναπαριστά με θαυμάσιες εικόνες
τους αγώνες των γεννητόρων μας για την
απελευθέρωση των πατρώων χωμάτων
από τους τούρκους, λίγο πριν το 1881.
Είναι ένα κείμενο που χαίρεσαι να το δια-
βάζεις και δεν μπορείς να σταματήσεις το
διάβασμά του μέχρι να το τελειώσεις.

Ξέραμε ότι τα επαναστατικά κινήματα
των Θεσσαλών κατά των τούρκων κατα-
κτητών τα τελευταία 30 χρόνια πριν την
απελευθέρωση πύκνωσαν και συνέβησαν
το 1854, το 1867 και το τελευταίο, το ση-
μαντικότερο, το 1878 . Σχετικά με το τε-
λευταίο κίνημα, η Ρωσία, επιδιώκοντας να
δημιουργήσει μεγάλο βουλγαρικό κράτος
και μέσω αυτού να κατεβεί στο Αιγαίο, επι-
τέθηκε στην  Τουρκία, έφτασε μέχρι το προ-
άστιο της Κωνσταντινούπολης Άγιος Στέ-
φανος και την ανάγκασε να συνυπογρά-
ψουν την 31-1-1878 τη Συνθήκη του Αγίου
Στεφάνου, με την οποία δημιουργείτο με-
γάλο βουλγαρικό κράτος, χωρίς εθνολογική
βάση, εκτεινόμενο από τη Μακεδονία και
την ανατολική και δυτική Θράκη μέχρι την
Οχρίδα. Μετά 5 μήνες αντέδρασαν οι λοι-
πές μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Γερμανία
(ο Κάιζερ), συνήλθε το Συνέδριο του Βε-
ρολίνου τον Ιούλιο του 1878 και αποφασί-
στηκε ο εδαφικός περιορισμός του Βουλ-
γαρικού κράτους και η απελευθέρωση της
Θεσσαλίας και της Άρτας, η οποία εν τέλει
πραγματοποιήθηκε  μετά 3 χρόνια, το
1881.

Ξέραμε επίσης ότι πολλοί Καναλιώτες
στο προαπελευθερωτικό αυτό χρονικό διά-
στημα συμμετείχαν σε πολλές αψιμαχίες
που έγιναν σε διάφορα χωριά της Θεσσα-

λίας . Αλλά δεν ξέραμε, το εξιστορεί τώρα
ο Απόστολος Ζήσης, α) ότι οι Καναλιώτες
οι ίδιοι, συν γυναιξί και τέκνοις, πολεμού-
σαν στη ράχη του Μπεκίρ, την οποία ονο-
μάζει ράχη Μπεκίρ Αγά, τον τούρκο Μπεκίρ
Αγά. Ράχη Μπεκίρ Αγά είναι ο πρώτος λό-
φος που συναντά κανείς ανεβαίνοντας από
την Καρδίτσα προς τα Κανάλια β) ότι ο
Μπεκίρ Αγάς είχε το κονάκι του στη ράχη
αυτή για να ελέγχει τα υψώματα προς τα
Κανάλια, τον κάμπο, την Καρδίτσα και το
δρόμο Τρικάλων – Καρδίτσας γ) ότι οι αν-
τάρτες Καναλιώτες ανέβασαν στο λόφο
Μπεκίρ Αγά κανόνι ολόκληρο για να πολε-
μήσουν και να τον σκοτώσουν. Τελικά τον
κυνήγησαν προς τον κάμπο, το μπεϊλίκι
και την Καρδίτσα. 

Δεν ξέραμε πολλά για τη μάχη της Μα-
ταράγκας και τα αποτελέσματά της. Μα-
θαίνουμε τώρα, από τον ανήσυχο Κανα-
λιώτη διανοητή, ότι από τον ηρωισμό του
Λάϊου και του Τερτίπη φάνηκαν καθαρά οι
πολεμικές ικανότητες και η πίστη του Ελ-
ληνικού στρατού στον αγώνα για την ελευ-

θερία. Πέραν αυτών, ότι γκρεμίστηκε η
εσφαλμένη ιδέα πως ο κάμπος ήταν φρού-
ριο άπαρτο και ότι οι καραγκούνηδες  δεν
προσφέρονταν στον αγώνα . Τέλος, ότι
έσπασε το «μουλαλίκι», η απάθεια δηλαδή
των καμπίσιων. Ίσως η λέξη «μουλαλίκι»
προέρχεται από το ρήμα μουλαρώνω ή
μουλώνω, που σημαίνει πεισμώνω, με
προστάζουν αλλά  δεν κάνω τίποτα.

Ερώτημα: Η ράχη (ή λόφος) του Μπεκίρ
ήταν ή δεν ήταν του Τούρκου Μπεκίρ Αγά;
Είναι πραγματικότητα ή μυθοπλαστική
συγγραφική σύλληψη του συγγραφέα; Οι
αφηγήσεις δεν είναι παρά εκθέσεις προ-
φορικές ή γραπτές πραγματικών ή φαντα-
στικών γεγονότων. Ο Βασίλης Μπρακα-
τσούλας σε άρθρο του που περιέχεται στο
εν λόγω βιβλίο για τον Ζήση Σκάρο (σελ.
107), διατυπώνει την άποψη ότι πρόκειται
για μυθιστορηματική αφήγηση, με προ-
έλευση ενθυμήματα από τη γιαγιά του και
τους παππούδες του χωριού μας, που αν
υπολογίσουμε το χρόνο, έζησαν μάλλον
τα γεγονότα (προ 130 ετών), οπότε αυξάνει

η πιθανότητα να είναι πραγματικότητα,
αφού όσο κοντά βρίσκεται στα γεγονότα ο
αφηγητής τόσο περισσότερο πραγματικά
είναι. Πάνω σε τέτοιες αφηγήσεις για το
παρελθόν κτίζεται η ιστορική συνείδηση
ενός λαού ή έθνους.

Με τα αναπτερουγίσματα της λευτεριάς,
από το Δομοκό ξεκίνησε ο Ελληνικός στρα-
τός για να απελευθερώσει τη Θεσσαλία.
Το μεγάλο τμήμα του, υπό τον αρχηγό
Σκαρλάτο Σούτσο, κατευθύνθηκε προς την
Καρδίτσα και ένα μικρότερο τμήμα, υπό
τον αρχηγό Σπυρίδωνα Γεωργίου Καραϊ-
σκάκη, γιο του αρχιστρατήγου της Στερεάς
Ελλάδος και ψυχή της επανάστασης του
1821 Γεωργίου Καραϊσκάκη, κατευθύνθηκε
κατά μήκος των ριζών των Αγράφων για
να περάσει από την περιοχή του Φαναρί-
ου.

Θα κλείσω με μια περικοπή από το κεί-
μενο που αναφέρεται σε  σκηνές από την
ώρα της απελευθέρωσης του χωριού μας
(σελ 222-223): ’Εστρωσαν στην αράδα
πέντ-έξι τραπέζια, κάτω από τον πλάτανο,
έσφαξαν καμιά δεκαριά αρνιά και τα γύρι-
ζαν στις σούβλες, φούντωνε απ' τους κα-
πνούς και την τσίκνα η πλατεία….. Λιάνι-
σαν τ' αρνιά πάνω στα τραπέζια, γέμισαν
τις κανάτες κρασί, σηκώθηκαν να ευλογή-
σει ο πάπα-Σεραφείμ κι άρχισαν να τρώνε.
Από κάποιο καπηλειό ακούγονταν ζουρ-
νάδες και λαγούτα… τούτη μέρα για μας
είναι τρανή χαρά. Γλέπετε, ολούθε τραγου-
δάν και χορεύουν. Είμαστε θεριακλήδες
άνθρωποι στην Γκόρλα (βλ. στα Κανάλια).
Η καρδιά μας είναι για ολουνούς ανοιχτή
και μας βρήκατε μονιασμένους… από δω
και μπροστά δεν θα στέκεται ο αγάς πάνω
απ' τα κεφάλια μας… κ.λπ.

Τέλος, θέλω να εκφράσω θα θερμά συγ-
χαρητήριά μου προς το Διοικητικό Συμβού-
λιο και ιδιαίτερα προς τους επιμελητές, Ισα-
βέλλα Γιδαράκου – Καφφέ, Χρήστο Δημ.
Λιάκο και Λάμπρο Απ. Πυργιώτη, της έκ-
δοσης του βιβλίου των απανθισμάτων της
ζωής και του συγγραφικού έργου του Ζήση
Σκάρου, που αντανακλά και πιστώνεται
στην πνευματική ζωή του χωριού μας. 

Η απελευθέρωση των Καναλίων από τουςΗ απελευθέρωση των Καναλίων από τους
Τούρκους και η Ράχη Μπεκίρ ή Μπεκίρ ΑγάΤούρκους και η Ράχη Μπεκίρ ή Μπεκίρ Αγά

Από το νέο βιβλίο απανθισμάτων της ζωής και του συγγραφικού έργου 
του Ζήση Σκάρου, Έκδοσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Η ράχη Μπεκίρ Αγά, όπως διακρίνεται από τα πρώτα σπίτια του χωριού (η
φωτογραφία είναι από το προσωπικό αρχείο του Στέφανου Πρίντσιου)
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΑΑ
γαπητοί συγχωριανοί και
φίλοι του χωριού μας, στις 25
Ιανουαρίου 2015 πραγματο-
ποιήθηκαν από τον Μορφω-

τικό κ΄ Εξωραϊστικό Σύλλογο Καναλίων
(ΜΕΣΚ) στο Πνευματικό Κέντρο του χω-
ριού, παράλληλα με την ετήσια εκδή-
λωση κοπής πίτας, οι εκλογές για την
ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Συλλόγου. Οι εκλο-
γές ανανέωσαν τη σύνθεση του
συμβουλίου αλλά και την όρεξη για δου-
λειά και προσφορά προς το χωριό και
τους κατοίκους του.

Ευχαριστώντας αρχικά τον κόσμο
που μας εξέλεξε, θέλουμε να μοιρα-
στούμε κάποιες σκέψεις σχετικά με τις
φιλοδοξίες και τους στόχους μας. Ο στό-
χος του  ΜΕΣΚ είναι διττός. Πρώτον
στοχεύει στην προβολή, στη διαιώνιση
και στην προώθηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς των Καναλιωτών και δεύ-
τερον στη βελτίωση των συνθηκών της
ποιότητας ζωής των κατοίκων του χω-
ριού.

Η επίτευξη του πρώτου στόχου ήδη
υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό με τις κα-
θιερωμένες εκδηλώσεις που γίνονται
από τον Σύλλογο κάθε χρόνο. Τέτοιες
εκδηλώσεις είναι το γλέντι στο χώρο του
Προφήτη Ηλία την ημέρα της Πρωτο-
μαγιάς, η «γιορτή πίτας» που συμπίπτει
με τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος,
το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου,
ο δρόμος θυσίας και διάφορες άλλες εκ-
δηλώσεις. Θέλησή μας είναι να εμπλου-
τίσουμε τις ετήσιες εκδηλώσεις με την
αναβίωση και άλλων πολιτιστικών δρώ-
μενων που γίνονταν παλαιότερα καθώς
και με την προσθήκη νέων, εμπνευσμέ-
νων από την πλούσια Καναλιώτικη πα-
ράδοση. Τέτοιες δράσεις είναι η ανα-
βίωση του κάψιμου του καρνάβαλου
(μπαραμπούνα) καθώς και τα Κούλου-
μα στη Στρατώνα, η δημιουργία χορευ-
τικού συλλόγου Καναλιωτών, η διοργά-
νωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα
παιδιά του χωριού το καλοκαίρι, διάφο-
ρες εκδηλώσεις αγροτουριστικού χαρα-
κτήρα κτλ.

Αν, παράλληλα με τις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις, γίνουν οι κατάλληλες παρεμ-
βάσεις ώστε ν' αναδειχθεί η φυσική
ομορφιά του χωριού, καθώς και παρεμ-
βάσεις προβολής του χωριού και των
δρώμενων με τη χρήση των σύγχρονων
μέσων ενημέρωσης, τότε η ανάδειξη του
χωριού σε διακριτό και ελκυστικό του-
ριστικό προορισμό είναι θέμα χρόνου. 

Ο δεύτερος στόχος είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος με τον πρώτο, καθώς η
βελτίωση των υποδομών του χωριού,
εκεί που μπορούμε να επέμβουμε,  και
η πύκνωση και επιτυχία των πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων θα βελτιώσουν τις
συνθήκες ποιότητας της καθημερινής
ζωής των μόνιμων κατοίκων αλλά και
της διαμονής των συγχωριανών μας
επισκεπτών του καλοκαιριού, των θρη-

σκευτικών εορτών κλπ. Θ' αποτελέσουν
επίσης πόλο έλξης κι άλλων επισκε-
πτών και θα συμβάλλουν στην οικονο-
μία του χωριού.

Μέχρι τώρα έχουμε προσπαθήσει να
κάνουμε μια καλή αρχή, σε αγαστή συ-
νεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότη-

τας και τον Δήμο Μουζακίου, για τη συν-
τήρηση των πλατάνων της πλατείας,
την αλλαγή των φωτιστικών, την εγκα-
τάσταση των παραδοσιακών κρηνών
στις γειτονιές του χωριού καθώς και με
μια γενική αισθητική και λειτουργική
αναμόρφωση χώρων σε σημεία που εί-

χαν υποστεί φθορά. Συνεχίζουμε την
προσπάθεια με πολλά ακόμη σχέδια για
το μέλλον, προσδοκώντας ότι θα δώ-
σουν μια άλλη εικόνα στο χωριό, τους
κατοίκους και τους επισκέπτες του. 

Όλα αυτά μπορεί ν' ακούγονται αρ-
κετά φιλόδοξα, παρά ταύτα όμως πι-
στεύουμε ότι το μόνο που χρειάζεται για
την επίτευξή τους είναι όρεξη για δου-
λειά καθώς και ενδιαφέρουσες ιδέες. Σε
καμία περίπτωση δεν σκοπεύουμε, ως
μέλη του διοικητικού συμβουλίου,  να
μονοπωλήσουμε αυτή την προσπάθεια.
Σ' αυτό το πλαίσιο καλούμε τα μέλη του
Συλλόγου καθώς και οποιονδήποτε εν-
διαφέρεται να συνεισφέρει στην προ-
σπάθεια αυτή, σ' ένα βήμα διαρκούς
ανοιχτού διαλόγου. 

Ακολουθείστε τις δράσεις του Συλλό-
γου μας από τη σελίδα του στο facebo-
ok: https://www.facebook.com/groups
/1413027585587386/?fref=ts.

Ανακοίνωση των στόχων και πρώτων δράσεωνΑνακοίνωση των στόχων και πρώτων δράσεων
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικούτου νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού

κ΄ Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ)κ΄ Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ)

Ο Σταύρος Σδρόλιας, ο τυχερός της βασιλόπιτας, παίρνει
το δώρο (ένα tablet) από τον απερχόμενο Πρόεδρο του

Δ.Σ. του ΜΕΣΚ Φαίδωνα Τσιώκο

Τα μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του ΜΕΣΚ έξω από το γρα-
φείο του συλλόγου (από αριστερά στη φωτογραφία): Γιώρ-

γος Τσιπράς, Μαρία Γατή, Άγης Τσιώκος, Δήμητρα
Μπρέλλα, Λάμπρος Κατέρης, Απόστολος Βητοβάρης και

Κων/νος Μπαλταδώρος

Κυριακή της Αποκριάς εφέτος στο χωριό – Μπαραμπούνα: Παρά τη βροχή, κάτοικοι του χωριού 
και κάποιοι επισκέπτες παραβρέθηκαν στην αναβίωση του εθίμου της Μπαραμπούνας 

(το κάψιμο του καρνάβαλου).

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Απόστολος Βητοβάρης, 
σύζυγος Ευαγγελίας Ζήση του Ζήση
(Πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Μπαλταδώρος 
του Λάμπρου (Αντιπρόεδρος)
Μαρία Γατή του Σταύρου 
(Γραμματέας)
Δήμητρα (Ρούλα)  Μπρέλλα του Ηλία,
σύζυγος Χρήστου Ζέκιου (Ταμίας)
Λάμπρος Κατέρης του Κωνσταντίνου
(Σύμβουλος-μέλος)

Γιώργος Τσιπράς του Νικολάου 
(Σύμβουλος-μέλος)
Άγης Τσιώκος του Κωνσταντίνου 
(Σύμβουλος-μέλος)
Λάμπρος Παπαβασιλείου του Γεωργίου
(Αναπληρωματικό μέλος)
Πέτρος Τέττας του Αρχοντή (Αναπλη-
ρωματικό μέλος)

Ελεγκτική Επιτροπή
Αριστείδης Αναστασίου του Βασιλείου
Κωσταντίνος Κατέρης του Λάμπρου

Η νέα σύνθεση των οργάνων του ΜΕΣΚ είναι:
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Οι μέχρι τώρα αναληφθείσες πρωτοβουλίες του ΜΕΣΚ κορυφώνονται με την
παρέμβασή του, σε συνεργασία και με τη συνδρομή του Προέδρου της Κοινό-
τητας και του Δήμου Μουζακίου, στα Μαντένια, στο παλαιό λατομείο πέτρας
για τα Καναλιώτικα σπίτια, που είχε μετατραπεί σ' ανεξέλεγκτο χώρο διάθεσης
απορριμμάτων (χωματερή) και συνιστούσε τη μεγαλύτερη ασχήμια για το χωριό
μας και προσβολή για την κοινότητά μας. Αφού απομακρύνθηκαν τ' απομαζώ-
ματα, έγινε η κατάλληλη επιχωμάτωση του χώρου και, φυσικά, τοποθετήθηκαν
παγκάκια ως οι καλύτεροι σηματοδότες ενός χώρου θέας, όπως πράγματι είναι
το σημείο αυτό, αλλά και για την αποτροπή όποιου θ' αποκοτούσε να επαναλάβει
τις προηγούμενες ασχήμιες. 

Να και η πινακίδα
του Συλλόγου μας
στη θέση «Σταυ-
ρός», ευανάγνωστη
πλέον μετά την προ-
σωπική φροντίδα
του Προέδρου του
ΜΕΣΚ κου Απόστο-
λου Βητοβάρη

Ο Σύλλογός μας
στέκεται αρωγός στην
εκτυλισσόμενη εξωραϊ-
στική προσπάθεια του
ΜΕΣΚ και συμμετέχει
ενεργά στο μέρος που
του αναλογεί. Αποφα-
σίστηκε ήδη η ανάλη-
ψη της δαπάνης μιας
νέας πινακίδας που θα
τοποθετηθεί σε κατάλ-
ληλο σημείο στον Αϊ-

Λια, όπως δηλωνόταν σχετικά στο προηγούμενο φύλλο αρ. 129 της εφημερίδας
μας (σελ. 3), η συμμετοχή κατά το ήμισυ στη δαπάνη για την επανεγκατάσταση
των παραδοσιακών κρηνών στις γειτονιές του χωριού και η ανάληψη του συνό-
λου της δαπάνης για την τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδο-
σφαίρου 5χ5 στο Αθλητικό Κέντρο, με την απαραίτητη συντήρηση του ποτιστικού
συστήματος. 

Συγχαίρουμε λοιπόν το Δ.Σ. του ΜΕΣΚ για τις πρωτοβουλίες του και του ευ-
χόμαστε την πλήρη ευόδωση των στόχων του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Με πολλή χαρά σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με
μέριμνα του ΜΕΣΚ στο χωριό μας το επόμενο διάστημα μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. 

1 Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα μεταβούμε για αιμοδοσία στο Νοσοκομείο
Καρδίτσας ώστε να συγκεντρωθούν κι άλλες φιάλες στην τράπεζα αίματος των Κανα-
λιωτών.

1 Την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου θ' ακολουθήσουμε το έθιμο της παρηγοριάς,
που αναβίωσε το 2013 ο Σύλλογος της Αθήνας, με περίπατο-προσκύνημα από τον Αϊ-
Λια στην Ζωοδόχο Πηγή στον Πύργο Ιθώμης και επιστροφή. Οδηγός μας, ο Σωτήρης
Παπανικολάου,  αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου της Αθήνας.

1 Την Πρωτομαγιά, ημέρα Παρασκευή, σας περιμένουμε στον καθιερωμένο εορ-
τασμό-γλέντι στον Προφήτη Ηλία. 

1 Το Σάββατο 30 Μαΐου, παραμονή της Κυριακής της Πεντηκοστής και της εορτής
του Αγίου Πνεύματος, θα μαζευτούμε όλοι στην πλατεία του χωριού για την καθιερωμένη
«γιορτή πίτας». Πρωτεργάτριες της εκδήλωσης θα είναι και εφέτος οι καναλιώτισσες
νοικοκυρές, οι οποίες αναμένεται να εκπλήξουν τους επισκέπτες με τις νοστιμότατες
πίτες τους. 

Με εκτίμηση, 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου του ΜΕΣΚ 

Καινούργια παγκάκια στην πλατεία, φρεσκοβαμένα κάγκελα και φωτιστικά

Συντήρηση των πλατάνων της
πλατείας με τη συνεργασία 
του Δασαρχείου Μουζακίου

Με απόφαση του Προέδρου Πανα-
γιώτη Χριστοδούλου, το έτος 1964, η
Κοινότητα Καναλίων προμηθεύτηκε
το κάρο της φωτογραφίας. Για αρ-
κετά χρόνια ο Απόστολος Κασινάς
το δούλευε με γαϊδουράκι ως απορ-
ριμματοφόρο. Σήμερα, συντηρημένο
από τον ΜΕΣΚ, βρίσκεται σε περίο-
πτη θέση πάνω από την πλατεία. Στη
φωτογραφία διακρίνονται και τα δυο
παλαιού τύπου φωτιστικά που τοπο-
θετήθηκαν στα στηθαία της σκάλας.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ÁÈÇÍÁ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΪΟΣ 210
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 20
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 25
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 50
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΚΑΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50
ΚΑΤΕΡΗΣ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΡ. ΒΥΡΩΝ 20
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΡ. ΝΙΚΚΟΛΑΟΣ 10
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30
ΚΡΑΝΙΑ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 20
ΚΡΙΚΟΥ ΘΡΑΣ.  ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΟΡΗ 70
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ. ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 20
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΓΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30
ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΠΕΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΜΑΚΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 20
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΪΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 50
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ 20
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50
ΜΠΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25
ΜΠΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΝΤΕΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ 50
ΣΔΡΟΛΙΑ – ΝΤΡΕΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20
ΣΔΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΣΠΕΓΓΑ – ΚΑΣΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ 20
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 10
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20

ΒΟΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΟΥΛΑ  10
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 10
ΓΗΡΑΣΗ – ΚΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 10
ΖΟΥΜΠΟΣ ΑΡΗΣ 20
ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10
ΚΑΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10
ΚΑΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΚΙΟΛΕΪΔΗ – ΤΣΙΩΛΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10
ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10
ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ 20
ΚΡΙΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 10

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ – ΚΑΤΣΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 10
ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 10
ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ – ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 10
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΠ. ΘΕΟΦΑΝΙΑ 10
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10
ΜΠΛΕΤΣΑ – ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ 10
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 10

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 20

ΣΔΡΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 10

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 20

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΒΑΪΟΥ ΘΩΜΑΣ 30

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10
ΣΕΡΠΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 10
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 10
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΡΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30
ΓΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 10
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 20
ΖΗΣΗ ΝΕΛΛΗ 10
ΚΑΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10
ΜΠΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10
ΜΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10
ΠΑΣΧΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10
ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
ΤΕΤΤΑ ΖΩΗ 10
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
ΤΣΙΩΚΟΥ – ΠΑΣΧΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 10
ΤΣΙΩΚΟΥ – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 10

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΒΑΛΛΑΣ ΤΗΛ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΚΑΝΑΛΙΑ) 30
ΔΗΜΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗ 20
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20
ΜΠΕΚΟΥ - ΑΜΟΥΝΤΖΙΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 30
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 30
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20
ΡΙΖΟΥ - ΦΥΤΣΙΛΗ ΔΑΝΑΗ 50 
στη μνήμη της αδελφής
της Γιαννούλας Αποστόλου Μαυράκη
ΤΕΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 10
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΛΑΜΑΣ) 20
ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΪΟΣ (ΚΑΝΑΛΙΑ) 20
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 50

ΛΑΡΙΣΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ 30
ΣΔΡΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΔΡΟΛΙΑ ΣΤΕΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΠΑΤΡΑ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 20

ΕΥΒΟΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ  ΕΡΕΤΡΕΙΑ 50
ΤΣΑΚΑ – ΖΕΚΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ & ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 30

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΒΗΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 50
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΠΙΣΤΡΙΚΑ ΤΕΡΕΖΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ 30

ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
ÁÈÇÍÁ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΪΟΣ 10
ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΦΩΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ 10
ΓΑΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 10
ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 10
ΖΗΣΗ – ΣΚΑΡΟΥ ΤΙΤΗ 300
ΚΑΛΟΓΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10
ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10
ΚΡΑΝΙΑ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 10
ΛΙΑΚΟΣ Δ. ΑΡΗΣ 50
ΛΙΑΚΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΪΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 10
ΜΠΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30
ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 10
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΚΗΣ 10
ΣΟΛΟΜΩΝ ΔΑΒΙΔ 10
ΣΤΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10
ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 10
ΤΖΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΝΟΣ 10
ΧΟΝΔΡΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10

ΑΙΓΙΟ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10

ΒΟΛΟΣ
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
& ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ        70

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΡΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ       100

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10
ΓΗΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΝΑΛΙΑ) 10
ΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10
ΠΙΤΣΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΝΑΛΙΑ) 10
ΦΑΤΟΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 10

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΤΡΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50

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

που μας έχουν ήδη συνδράμει.

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

παρακαλούνται να στείλουν το email τους στο Σύλλογο

σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ

To συλλεκτικό
τριπλό DVD

διατίθεται προς
ενίσχυση της

λειτουργίας του
Ξενώνα «Λάμπρος 
Παπαγεωργίου»

στο χωριό.

Λογαριασμοί του Συλλόγου 
στην EFG Eurobank - Ergasias

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

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

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

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

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ξενώνα 0026.0222.86.0200669487
Στο λογαριασμό αυτόν καταθέτονται αποκλειστικά δωρεές 

για τον Ξενώνα.

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

του Τριαντάφυλλου Δήμου

ΟΟ
Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσα-
λονίκης στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων αλλά και δια την
ψυχαγωγίαν των μελών του

λόγω του μεγάλου γεγονότος αλλαγής του
ημερολογιακού έτους στις 11-1-2015 ημέρα
Κυριακή και ώρα 19:00 στο Ξενοδοχείο MET-
ROPOLITAN της Θεσσαλονίκης πραγματο-
ποίησε εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης
πίτας για το νέο έτος 2015. Η εκδήλωση άρ-
χισε με την Ευλογία της πίτας από τον Αρχι-
μανδρίτη Νικόλαον Παπαγεωργίου
εφημέριον του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως
του Σωτήριος Θεσσαλονίκης, ο οποίος συγ-
κίνησε τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου
μας όταν εψάλλει το νεοσύνθετον Απολυτί-
κιον από τον συγχωριανό μας φίλον του Συλ-
λόγου μας Θωμά Ν. Ζήση φιλόλογον
καθηγητή, το οποίο παραθέτουμε κατωτέρω:
Ο ένσαρκος Άγγελος· Ηλίαν του έφορον και
παρατάστην θερμόν τιμήσωμεν άπαντες
Θεσσαλονίκης ημείς οικήτορες άριστοι αυτός
γαρ κατευθύνει των χειρών ημών έργα,
ξένων τε και παροίκων εξακούστω εν πόλει.
Διό και κατά χρέος αυτόν άσματι μελπόμεν.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Τριαντάφυλλος Δήμου απηύθυνε σύντομον
χαιρετισμόν: Καναλιώτισσες και Καναλιώτες
εκλεκτοί προσκεκλημμένοι φίλοι του συλλό-
γου μας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβου-
λίου σας καλωσορίζω, εύχομαι χρόνια πολλά
και καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε όλους
που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και
μας τιμάτε με την παρουσία σας. Κυρίες και

κύριοι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συγ-
κεντρωθήκαμε για να κόψουμε την πρωτο-
χρονιάτικη βασιλόπιτα για το έτος 2015 και να
θυμηθούμε το όμορφο χωριό μας ΤΑ ΚΑΝΑ-
ΛΙΑ, που τόσο πολύ νοσταλγούμε. Στο ση-
μείο αυτό αισθάνομαι την υποχρέωση να
ευχαριστήσω όλους: Ιδιαιτέρως την κ. Μαρία
Παπαγεωργίου και τα παιδιά της Απόστολον
Νικόλαον και Κων/νον για την ευγενή παρα-
χώρηση της θαυμάσιας αίθουσας του Ξενο-
δοχείου METROPOLITAN στη μνήμην του
αείμνηστου συγχωριανού μας κτήτορος της
μεγάλης αυτής επιχείρησης Σωκράτη Παπα-
γεωργίου συζύγου και πατρός των ανωτέρω.

Ακολούθησε ο τεμαχισμός της βασιλόπιτας
η οποία διαμοιράστηκε σε όλους τους πα-
ρευρισκομένους. Το νόμισμα της βασιλόπιτας
πέτυχε ο μαθητής Τσερκέζης Αθανάσιος του
Γεωργίου και της Ευαγγελίας εγγονός της
Εφτέρπης Τέττα – Μουτσούδη εις τον οποίον

ο σύλλογός μας προσέφερε μια τοστιέρα.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγμα-
τοποιήθηκε λαχειοφόρος με πλούσια δώρα,
τα οποία προσέφεραν η Ευτέρπη Τέττα, ο
Γεώργιος Γιωτόπουλος και ο Απόστολος Δή-
μου. Επίσης προσέφεραν γλυκά, η Αφροτίδη
Τσιώκου στη μνήμη του συζύγου της Αλε-
ξάνδρου, η Ευτέρπη Τέττα και ο φίλος του
συλλόγου μας Αντισ/γος κ. Κρικέλης Λάμ-
προς. 

Τίμησαν με την παρουσία τους: ο Στρατη-
γός Κρικέλης Λάμπρος, ο Αντωνίου Μιχάλης
δικηγόρος, ο Παναγόπουλος Αλκιβιάδης δι-
κηγόρος, ο Γωγάκος Στέφανος ζυθοποιός, ο
Κατσανής Βασίλειος πρόεδρος συλλόγου
Καρδιτσιωτών, ο Βούλγαρης Γεώργιος πρό-
εδρος της λέσχης Θεσσαλών, ο Υποστράτη-
γος ε.α. Νάκος Δημήτριος και η Ευθυμίου Άν-
να υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημο-
κρατία.

Από τον Δήμαρχο Μουζακίου κο Κωτσό
Γεώργιο λάβαμε την κατωτέρω επιστολή.

Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητοί Συμπολίτες,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά
για την πρόσκληση που μας αποστεί-
λατε για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πί-
τας του Συλλόγου.
Δυστυχώς, λόγω ανειλημμένων υπο-
χρεώσεων δεν θα μπορέσω να παρευ-
ρεθώ στην εκδήλωσή σας, παρότι το
επιθυμώ πάρα πολύ.
Εύχομαι ολόψυχα το νέο έτος να δώσει
σε όλους σας ευτυχία, δημιουργικότητα
και υγεία.
Οι ευχές σας και οι προσδοκίες σας είθε
μέσα στο 2015 να γίνουν πραγματικό-
τητα. Κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας
και τους στόχους του Συλλόγου σας.

ΝΕΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Η Στυλιανή Γκίκα του Νικολάου πέτυχε στο

Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Καλλιόπη Γκίκα του Νικολάου πέτυχε
στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Αριστο-
τελείου Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης
τους συγχαίρει και τους εύχεται καλή πρόοδο.

ΓΕΝΝΗΣΗ
3-1-2015: Ο Μιλτιάδης Κωτούλας του Ιωάν-
νου και της Μαρίνας και η σύζυγός του Ελένη
στις  απέκτησαν και δεύτερο παιδί (αγόρι). Ο
Σύλλογός μας εύχεται να τους ζήσει.

Η κοπή της πίτας του νέου έτουςΗ κοπή της πίτας του νέου έτους
2015 στην Θεσσαλονίκη2015 στην Θεσσαλονίκη

2525η Μαρτίου: Εορτασμός της Εθνικήςη Μαρτίου: Εορτασμός της Εθνικής
επετείου της Επανάστασης του 1821επετείου της Επανάστασης του 1821

Με υψηλό φρόνημα κι επισημότητα εορτάστηκε και φέτος στο χωριό μας η εθνική επέτειος της Επανάστασης του 1821, παρά τη βροχόπτωση της ημέρας.
Μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας κο Χριστόδουλο (Χρήστο) Ζέκιο και

στη συνέχεια το καθιερωμένο κέρασμα στο Κοινοτικό γραφείο. 

Στον Ι. Ν. Κοιμή-
σεως της Θεοτό-
κου για τον
εορτασμό της επε-
τείου: Σημαιοφό-
ρος ο Απόλλων
Βητοβάρης (της
Ευαγγελίας Ζήση
του Ζήση).

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας κος Χ.

Ζέκιος καταθέτει
στεφάνι στο Ηρώο
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12 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

του Αρτέμη Χαλάτση
Προέδρου του Συλλόγου των Καναλιωτών 
Καρδίτσας του Βόλου 

ΠΠ
ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια
κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου των Κανα-
λιωτών Καρδίτσας του Βόλου. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

2015 το μεσημέρι,  στο κέντρο «Κύλησε ο τέντζερης» στην
πλατεία του Αγίου Ονουφρίου στον Βόλο. Ο καιρός βοήθησε
και ο ήλιος που βγήκε δειλά-δειλά εκείνο το πρωινό της Κυ-
ριακής σύντομα δυνάμωσε τις ακτίνες του, γεγονός που συ-
νέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης. Ο κόσμος που
παραβρέθηκε ήταν πάρα πολύς, καθώς ξεπέρασε τα 100
άτομα, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα και θύμισε πα-
λιές καλές εποχές. Δείχνει επίσης την επιθυμία όλων των συγ-
χωριανών μας να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δράσεις
του Συλλόγου μας. 

Η φετινή εκδήλωση είχε και μία ιδιαιτερότητα, καθώς με
απόφαση του σημερινού Δ.Σ. τιμήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου του έτους 1974, τόσο εκείνα που αποτέλεσαν το
προσωρινό Δ.Σ. που οδήγησε στην σύνταξη του καταστατικού
του όσο κι εκείνα που προέκυψαν από τις πρώτες εκλογές
που ακολούθησαν την κύρωση του καταστατικού: Λάμπρος
Παπαποστόλου, Κων/νος Μαυρομμάτης, Γεώργιος Πυργιώ-
της, Γεώργιος Γιωτόπουλος, Νίκος Ντρέγκας, Απόστολος Κω-
στούλας – όλοι εν ζωή πλην του Λαμπρου. Παπαποστόλου.

Η  συμβολή των παραπάνω, καθώς και των συνολικά 30
ατόμων που προσυπέγραψαν το καταστατικό ίδρυσης του
Συλλόγου, υπήρξε μεγάλη προς την κατεύθυνση της προ-
σπάθειας συνεχούς αλληλοβοήθειας των Καναλιωτών που
βρέθηκαν στο Βόλο. Στο πλαίσιο αυτής της επιβράβευσης το
σημερινό Δ.Σ. έχει την διάθεση να προχωρήσει σε τέτοιου εί-
δους ηθικές ανταμοιβές και σε άλλα άτομα, που όλα αυτά τα
χρόνια συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν με την
προσφορά τους στην ευημερία του Συλλόγου αλλά και της
πόλης μας, μέσα από την εργασία τους, την κοινωνική τους
προσφορά κλπ,  ως  εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιω-
τικοί υπάλληλοι, έμποροι.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση των ονομάτων
των ιδρυτικών μελών, εκείνων δηλαδή που έβαλαν την υπο-
γραφή τους και τα πρώτα χρήματα για τη δημιουργία του
Συλλόγου μας και ήταν οι ακόλουθοι, όπως αναγράφονται
στο 1ο Βιβλίο των Πρακτικών του Συλλόγου:

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος- καθηγητής
Ντρέγκας Νικόλαος - δάσκαλος
Πυργιώτης Γεώργιος – ξενοδόχος
Γιωτόπουλος Γεώργιος- καθηγητής
Παπαποστόλου Λάμπρος – καθηγητής, αείμνηστος 
Κολοβός Ιωάννης – καθηγητής, αείμνηστος 
Κατέρης Κωνσταντίνος – υπάλληλος ΟΣΕ
Ξούρης Νεοκλής – αντιπρόσωπος, αείμνηστος
Ζούμπος Κλέαρχος- υπάλληλος ΟΤΕ
Παπαποστόλου Αλέξανδρος – τυπογράφος, αείμνηστος 
Σδρόλιας Χρήστος – υπάλληλος ΥΕΒ
Γαλάνης Χρήστος – εμπειροτεχνίτης- εργολήπτης
αείμνηστος 
Χριστοδούλου Αριστείδης – υπάλληλος ΥΕΒ
αείμνηστος 
Κωνσταντάρας Γεώργιος – ιδιωτικός υπάλληλος
αείμνηστος
Κωστούλας Απόστολος- λογιστής ΚΤΕΛ
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος- ιδιωτικός υπάλληλος
αείμνηστος 
Σδρόλιας Τριαντάφυλλος - τεχνίτης
Πρίντζιος Γεώργιος – ιδιωτικός υπάλληλος, αείμνηστος 
Κυρίτσης Γεώργιος – δάσκαλος, αείμνηστος 
Σδρόλιας Θουκυδίδης – ναυτικός,αείμνηστος 
Κρίκος Κων/νος – υπάλληλος ΥΕΒ, αείμνηστος 
Κατέρης Βασίλης - καθηγητής
Σδρόλιας Θωμάς- υπάλληλος λιμανικού ταμείου
Χαλάτσης Νικήστρατος- γεωπόνος
Τσαρούχας Θωμάς- τεχνίτης Αυτοκινήτων
Σδρόλιας Πολύκαρπος- Πολιτικός Μηχανικός, αείμνηστος 
Ζούμπος Κώστας – έμπορος, αείμνηστος 

Χαραλάμπους Βάιος- χωροφύλακας
Ζήσης Ζήσης – συνταξιούχος τραπεζικός, αείμνηστος
Σδρόλιας Χρήστος- ιδιωτικός υπάλληλος

Στη συνέχεια ακολούθησε η βράβευση των ατόμων του
πρώτου Δ.Σ. (υπηρεσιακού και κανονικού), με την ανάγνωση
μικρού βιογραφικού σημειώματος του καθενός και την παρά-
δοση τιμητικής πλακέτας από πλέξυ-γκλας στην οποία εικο-
νίζεται το έμβλημα του Συλλόγου μας, δηλαδή ο ναός του Αϊ-
Λια  με τον  περιβάλλοντα χώρο του.

Μετά τη βράβευση ακολούθησε η ευλογία της βασιλόπιττας
και το μεσημεριανό γεύμα που αποζημίωσε όλους όσους πα-
ραβρέθηκαν. Η ορχήστρα ξεκίνησε με το παραδοσιακό τρα-
γούδι - σήμα κατατεθέν - «Βρύση μου μαλαματένια» που
φέρνει σε όλους αναμνήσεις από το χωριό, την βρύση, την
πλατεία. Ακολούθησε χορός από όλους. Το φλουρί που αντι-
στοιχούσε σε ένα κόσμημα το κέρδισε η κα Γιωτοπούλου Μα-
ρία. Με το τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν σε όλους δω-
ρεάν τα βιβλία του Θωμά Ζήση «Ο Άγιος Νικόλαος ο Θαυμα-
τουργός» και «Καναλίων οι Άγιοι Πρόβολοι» προσφορά του
ίδιου στο Σύλλογο μας. 

Λίγα λόγια για το πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου 
Καναλιωτών του Βόλου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, της διετίας
Ιούλιος 1974- Ιούλιος1976, απαρτιζόταν από τους: Κωνσταν-
τίνο Μαυρομμάτη (Πρόεδρο), Λάμπρο Παπαποστόλου (Αν-
τιπρόεδρο), Νίκο Ντρέγκα (Γραμματέα),  Γιώργο Γιωτόπουλο
και Γιώργο Πυργιώτη, μέλη. Τα άτομα αυτά αποτελούσαν μια
δυναμική ομάδα που με αυτή τη σύνθεση προσέφερε τις
υπηρεσίες της στο Σύλλογο μέχρι την 2α  Φεβρουαρίου 1979,
με θετικό υπόλοιπο ταμείου 19.973 δρχ.

Αρχικά είχε συγκληθεί προσωρινό Δ.Σ. (Απρίλιος 1974 –
Ιούλιος 1974),  το οποίο ασχολήθηκε με την κατάρτιση και
ψήφιση του καταστατικού. Σε αυτό,  πλην των προαναφερ-

θέντων συμπατριωτών μας, συμμετείχε και ο Απόστολος Κω-
στούλας ως μέλος. Υπό αυτή τη σύνθεση οδηγήθηκε  σε
εκλογές και στη σύσταση του 1ου τακτικού Δ.Σ., το οποίο ξε-
κίνησε με αποθεματικό  ταμείου 5.100 δρχ.

Δύο χρόνια μετά την ίδρυση του Συλλόγου εκδόθηκε το
πρώτο βιβλίο του Συλλόγου, “Κανάλια Καρδίτσας” το έτος
1976, το οποίο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών στις
29.12.1977. Στις προσπάθειες αυτής της ομάδας οφείλεται
κατά κύριο λόγο η συγκέντρωση και αξιοποίηση του λαογρα-
φικού υλικού που σήμερα εκτίθεται στο Λαογραφικό Μουσείο
του χωριού μας. Το συμβούλιο αυτό φρόντισε να βρει χρήμα-
τα, να ευαισθητοποιήσει φορείς και παράγοντες, να ζητήσει
χορηγίες, να πλησιάσει σημαντικά πρόσωπα όπως τον Κίτσο
Μακρή γνωστό λαογράφο για τους συμβουλεύσει και τελικά
να φιλοτεχνήσει τα σχέδια των πρώτων επίπλων του Μου-
σείου. Ο ίδιος ο Κίτσος Μακρής φιλοτέχνησε και τη σφραγίδα
του συλλόγου μας που εικονίζει το εκκλησάκι του Αϊ Λιά. Έτσι
τον Αύγουστο του 1979 έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου χώρου
που φιλοξένησε το μουσείο, κάτω από το σημερινό Πνευμα-
τικό Κέντρο.

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του
προσωρινού Δ.Σ. του Συλλόγου (Απρίλιος 1974 –
Ιούλιος 1974)   

Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης: Γεννήθηκε στα Κανάλια
της Καρδίτσας το 1935. Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1954-1959). Το 1960 διορίστηκε
στο Δημόσιο ως καθηγητής. Επί 35ετία υπηρέτησε ως καθη-
γητής, γυμνασιάρχης και λυκειάρχης στα σχολεία του Βόλου
και της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερα όμως στο 1ο Λύκειο
Βόλου δημιούργησε το Σχολικό Μουσείο, με πάνω από 600
αντικείμενα της προπολεμικής περιόδου. 

Διετέλεσε επίσης αιρετός του κλάδου των καθηγητών της
Μαγνησίας 

Η αγάπη για την αστρονομία τον έκανε να επιδιώξει την
ίδρυση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος το 1990,
της οποίας εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος μέχρι σήμερα.

Η αγάπη του για το χωριό του τον ώθησε να γίνει ιδρυτικό
μέλος και πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου Καναλιωτών. Διε-
τέλεσε Πρόεδρος του  Συλλόγου για 16 χρόνια:1974-1980,
1982-1984, 1994-2000, 2004-2006.

Παντρεύτηκε την Αγορίτσα Μάστορα και απέκτησε 5 παιδιά,
τον Δημήτρη, τον Χρυσόστομο, την Όλγα (σημερινό μέλος
του ΔΣ), τον Γιάννη και την Αδελαΐδα και 12 εγγόνια.

Λάμπρος Παπαποστόλου: Γεννήθηκε στα Κανάλια το
1925. Σπούδασε στη Σχολή Φυσικής Αγωγής στην Αθήνα.
Από το 1960 έως το 1985 υπηρέτησε ως καθηγητής σε σχο-
λεία του Βόλου. Διετέλεσε Επιθεωρητής Φυσικής Αγωγής και
Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Νομού
Μαγνησίας. Υπήρξε μέλος στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου
τη δεκαετία του 1970.  Αγαπούσε ιδιαίτερα το χορό, γι’ αυτό
και προσφέρθηκε και υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος χορού στο

Νέα από τον ΒόλοΝέα από τον Βόλο
Η κοπή της πίτας του νέου έτους 2015 

Από τη στιγμή της 
βράβευσης του πρώ-
του Δ.Σ. από το σημε-
ρινό Δ.Σ.
Διακρίνονται από αρι-
στερά: Απόστολος
Κωστούλας, Αγγελική
Ντρέγκα, Γιώργος
Γιωτόπουλος, Κώ-
στας Μαυρομμάτης,
Όλγα Μαυρομμάτη,
Αρτέμης Χαλάτσης,
Νικολέττα Σερπιώτου,
Βιργινία Κέλλα, Από-
στολος Θεμελής

Οι Καναλιώτες του Βόλου χόρεψαν με την καρδιά τους
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χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου που ιδρύθηκε το 1985. 
Παντρεύτηκε την Βαΐτσα Γηράση και απέκτησε δύο παιδιά,

τη Θεοδώρα και τον Ηρακλή. Απεβίωσε το 2012
Γιωτόπουλος Γιώργος: Γεννήθηκε το 1941 στα Κανάλια.

Σπούδασε, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών όλα τα χρόνια, στο  Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1966 έως το 2002 ερ-
γάστηκε ως καθηγητής, γυμνασιάρχης και λυκειάρχης σε σχο-
λεία της Καρδίτσας και του Βόλου. 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου για 6 χρόνια, 1984-
1986, 2000-2002, 2002-2004.

Η αγάπη του για το Σύλλογο τον έκανε να επιδιώξει και να
είναι ο Γενικός Γραμματέας των περισσότερων Διοικητικών
Συμβουλίων του Συλλόγου. Ο  Σύλλογός μας τον ανακήρυξε
επίτιμο Πρόεδρο σε εκδήλωσή του το 2009.

Είναι παντρεμένος με την Κική Γεροδήμου και έχουν μια
κόρη, τη Μαρία, Γραμματέα σήμερα του Συλλόγου μας.

Πυργιώτης Γιώργος: Γεννήθηκε στα Κανάλια το 1939.
Τα φτωχά παιδικά του χρόνια τον έκαναν να φύγει από το
χωριό προς αναζήτηση εργασίας. Δούλεψε ως ξενοδοχοϋ-
πάλληλος και τελικά κατάφερε να διαπρέψει στον χώρο του
τουρισμού και να αποκτήσει το δικό του ξενοδοχείο, την “Αρ-
γώ”, η οποία φιλοξένησε χιλιάδες κόσμου κατά την περίοδο
λειτουργίας της. Στη ζεστασιά αυτού του ξενοδοχείου γίνονταν
για αρκετά χρόνια οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου. 

Βοήθησε ιδιαίτερα στην διεκδίκηση του σημερινού χώρου
του μουσείου για τη στέγαση της λαογραφικής συλλογής του
χωριού μας και ήταν ο άνθρωπος που έφερε σε επαφή τον
τότε πρόεδρο του Δήμου Ιθώμης Σταύρο Παπαγεωργίου με
τον πρόεδρο του Συλλόγου μας Αρτέμη Χαλάτση και, πα-
ρουσία και του ιδίου, κατέληξαν στο ευτυχές γεγονός της στέ-
γασης του Μουσείου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Καναλίων

Παντρεύτηκε την Νεράιδα Ζάχου  και απέκτησε 3 παιδιά:
τον Σόλωνα, τον Βασίλη και την Κατερίνα. 

Ντρέγκας Νικόλαος: Γεννήθηκε το 1941 στα Κανάλια.
Αποφοίτησε το 1961 από την Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας
και το 1973 από την Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επι-
στημών. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός, δάσκαλος, σε σχολεία
της Καρδίτσας και της Μαγνησίας επί 30 χρόνια. 

Ήταν ο πρώτος Γραμματέας του Συλλόγου. 
Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Αλεξάκη και έχουν 4 παι-

διά: τη Ρωμαλέα, τη Σοφία, την Ιωάννα- Ελευθερία και τον
Ηρακλή. Στο βιβλίο του «Εκπολιτιστική Προσπάθεια» που εκ-
δόθηκε το 2011 συμπεριλαμβάνονται πολλές πληροφορίες και
για τη δράση του Συλλόγου μας τα νεότερα χρόνια. Από εκεί
αντλήθηκαν αρκετές πληροφορίες για τη σημερινή εισήγηση.

Κωστούλας Απόστολος: Γεννήθηκε στα Κανάλια το
1943. Αποφοίτησε από την ΣΤΥΑ  το 1963. Υπηρέτησε στην
πολεμική μονάδα της 111Π/Μ Ν. Αγχιάλου

Ιδιώτευσε στο Βόλο, όπου αφού σπούδασε Λογιστική ερ-
γάστηκε στο Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου μέχρι το Νοέμβριο του 1975,
αναλαμβάνοντας τα τελευταία 5 χρόνια τη Διεύθυνση του Λο-
γιστηρίου. Αποστρατεύθηκε με αίτησή του το 1990 και ανέλαβε
το πολιτικό γραφείο του αείμνηστου Θανάση Νάκου, επί χρό-
νια βουλευτή της Ν.Δ του Νομού Μαγνησίας και υφυπουργού. 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου τη δετία1986-1988 και
επί των ημερών της προεδρίας του ιδρύθηκαν τα χορευτικά
μας, ράφτηκαν στολές από μέλη των γυναικών του Συλλόγου,
καθώς επίσης μεταφέρθηκε το Μουσείο κάτω από το Πνευ-
ματικό Κέντρο στο Βακούφικο. Είναι  παντρεμένος με την
Κατερίνα Τσανάκα, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τον
Βασίλη, την Φένια και τον Γιώργο.

ΤΤ
ην Κυριακή 4 Ιανουαρίου, πρώτη Κυριακή του έτους,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μελών του Συλ-
λόγου των Καναλιωτών Καρδίτσας του Βόλου στο
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Αν και

η πόλη του Βόλου ήταν ακόμη χιονισμένη σε μερικά σημεία,
λόγω της πρωτοφανούς χιονόπτωσης που έπληξε την πόλη
μας την προτελευταία μέρα του έτους 2014, πολλοί ήταν οι συμ-
πατριώτες μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλό-
γου γι’ αυτή την επίσκεψη στο Μουσείο. Μας ξενάγησε η
όμορφη και έμπειρη αρχαιολόγος Ευαγγελία Σταμέλου, υπάλ-
ληλος της ΙΓ  ́Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτή-
των, ο γιος της οποίας τυγχάνει μαθητής δημοτικού με δασκάλα
την αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας Βιργινία Κέλλα, οπότε η
ξενάγηση ήταν κάτι παραπάνω από λεπτομερής. Μετά την ξε-
νάγηση τα μέλη του Συλλόγου κατευθυνθήκαμε σε γνωστό
καφέ του Αναύρου, όπου ανταλλάξαμε απόψεις περί των εκ-
θεμάτων που είδαμε αλλά και δράσεων που θα θέλαμε να
πραγματοποιήσουμε στο μέλλον. Η επίσκεψη αυτή τοποθετεί-
ται στις δράσεις του Συλλόγου μας για επισκέψεις σε αρχαιολο-
γικούς χώρους, μνημεία πολιτισμού, λαογραφικά μουσεία,
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μελών
μας, ώστε να κρατάμε στη μνήμη μας και να αγγίζουμε συνε-
χώς τον πολιτισμό της χώρας μας, της Ελλάδας, και να μετα-
λαμπαδεύουμε αυτή την φλόγα στα παιδιά μας.

Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου είναι ένα από
τα παλαιότερα Μουσεία της χώρας και μέχρι σήμερα παραμένει
το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλίας. Κτίσθηκε
το 1909 με χρήματα που διέθεσε ο Αλέξιος Αθανασάκης από
την Πορταριά του Πηλίου. Πρόκειται για ένα ισόγειο νεοκλασικό
κτήριο με συνολικό εμβαδόν 870 τ.μ. Βρίσκεται στην παραλία
του Βόλου, μέσα στο πάρκο της περιοχής του Αναύρου. Αφορ-
μή και σκοπός της ίδρυσής του υπήρξε η στέγαση και η έκθεση
των γραπτών επιτύμβιων στηλών από το νεκροταφείο της αρ-
χαίας Δημητριάδας, που είχαν έρθει στο φως με τις ανασκαφές
του Α. Αρβανιτόπουλου στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Ο τεράστιος πλούτος των αρχαιολογικών ευρημάτων της
συλλογής του Μουσείου και η παράλληλη έλλειψη επαρκών
εκθεσιακών χώρων και αποθηκών έκαναν επιτακτική την ανάγ-
κη επέκτασης του κτηρίου, η οποία και ολοκληρώθηκε πρό-
σφατα.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου φιλοξενεί αρχαιολογικά ευ-
ρήματα από όλη τη Θεσσαλία, από την παλαιολιθική περίοδο
έως και τα ρωμαϊκά χρόνια. Η έκθεση αναπτύσσεται σε οκτώ

αίθουσες στο ισόγειο του παλιού και νέου κτηρίου και περιλαμ-
βάνει ευρήματα από τις αρχαιολογικές έρευνες που άρχισαν
στη Θεσσαλία στις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίζονται έως
σήμερα. Ενημερωτικά κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες εμ-
πλουτίζουν την έκθεση, επιτρέποντας στο μη ειδικό κοινό την
εμπεριστατωμένη πληροφόρησή του για το είδος και τη χρήση
των αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και για τους αρχαιολο-
γικούς χώρους από τους οποίους τα εκθέματα αυτά προήλ-
θαν.

Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου ανήκει
οργανικά στην ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαι-
οτήτων του Βόλου, η οποία αποτελεί περιφερειακή Υπηρεσιακή
μονάδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με αρμοδιότητα στις Προ-
ϊστορικές και Κλασικές αρχαιότητες του Νομού Μαγνησίας.

ΒΑΠΤΙΣΗ
18.10.2014: Ο οδοντίατρος Δημήτρης Ζούμπος, γιος του

επίσης οδοντίατρου Νίκου Ζούμπου και η Ιφιγένεια Ζούμπου
βάπτισαν στον Αγ. Ελευθέριο Βόλου το δεύτερο παιδάκι τους,
αγοράκι. Νονός ήταν ο αδελφός του Δημήτρη ο γιατρός Αλέ-
ξανδρος Ζούμπος, που του έδωσε το όνομα Νικόλαος. Ο Σύλ-
λογος εύχεται υγεία στο νεοφώτιστο και στους γονείς να το κα-
μαρώσουν όπως επιθυμούν.

ΘΑΝΑΤΟΣ
Απεβίωσε ο Νικόλαος Κρίκος, συνταξιούχος αστυνομικός

και ενεργό μέλος του Συλλόγου μας. Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια στους οικείους του. 
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Επίσκεψη στο Αθανασάκειο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΒΟΛΩ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ-
ΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2015 (Παρασκευή 1-5-2015). 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ €10/ΑΤΟΜΟ 
Δηλώσεις Συμμετοχής στη Βιργινία Κέλλα, 
τηλ. 6936 800133

ΕΚΔΡΟΜΗ

Το σημερινό Δ.Σ. του
Συλλόγου Βόλου.
Από αριστερά στη φω-
τογραφία: Βιργινία
Κέλλα, Ευαγγελία Στα-
μέλου (αρχαιολόγος), 
Αρτέμης Χαλάτσης, Νι-
κολέττα Σερπτιώτου,
Όλγα Μαυρομμάτη

Αναμνηστική φωτο-
γραφία των μελών του
Συλλόγου μπροστά
από το αρχαιολογικό
Μουσείο Βόλου
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚH H ΣΥΝΣΥΝEEΛΕΥΣΗΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Διοικητική οργάνωση και λειτουργία
.Τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ., πρώτη Δευτέρα κάθε
μήνα, στο γραφείο του Συλλόγου, Γλάδστωνος 10, Ομόνοια.
. Περιστασιακή λειτουργία του γραφείου δυο ημέρες εβδο-
μαδιαίως. 
. Εγκατάσταση ενός πολυμηχανήματος (με εκτυπωτή, Fax,
scanner και φωτοτυπικό), σε αντικατάσταση του μηχανήματος
τηλεομοιοτυπίας (Fax) που δε λειτουργούσε και δεν επιδεχό-
ταν επισκευή, που αγοράστηκε με δωρεά του κου Νικολάου
Κατέρη, πρώην Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου, ποσού
€140.  
. Καθαρογραφή-επικαιροποίηση, με τη συμβολή εθελοντικής
εργασίας της κας Τζένης συζύγου Χρήστου Λιάκου, του πρω-
τοκόλλου εγγράφων του γραφείου του Συλλόγου. 
. Οριστικοποίηση του καταλόγου των αποδεκτών της εφη-
μερίδας (450 μελών σε αριθμό) και σχετική ενημέρωση μέσω
του φύλλου 126 της εφημερίδας, με τη συμβολή εθελοντικής
εργασίας της κας Τζένης, συζύγου Χρήστου Λιάκου και την
εργασία των συνεργατριών για τη γραμματειακή υποστήριξη
του γραφείου του Συλλόγου κας Χαράς Καφφέ και κας Χρι-
στίνας Συμεωνίδη. 
. Ανασύνθεση της επιτροπής της εφημερίδας μετά την πα-
ραίτηση  δυο μελών λόγω προσωπικού και οικογενειακού
εργασιακού φόρτου. Η επιτροπή ανασυντέθηκε αποτελούμενη
από τα μέλη του Δ.Σ. Ισαβέλλα Γιδαράκου και Λάμπρο Πυρ-
γιώτη.
. Οργάνωση της δανειστικής βιβλιοθήκης και του αναγνω-
στηρίου του Συλλόγου μας, στο γραφείο του Συλλόγου, με
ταξινόμηση των 391 τίτλων βιβλίων που διαθέτει, ανά κατη-
γορία θεματικού  περιεχομένου τους και δημιουργία ηλεκτρο-
νικού αρχείου τίτλων ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία του
δανεισμού εκ μέρους των χρηστών της βιβλιοθήκης.

Περί της αγοράς στέγης-γραφείου του Συλλόγου
. Δέσμευση, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά
την Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης
Μαρτίου 2014, ποσού €15.000 από το θετικό ταμειακό υπό-
λοιπο του Συλλόγου για την αγορά γραφείου επιφάνειας πε-
ρίπου 30 τετραγωνικών μέτρων για τη στέγαση του Συλλόγου
και διενέργεια προσπαθειών εξεύρεσης χώρου κοντά στο
κέντρο της Αθήνας (από πλατεία Συντάγματος έως Ομόνοια).
Οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν έως σήμερα, καθώς οι
τιμές χώρων ανάλογων προδιαγραφών είναι υψηλές, μη επι-
τρέποντας την αγορά τους με τα οικονομικά διαθέσιμα του
Συλλόγου, παρά την προσδοκία μας ότι θα είχαν μειωθεί αρ-
κετά λόγω της οικονομικής κρίσης.

Λειτουργία της Πινακοθήκης 
. Ανάθεση του καθήκοντος φροντιστή της Πινακοθήκης Κα-
ναλίων στον συνταξιούχο δάσκαλο κο Αντώνη Λάσδα, φρον-
τιστή επίσης του Λαογραφικού Μουσείου Καναλίων, με την
επικουρική συνδρομή στο έργο του από τον Πρόεδρο της
Κοινότητας κο Χρήστο Ζέκιο. 

Ενέργειες σχετικά με τον Ξενώνα Καναλίων 
«Λάμπρος Παπαγεωργίου»

Για τη διαμονή σας στον Ξενώνα

επικοινωνήστε με τον κο Χρήστο Ζέκιο

24410 39085 - 6940 909138

. Αγορά συμπληρωματικών ειδών ιματισμού (κλινοσκεπα-
σμάτων), οικιακού εξοπλισμού και επίπλωσης για την καλύ-
τερη χρήση του Ξενώνα. Για την ενίσχυση της λειτουργίας
του εισφέρθηκε κατά το 2014 ποσό €2.675, διαμορφώνοντας
θετικό αποτέλεσμα, το οποίο δημιουργεί αισιοδοξία για τη με-
σοπρόθεσμη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.
. Μονομερές από την πλευρά του Δ.Σ. του Συλλόγου μας
κλείσιμο του θέματος των οικονομικών και λοιπών εκκρεμο-
τήτων με τον εργολάβο οικοδομικών εργασιών στον Ξενώνα,
μετά από επανειλημμένες συναντήσεις και ανταλλαγή διευ-
κρινιστικών επιστολών.  

. Καταγραφή και αξιολόγηση του αρχείου των προσωπικών
συγγραφών, των λοιπών δημοσιεύσεων και των οικογενει-
ακών αντικειμένων του αείμνηστου Λάμπρου Παπαγεωργίου
που έχουν μέχρι σήμερα διασωθεί, με σκοπό την επαναφορά
και φύλαξή τους στον Ξενώνα και την έκθεση σε προθήκη
στο σαλόνι του Ξενώνα όσων κριθεί ότι μπορούν ν’ αποτελούν
αξιόλογα εκθέματα. Είναι μια πράξη απότισης φόρου τιμής
στο δωρητή που μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε τον
Ξενώνα στο χωριό μας. Την καταγραφή και αξιολόγηση, κατά
παράκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  έκανε ο φιλόλογος
καθηγητής κος Γεώργιος Αλεξ. Γιωτόπουλος. Σχετική δημο-
σίευση έγινε στο φύλλο 128, σελ. 4, της εφημερίδας μας. 
. Ορισμός του Αγίου Σαμψών ως Εφόρου και Προστάτη
του Ξενώνα και ανάρτηση της εικόνας του Αγίου σε αρμόζουσα
θέση στο χώρο του Ξενώνα. Ο άγιος Σαμψών ανάλωσε τη
ζωή του σε έργα φιλανθρωπίας και ιδιαίτερα φιλοξενίας.  Ο
ορισμός αυτός έγινε κατόπιν  υιοθέτησης από το Δ.Σ. της
πρότασης του συγχωριανού μας φιλολόγου και συγγραφέα
κου Θωμά Ζήση, ο οποίος συνέθεσε και σχετικό τροπάριο
για να ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου σε περιπτώσεις επίση-
μων εκδηλώσεων στον Ξενώνα. Σχετική δημοσίευση έγινε
στο φύλλο 127, σελ. 7, της εφημερίδας μας.

Ενέργειες σχετικά με ζητήματα εξωραϊσμού 
του χωριού και της ελκυστικότητάς του 
ως επισκέψιμου προορισμού
. Κατόπιν δημοσιεύματος - έκκλησης του Δ.Σ. του Συλλόγου
στην εφημερίδα μας (φύλλο 128, σελ. 5), η εκκλησιαστική
επιτροπή του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό
προέβη στη διευθέτηση των προβλημάτων του χώρου του
κοιμητηρίου της ενορίας.
. Αναστήλωση της πινακίδας-προσφοράς του Συλλόγου
μας, στη θέση Σταυρός στην είσοδο του χωριού, επί μεταλλι-
κών πελμάτων και συντήρηση των επιγραφών της με τη
φροντίδα και την προσωπική εργασία του Προέδρου της Κοι-
νότητας κου Χρήστου Ζέκιου και των Προέδρων του Μορ-
φωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ), του
πρώην κου Φαίδωνα Τσιώκου και του νέου κου Αποστόλου
Βητοβάρη, και με δαπάνη του ΜΕΣΚ.
. Πρόταση προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας για την τοπο-
θέτηση νέας πινακίδας σήμανσης του χωριού σε κατάλληλο
σημείο στον Αι-Λιά, με δαπάνη όλων των πολιτιστικών συλ-
λόγων των Καναλιωτών ή και μόνου του δικού μας Συλλόγου. 

. Υπόμνηση προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας προκειμένου
σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή να εξετάσουν τη σκοπι-
μότητα ανάδειξης της θέσης των Καναλίων στον οδικό-τουρι-
στικό άξονα Λίμνης Πλαστήρα - Μετεώρων  και να υποστηρί-
ξουν στη συνέχεια ανάλογο αίτημα προς την Περιφερειακή
Αρχή, που διατηρεί την αρμοδιότητα της σήμανσης στους
επαρχιακούς δρόμους, ώστε να προστεθούν σχετικές πινα-
κίδες σε καίρια σημεία διασταυρώσεων. Για το θέμα της σή-
μανσης ως μέσου τόνωσης της προσέλκυσης
επισκεπτών/τουριστών έχει δημοσιευτεί σχετικό άρθρο εκ μέ-
ρους του Δ.Σ. του Συλλόγου στο φύλλο 129, σελ.2-3, της
εφημερίδας μας.
. Απόκτηση προθήκης της εφημερίδας μας στην πλατεία του
χωριού, από την οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε επισκέπτη.
Είναι μια καλαίσθητη και ανθεκτική κατασκευή, που τοποθετή-
θηκε με φροντίδα του Προέδρου της Κοινότητας κου Χρήστου
Ζέκιου σε περίοπτη θέση, κοντά στην προθήκη ανακοινώσεων
της Κοινότητας, δίπλα στα σκαλιά της πλατείας. Πρόκειται για
πρωτοβουλία του κου Απόστολου Βητοβάρη, συζύγου της
Ευαγγελίας Ζήση του Ζήση, ιδιοκτητών του καταστήματος «Κα-
ναλίων Γεύσεις», που κάλυψε και τη σχετική δαπάνη.   

Εκδηλώσεις
. Εορτασμός του Συλλόγου κατά την εορτή των Αγίων Απο-
στόλων, Προστατών του Συλλόγου μας, με εκκλησιασμό των
συγχωριανών μας την παραμονή της εορτής των Αγίων, 29η
Ιουνίου 2014,  στην ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού
στο φερώνυμο ναό που βρίσκεται στο χώρο της αρχαίας
αγοράς στην Αθήνα. Ακολούθησε ξενάγηση στο χώρο της
αρχαίας αγοράς από την Καρδιτσιώτισσα φίλη του Συλλόγου
μας αρχαιολόγο κα Ράνια Φατώλα και στη συνέχεια επίσκεψη
για καφέ και ούζο σε παρακείμενο καφενεδάκι. Σχετική ανα-
κοίνωση για τον εορτασμό είχε καταχωρηθεί στο φύλλο 126,
σελ. 3, της εφημερίδας μας.
. Πρόσκληση και συμμετοχή, με πρωτοβουλία του αναπλη-
ρωτή Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κου
Σωτήρη Παπανικολάου, της βυζαντινής χορωδίας ιεροψαλτών
αδελφών Μάκη και Κυριάκου Ναούμ και των Δημητρίου Κε-
ραμίδα και Θεοδώρου Καραμπούλη στον πανηγυρικό Εσπε-
ρινό και τη Θεία λειτουργία κατά την παραμονή και ανήμερα
της εορτής του Προφήτη Ηλία,  Σάββατο και Κυριακή 19η και
20η Ιουλίου αντίστοιχα, στο φερώνυμο ναό του χωριού μας.
Ο Σύλλογός μας προσέφερε τα έξοδα μετακίνησης και τη φι-
λοξενία των ιεροψαλτών στον ξενώνα «Λάμπρος Παπαγε-
ωργίου». 
. Πραγματοποίηση, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων του δεκαπενταύγουστου, αγώνων σκακιού στην πλατεία
του χωριού την 16η Αυγούστου, ημέρα Σάββατο. Τη διοργά-
νωση, επιστασία των αγώνων και διδασκαλία του παιχνιδιού
είχε, όπως και τον προηγούμενο χρόνο, ο κος Θωμάς Πα-
παζαχαρίου, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, επικουρούμενος εφέτος από τον γιο του Νίκο.
. Πραγματοποίηση της βραδιάς της Καναλιώτισσας (εκ κα-
ταγωγής και νυφών) στην πλατεία του  χωριού την 17η Αυ-
γούστου, ημέρα Κυριακή, με συντονίστριες της οργάνωσης,
όπως και τα προηγούμενα χρόνια, την κα Ελένη σύζυγο Νι-
κολάου Κατέρη, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Συλλό-
γου και την κα Αγγελική σύζυγο Παναγιώτη Κατέρη, μέλος
του Συλλόγου.
. Επίσκεψη των μελών του Συλλόγου στο Βυζαντινό και
Χριστιανικό  Μουσείου της Αθήνας την Κυριακή 30η Νοεμ-
βρίου 2014 με ξενάγηση στην ανοικτή Α  ́πτέρυγα του Μου-
σείου. Την ξενάγηση μας παραχώρησε εθελοντικά η φίλη του
Συλλόγου μας Καρδιτσιώτισσα κα Ράνια Φατώλα, αρχαιολό-
γος και υπάλληλος του Μουσείου. 
. Δεύτερη επίσκεψη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
της Αθήνας, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015, στην έκθεση
«Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco», με
ξενάγηση επίσης από την κα Φατώλα.
. Συνέχιση των συναντήσεων της «φιλολογικής παρέας»
στο γραφείο του Συλλόγου την πρώτη Τρίτη ανά δεύτερο μή-
να, όπως είχε την πρόθεση και προσπάθησε να καθιερώσει
το Δ.Σ., με στόχο τόσο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÅÓÏÄÙÍ –
ÅÎÏÄÙÍ (óå åõñώ)

01/01/13 01/01/14
31/12/13 31/12/14

Õðüëïéðï Ôáìåßïõ 23.332,87 27.689,36
ÅÓÏÄÁ
ÓõíäñïìÝò õðÝñ Óõëëüãïõ
êáé Åöçìåñßäáò 11.002,46 9.408,91
ÄùñåÝò 5.000,00
Åíéó÷ýóåéò õðÝñ Îåíþíá 10.350,00 2.675,00
ÌÝóù DVD 100,00
ÄùñåÝò 10.000,00
¢ëëåò åéóñïÝò 250,00 2675,00
ÓÕÍÏËÏ ÅÓÏÄÙÍ 21.352,46 17.083,91

ÅÎÏÄÁ
Åíïßêéï 1.968,25 1.833,00
ËïéðÜ ÃåíéêÜ ¸îïäá 2.192,94 3.375,92
ÄáðÜíåò Ýêäïóçò êáé
áðïóôïëÞò åöçìåñßäáò 5.410,25 4.420,18
Åêäçëþóåéò 470,00 100,00
ÄáðÜíåò ãéá ôïí Îåíþíá 6.955,42 5.144,68
ÓÕÍÏËÏ ÅÎÏÄÙÍ 16.996,86 14.873,78

ÈÅÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÉÐÏ 27.689,36 29.899,49

Ç ÅÎÅËÅÃÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ
Êùíóôáíôßíïò ÊáñáãéÜííçò ôïõ ÍéêïëÜïõ

ÂÜéïò Áíáãíþóôïõ ôïõ ÅõáããÝëïõ
×ñÞóôïò Êáôóüãéáííïò ôïõ ÇñáêëÞ
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και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των συγχωριανών μας
όσο και τον εμπλουτισμό του Δ.Σ. με ιδέες για ενέργειες σχετικά
με την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού και οι
οποίες θα μπορούσαν να προκύπτουν από τις συζητήσεις
της «παρέας». Το εξαιρετικά  ολιγομελές της «παρέας», με τα
ίδια πρόσωπα που πράγματι στήριξαν την προσπάθεια και
το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά γι’ αυτό, έδειξε ότι η συνέχισή
της ήταν ατελέσφορη.
. Διοργάνωση αφιερώματος στην εφημερίδα «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ»
για τα 35 χρόνια ανελλιπούς έκδοσής της, τιμώντας τους συγ-
χωριανούς μας τυπογράφους που κατά καιρούς ανέλαβαν
την έκδοσή της, κατά την Γενική Συνέλευση των μελών του
Συλλόγου την Κυριακή 1η Μαρτίου 2015. Απονομή τιμητικών
πλακετών στους κ.κ. Υψηλάντη Μανώλη του Βαΐου και Πα-
ναγιώτη Μπέκο του Γεωργίου καθώς και στη μνήμη των Κων-
σταντίνου Μανώλη του Βαΐου και Κωνσταντίνου Σδρόλια του
Δημητρίου.

Εκδρομές
. Προγραμματισμός, με κάλυψη από τον Σύλλογο των εξό-
δων μετακίνησης,  πολιτιστικής-ψυχαγωγικής εκδρομής του
Συλλόγου μας την Κυριακή 29η Μαρτίου 2015 στην Σαλαμίνα,
τόπο διαμονής μιας μικρής κοινότητας συγχωριανών μας. Πε-
ριλαμβάνεται ξενάγηση στον τύμβο των Σαλαμινομάχων, στο
Λαογραφικό και Αρχαιολογικό Μουσείο και στο σπίτι του Άγ-
γελου Σικελιανού. Η εκδρομή είχε ήδη προγραμματιστεί να
γίνει την Κυριακή 4η Μαΐου 2014 (με σχετική ανακοίνωση στο
φύλλο 126, σελ.1) και αναβλήθηκε λόγω πολύ περιορισμένης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους συγχωριανούς μας.

Δωρεές
. Δωρεά στον Σύλλογο από τον κο Θωμά Ζήση, φιλόλογο
και συγγραφέα, σημαντικού αριθμού εκ των διαφόρων βιβλίων
που συνέγραψε, προκειμένου το Δ.Σ. να τα διαθέσει σε συγ-
χωριανούς αναγνώστες με τον τρόπο που εκείνο κρίνει. 
. Δωρεά ποσού €5.000 προς τον Σύλλογό μας από τον κο
Κωνσταντίνο Δ. Μαυράκη, ήδη «Χρυσό Δωρητή» του Ξενώνα
«Λάμπρος Παπαγεωργίου». Το Δ.Σ. δεσμεύτηκε κατ’ αρχήν
να χρησιμοποιήσει το ποσό αυτό για την αγορά γραφείου
του Συλλόγου, που αποτελεί κύριο μέλημά του τη διετία που
διανύει, κατόπιν της απόφασης που ελήφθη από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας της 9ης
Μαρτίου 2014.

Εκδόσεις - Εκδοτικά αφιερώματα
. Τακτική τριμηνιαία έκδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ». Η εφημερίδα συν-
τάσσεται από επιτροπή, στην οποία σήμερα, μετά την πα-
ραίτηση του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. κου Θωμά
Παπαζαχαρίου και της κας Βασιλικής Κατέρη (συνεδρίαση
3ης Νοεμβρίου  2014), συμμετέχουν η Γενική Γραμματέας
του Δ.Σ. του Συλλόγου κα Ισαβέλλα Γιδαράκου και ο Πρόεδρος
κος Λάμπρος Πυργιώτης. Η εφημερίδα εκδίδεται με σημαντική
προσφορά του μέλους του Συλλόγου μας και πρώην Αντι-
προέδρου, τυπογράφου κου Παναγιώτη Μπέκου, και την
εξαιρετική φροντίδα της γραφίστριας – σχεδιάστριας έκδοσης
κας Έφης Φρεμεντίτη. Η εφημερίδα αποστέλλεται (το τελευταίο
φύλλο 129 και σε σύγκριση το περυσινό φύλλο 125) σε
552/925 ταχυδρομικές διευθύνσεις (Αθήνα: 239/455, Καρδί-
τσα: 93/131, Βόλος: 71/92,  Θεσ/νίκη: 54/65, Λάρισα: 14/46,
Τρίκαλα: 22/46, Υπόλοιπη Ελλάδα: 29/60, Εξωτερικό: 30) και
184 ηλεκτρονικές, ενώ αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο

www.kanalia-karditsa.gr. Οι συνδρομητές για το 2014 ανήλθαν
σε 230, εκ των οποίων, 177 είναι μέλη του Συλλόγου. 
. Αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης και ανάδειξης του αρχει-
ακού υλικού συγγραφών του αείμνηστου συγχωριανού μας
Θρασυβούλου Κρίκου, το οποίο ο Σύλλογος παρέλαβε από
τον τυπογράφο της εφημερίδας του Συλλόγου κο Παναγιώτη
Μπέκο. Ύστερα από μια πρώτη εξέταση του υλικού (από την
Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. κα Ισαβέλλα Γιδαράκου) και σχετική
παρουσίαση στη συνεδρίαση της 9-5-2014, το Δ.Σ. προέβη
σε ειδικό αφιέρωμα στον αείμνηστο Θ. Κρίκο στο φύλλο 127,
σελ. 2,  της εφημερίδας μας, με ένθετο επίσης κατάλογο των
άρθρων-διηγημάτων του και αριθμό φύλλων εφημερίδας στα
οποία είχαν δημοσιευτεί, για τη διευκόλυνση της αναζήτησής
τους από ενδιαφερόμενους αναγνώστες. Στο ίδιο φύλλο (127),
σελ. 1, το Δ.Σ. δημοσίευσε σκίτσο με άποψη του χωριού (η
πρώτη εκκλησία), που φιλοτέχνησε ο αείμνηστος Θ. Κρίκος.
Στη συνέχεια παρέδωσε το αρχειακό υλικό στο συγχωριανό
μας κο Κωνσταντίνο Μαυρομμάτη με την παράκληση ν’ αξιο-
λογήσει και επιλέξει προς δημοσίευση στην εφημερίδα, με
σχετική επιμέλεια κειμένου, κάποια από τα χειρόγραφα κείμενα
πέραν εκείνων που έχουν ήδη δημοσιευτεί, που ο ίδιος κρίνει
ότι αναδεικνύουν ενδιαφέρουσες ιστορικές πληροφορίες, συμ-
βάντα κλπ. του χωριού μας και έχουν ενδιαφέρον για τους
αναγνώστες της. Ο κος Μαυρομμάτης επιμελήθηκε ολόκληρο
το υλικό, διαμορφώνοντάς το σε μορφή βιβλίου, το οποίο
απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή τεσσάρων αρχείων στο
Σύλλογό μας την 1η Νοεμβρίου 2014. Σε σχετική συζήτηση
(συνεδρίαση 2ας Φεβρουαρίου 2014), το Δ.Σ. είχε την άποψη
ότι οι οικονομικές απαιτήσεις δεν επιτρέπουν άμεσα και δεύ-

τερη έκδοση βιβλίου, καθώς μόλις ολοκληρώθηκε η έκδοση
του τιμητικού τόμου στον Ζήση Σκάρο, και κατέληξε ομόφωνα
στην ακόλουθη πρόταση: Δεδομένου ότι ο Θ. Κρίκος ήταν
μέλος του Συλλόγου Καναλιωτών του Βόλου, όπως επίσης
είναι και ο κος Μαυρομμάτης, η έκδοση θα μπορούσε να
υλοποιηθεί από τον Σύλλογο Καναλιωτών Βόλου ή και ακόμη
και από την ίδια την οικογένεια του Θ. Κρίκου εξ ολοκλήρου ή
με οικονομική συνεισφορά της προς τον Σύλλογο Βόλου. Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέλαβε να μεταφέρει την εκδοχή αυτή
στον Σύλλογο του Βόλου και τον κο Μαυρομμάτη προσωπικά. 
. Ολοκλήρωση της επιμέλειας και έκδοση του τιμητικού
τόμου για τον συγχωριανό μας συγγραφέα και διανοητή Ζήση
Σκάρο. Η πρώτη έκδοση έγινε από την  PRINTFAIR, Απ. &
Αν. Κρέτση Ο.Ε.- Ψηφιακές offset εκτυπώσεις, σε αριθμό αν-
τιτύπων 192, με αριθμό σελίδων 245 ανά αντίτυπο, αντί του
ποσού των €1000. Η πρώτη παρουσίαση του τόμου έγινε
από το φύλλο 129, σελ. 1 κ' 5, της εφημερίδας μας.
. Αναπροσαρμογή από €10 σε €2 ευρώ της τιμής διάθεσης
του συλλεκτικού τριπλού DVD: α) της παραγωγής της ΕΡΤ 3
«Κυριακή στο χωριό» για τα Κανάλια, β) της παραγωγής της
ΝΕΤ «Έχει γούστο» με αφιέρωμα στον Μπάμπη Μπακάλη
και γ) της πολιτιστικής-καλλιτεχνικής εκδήλωσης για τον Μπάμ-
πη Μπακάλη στο cine Κεραμεικός. Η αναπροσαρμογή έγινε
με στόχο την ευχερέστερη πρόσβαση σ΄αυτό από τους εν-
διαφερόμενους να το αποκτήσουν συγχωριανούς μας. 

Καταχωρήσεις  επαγγελματιών 
μέσω των φύλλων της εφημερίδας
. Μείωση της τιμής της συνδρομής για την καταχώρηση
επαγγελματιών στην εφημερίδα «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ», λόγω της
οικονομικής ύφεσης που όλοι οι επαγγελματίες βιώνουν, από
€200 για ετήσια καταχώρηση του κάθε ενδιαφερομένου επαγ-
γελματία (€50 ανά φύλλο εφημερίδας) σε €120 (€30 ανά φύλ-
λο εφημερίδας).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου – Πρόεδρος 
Νικόλαος Κατσόγιαννος του Ηρακλή – Αντιπρόεδρος
Ισαβέλλα Γιδαράκου του Νικολάου – Γενική Γραμματέας
Σωτήρης Παπανικολάου του Αποστόλου 
- Αναπλ. Γεν.  Γραμματέας
Χρήστος Λιάκος του Δημητρίου – Ταμίας
Ελένη Κατέρη σύζυγος Νικολάου 
- Αναπληρωματικό Μέλος
Θωμάς Παπαζαχαρίου του Νικολάου
– Αναπληρωματικό Μέλος
Ηλίας Τσιρώνης του Χρήστου – Αναπληρωματικό Μέλος
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Κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. προς την Γενική Συ-
νέλευση των μελών του Συλλόγου, ο κος Κωνσταν-
τίνος Μαυράκης ανακηρύχθηκε ομόφωνα επίτιμο
μέλος του Συλλόγου μας. Σύμφωνα με το άρθρο 5
του καταστατικού του Συλλόγου, επίτιμα μέλη μπο-
ρούν ν’ ανακηρυχθούν κοινωνικοί, πολιτικοί ή πνευ-
ματικοί παράγοντες που επέδειξαν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου,
η δε ανακήρυξή τους απαιτεί πλειοψηφία θετικών
ψήφων τουλάχιστον των ¾ των παρόντων μελών
της Γενικής Συνέλευσης. Ο κος Κωνσταντίνος Μαυ-
ράκης αποφασίστηκε απ’ όλα τα μέλη του Δ.Σ. να
προταθεί, με το εξής σκεπτικό: Ο κος Μαυράκης
δεν είναι μέλος του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθή-
νας. Υπήρξε δωρητής του Ξενώνα «Λάμπρος Πα-
παγεωργίου» προσφέροντας το ποσό των €18.000
και ανακηρύχθηκε από τον Σύλλογό μας «Χρυσός
Δωρητής». Πρόσφατα προσέφερε επιπλέον στον
Σύλλογό μας €5.000, ποσό που το Δ.Σ. δεσμεύτηκε
καταρχήν να χρησιμοποιήσει για την αγορά γρα-
φείου του Συλλόγου, αν τελικά βρεθεί κατάλληλος
και στα μέτρα των οικονομικών δυνατοτήτων του
χώρος. Εξάλλου, ο κος Μαυράκης είναι άτομο με
γενικότερη κοινωνική προσφορά και αναγνώριση.

Έχει συμβάλλει με δωρεές του στον εξοπλισμό με
ιατρικά μηχανήματα του Νοσοκομείου Καρδίτσας.
Για την τελευταία προσφορά του έγινε ειδική τιμητική
εκδήλωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου την
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2014, όπως έχει πα-
ρουσιαστεί από τον ημερήσιο τύπο της Καρδίτσας
και ανακοινωθεί στο φύλλο 129, σελ. 14-15, της
εφημερίδας μας. Ο κος Μαυράκης επομένως ικα-
νοποιεί πλήρως τα κριτήρια που το καταστατικό
του Συλλόγου με βάση το άρθρο 5 προβλέπει για
την ανακήρυξή του ως επίτιμου μέλους.

Ανακήρυξη από την Γενική Συνέλευση
του κου Κωνσταντίνου Μαυράκη του Δημητρίου 

ως επίτιμου μέλους του Συλλόγου μας 

Ο κος Κωνσταντίνος Μαυράκης κατά την ανακήρυξή του
«Χρυσός Δωρητής» του Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωρ-

γίου», Κανάλια,  Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 

Οι επιμελητές παρα-
δίδουν στην κα Τίτη
(Αφροδίτη) Σκάρου
τον τιμητικό τόμο για
τον Ζήση Σκάρο. Από
αριστερά στη φωτο-
γραφία: Ισαβέλλα Γι-
δαράκου, Τίτη
Σκάρου, Λάμπρος
Πυργιώτης και Χρή-
στος Λιάκος.
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ΤΤ
ην 1η Μαρτίου 2015, στο εντευ-
κτήριο του Συλλόγου Ελληνίδων
Επιστημόνων, Βουλής 44Α,
μετά το πέρας της Ετήσιας Τακτι-

κής Γενικής Συνέλευσης που πραγματο-
ποιήθηκε στο χώρο αυτό,  ακολούθησε
εκδήλωση – αφιέρωμα στην Εφημερίδα
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ που συμπλήρωσε ήδη 35
χρόνια ανελλιπούς έκδοσης και η από-
δοση τιμής στους συγχωριανούς μας τυ-
πογράφους, που όλα αυτά τα χρόνια
στήριξαν αφειδώλευτα, με ζήλο και αφο-
σιώση, το έργο της έκδοσης της εφημερί-
δας. Ήταν μια λιτή εκδήλωση που το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας αισθάνθηκε την ανάγκη
να πραγματοποιήσει, αναγνωρίζοντας το
δύσκολο έργο των τυπογράφων μας, που
παράλληλα με τον προσωπικό τους εργα-
σιακό φόρτο αφιέρωσαν άπειρες ώρες και
κόπο για να κυκλοφορεί η εφημερίδα μας,
να φτάνουν τα νέα του χωριού μας στην
πόρτα μας, να κρατούμε όλοι μας ζωντα-
νές τις μνήμες των παιδικών μας χρόνων
και των δρώμενων στο χωριό μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου κος
Λάμπρος Πυργιώτης αναφέρθηκε σύντο-
μα  στο έργο των τυπογράφων, επισημαί-
νοντας ότι με την εκδήλωση αυτή τιμούμε
τους αφανείς ήρωες της πορείας της εφη-
μερίδας από την παλαιότερη έκδοσή της
έως τη σημερινή έντυπη και ψηφιακή συ-
νάμα μορφή της. Με θερμά λόγια μίλησαν
και τα μέλη της Συνέλευσης που πήραν
το λόγο για να εκφράσουν τη δική τους
προσωπική άποψη για το έργο των τυ-
πογράφων. Ο κος Βασίλης Μπρακατσού-
λας χαρακτήρισε επίσης τους τυπογρά-
φους ήρωες της προσπάθειας για τη συ-
νεχή έκδοση της εφημερίδας. Ο κος Αρ-
χοντής Μαυράκης, που εκ της θέσης του
ως πρώην Προέδρου του Συλλόγου είχε
άμεση επαφή μαζί τους και γνώριζε καλά
το έργο που προσέφεραν, διατύπωσε
πως η συμβολή τους ήταν και είναι
τ ε ρ ά -

στια και η δουλειά που προϋποθέτει η έκ-
δοση κάθε φύλλου εξαιρετικά μεγάλη.

Ο σημερινός τυπογράφος της εφημε-
ρίδας κος Παναγιώτης Μπέκος αναφέρ-
θηκε στη συνέχεια στο ιστορικό της γέν-
νησης της εφημερίδας (έτος 1979), με
σκοπό της τη διατήρηση της παράδοσής
μας και της επαφής με τον τόπο μας και
τους συγχωριανούς μας όπου και αν βρί-
σκονται. Θύμισε τις δυσκολίες των πρώ-
των χρόνων της έκδοσης, όπως την ανα-
ζήτηση της ύλης και την γράμμα-γράμμα
στοιχειοθέτηση των κειμένων που δημο-
σιεύονταν στη εφημερίδα, με τα μέσα της
εποχής εκείνης. Ανέφερε επίσης τους
πρωτεργάτες της προσπάθειας εμπλου-
τισμού της εφημερίδας, ειδικότερα τους

αείμνηστους Θεοδόση Θέο, Θρασύβουλο
Κρίκο και Κωνσταντίνο Σδρόλια, και τον
κο Γεώργιο Γιωτόπουλο. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα ονόματα
των τυπογράφων παλαιοτέρων και πρό-
σφατων: των αείμνηστων Κωνσταντίνου
Δ. Σδρόλια (ο ίδιος όπως πιο πάνω) και
Κωνσταντίνου Β. Μανώλη και των παρι-
σταμένων στην εκδήλωση Υψηλάντη Β.
Μανώλη και Παναγιώτη Γ. Μπέκου. 

Ακολούθησε, σε κλίμα συγκίνησης που
διακατείχε τους παριστάμενους τιμώμε-
νους αλλά και τα μέλη της Συνέλευσης,  η
απονομή των τιμητικών πλακετών, διακο-
σμημένων με το έμβλημα της εφημερίδας,
το σκίτσο της μερικής άποψης της πλατεί-
ας του χωριού με τα σκαλιά και τις 

βρύσες (βρύση μου μαλαματένια!), του
Θρασύβουλου Κρίκου, μαζί με την ξυλο-
γλυπτικού τύπου γραφή του ονόματος
«ΚΑΝΑΛΙΑ» που φιλοτέχνησε ο πολιτικός
μηχανικός Λάμπρος Κων. Γατής. Την πλα-
κέτα στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σδρόλια
παρέλαβε ο γιος του κος Δημήτρης Σδρό-
λιας και εκείνη στη μνήμη του Κωνσταντί-
νου Μανώλη ο αδελφός του κος Υψηλάν-
της Μανώλης, ο οποίος παρέλαβε και την
προσωπική του πλακέτα. Τη δική του πλα-
κέτα παρέλαβε επίσης ο κος Παναγιώτης
Μπέκος και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Καναλιωτών της Αθήνας 

Ισαβέλλα Γιδαράκου

Από την εκδήλωση – αφιέρωμαΑπό την εκδήλωση – αφιέρωμα
στην Εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑστην Εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

για τα 35 χρόνια έκδοσής της για τα 35 χρόνια έκδοσής της 
και στους συγχωριανούς μας τυπογράφους τηςκαι στους συγχωριανούς μας τυπογράφους της

Από αριστερά στη φωτογραφία: Υψηλάντης Μανώλης,  
Παναγιώτης Μπέκος και Δημήτρης Σδρόλιας

Το 1ο φύλλο της εφημερίδας μας,
Αύγουστος 1979, 
με υπεύθυνο τυπογραφείου 
τον κο Παναγιώτη Μπέκο
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