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αρά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε αρχικά από τον Σύλλογο
Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης
για την καθιέρωση ημέρας μνήμης του Καναλιώτη καπνοπαραγωγού με
πραγματοποίηση και σχετικής εκδήλωσης
την 29η Αυγούστου κάθε χρόνου, και τη
σχετική αρθρογραφία στην εφημερίδα
(φύλλο 126, σελ 2 και 129, σελ. 16) που
ακολούθησε, επικροτώντας την πρόταση
του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, δεν ευοδώθηκε η υλοποίηση της πρότασης έως το
φετινό καλοκαίρι. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης με επιστολή του της
21.11.2014 προς τον Δήμαρχο Μουζακίου
(δημοσιευμένη στο φύλλο 129 της εφημερίδας μας, σελ. 16) πρότεινε παράλληλα με
την καθιέρωση της συγκεκριμένης ημερομηνίας (29ης Αυγούστου) ως ημέρας μνήμης
του Καναλιώτη καπνοπαραγωγού, τον εντοιχισμό αναμνηστικής πλάκας σε δημόσιο

Π

κτίριο του χωριού (γραφείο Τοπικής Κοινότητας). Ας ελπίσουμε ότι θα υλοποιηθεί.

Συμβολική ωστόσο ήταν η επίσκεψη την
ημέρα αυτή του Προέδρου της Κοινότητας
κου Χριστόδουλου (Χρήστου) Ζέκιου με τον
κο Λάμπρο Αθ. Υφαντή, τελευταίο καπνοκαλλιεργητή του χωριού μας, στο Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο του χωριού, όπου
φωτογραφήθηκαν για την εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ μπροστά στην έκθεση που είναι αφιερωμένη στην καπνοκαλλιέργεια. Στην έκθεση, όπως βλέπει κανείς στις φωτογραφίες
που ακολουθούν, εκτίθενται εκτός από την
αρμαθιά του καπνού, σήμα κατατεθέν της
καπνοκαλλιέργειας, διάφορα σχετικά βοηθητικά εργαλεία και σκεύη, όπως το φανάρι
που φώτιζε τους χωριανούς τις αφέγγαρες
νύχτες για τη μετάβασή τους στα καπνοχώ-
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Συνέχεια στη σελ. 3

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ-ΓΛΕΝΤΙ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
Με το καλό στο γλέντι για τη χρυσή επέτειο του Συλλόγου μας
29 Νοεμβρίου 2015, Κυριακή μεσημέρι ώρα 13.00

Τιμή €15 (με πλήρες μενού, κρασί και αναψυκτικά) - €8 για παιδικό μενού

Δουκίσης Πλακεντίας 34,
ΤΚ. 15234 Χαλάνδρι

300 μέτρα από τους σταθμούς μετρό Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής

Διαθέτει πάρκινγκ
Τηλ.: 210 6840698, 210 6850629

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

ΚυριαΚΗ 8 Νοεμβριου ωρες 11.00 – 13.00

Επίσκεψη του Συλλόγου της Αθήνας στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Από το 1960 το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στεγάζεται μόνιμα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην οδό Σταδίου (πλατεία Κολοκοτρώνη). Αντικείμενό του, η ιστορία
του νεότερου Ελληνισμού: η περίοδος της τουρκοκρατίας και φραγκοκρατίας, η επανάσταση του 1821, οι απελευθερωτικοί αγώνες, η δημιουργία του ανεξάρτητου
κράτους, η πολιτική, κοινωνική και πνευματική εξέλιξη
του Ελληνισμού ως τη σημερινή εποχή.
Στη μόνιμη έκθεσή του, μέσα από ζωγραφικά και χαρακτικά έργα, σημαίες και όπλα
από τους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες, προσωπικά αντικείμενα ιστορικών

μορφών, έγγραφα και φωτογραφίες, οικιακά σκεύη και εργαλεία καθώς και παραδοσιακές φορεσιές και έργα της νεοελληνικής χειροτεχνίας, διαγράφεται η ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) συμβολικά
μέχρι τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41.
Προγραμματίζουμε να επισκεφθούμε τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου
την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
- Προσυγκέντρωση στην είσοδο του Μουσείου, ώρα 11.00
Θα μας συνοδεύσει η συγχωριανή μας αρχαιολόγος του Μουσείου κα Βένια Βογιατζή, κόρη της Φωφώς Αναστασίου και του Φώτη Βογιατζή.
Για τη συμμετοχή σας στην επίσκεψη αυτή επικοινωνήστε απαραίτητα στα τηλ. 6932483382 (Λάμπρος Πυργιώτης) και
6944512149 (Χρήστος Λιάκος).
- Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη (δωρεάν)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας

2 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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Τα γενέθλια - ορόσημο
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κΑνΑΛιΩτΩν ΑΘΗνΑΣ
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

Yπευθυνη καταστήματος:
Ευαγγελία Ζήση

του Λάμπρου Απ. Πυργιώτη

Γ

ιορτάσαμε εφέτος τα πεντηκοστά
(50α) γενέθλιά μας στην καθιερωμένη βραδιά των πενηντάρηδων στην
κατάμεστη πλατεία του χωριού μας. Ομολογούμε ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα αντιληφθεί
την ιδιαίτερη βαρύτητα αυτής της εκδήλωσης.
Ωστόσο θαυμάζουμε πλέον τους πρώτους
«εφευρέτες» της και με το σημείωμά μας αυτό
επιθυμούμε να τους συγχαρούμε για την πρωτοβουλία τους πριν από δεκαεννιά (19) χρόνια, τον Αύγουστο του 1996. Είναι πράγματι
συγκλονιστικό να λαμβάνουμε, σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα κι από μια εξόχως τιμητική θέση στο κέντρο της πλατείας και υπό τα
βλέμματα όλων των συγχωριανών μας, τις
ευχές τους να τα εκατοστίσουμε, ανταποδίδοντάς τους με περηφάνια – παραφράζοντας τον
στίχο του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη – «δώρο μαλαματένιο χορό»!
Η σημασία των 50ων γενεθλίων ήταν πολύ
μεγάλη στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το
προσδόκιμο ζωής για τους περισσότερους άνδρες και γυναίκες ήταν 50 έτη. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι η ζωή έμοιαζε να χαλαρώνει (μόνο
λίγα χρόνια μακριά από τη συνταξιοδότηση) ή
να τερματίζει στην ηλικία των 50, για πολλούς ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια νέα
κατάκτηση για τη ζωή. Ωστόσο η σημασία των
50ων γενεθλίων δεν έχει μειωθεί λόγω της
αλλαγής του προσδόκιμου ζωής. Με τη μακροζωία έρχονται ευκαιρίες γι' ανανέωση της
ζωής και νέοι λόγοι για να γιορτάσουμε.
Τα σύγχρονα 50α γενέθλια σηματοδοτούν την
προσέγγιση του σημείου στο μισό του κύκλου
ζωής. Να τα εκατοστίσουμε λοιπόν! Η σύγχρονη αυτή προσέγγιση είναι άλλωστε στα
μέτρα και του Πυθαγόρα, κατά τον οποίο οι

πενηντάρηδες διάγουμε το μέσο της νεότητάς
μας. Ο Πυθαγόρας συνέκρινε τη ζωή με τις
τέσσερις εποχές, ήτοι: την παιδική ηλικία
(άνοιξη) έως 20 ετών, την εφηβεία (καλοκαίρι) από 20 έως 40 ετών, τη νεότητα (φθινόπωρο) από 40 έως 60 ετών και το γήρας
(χειμώνας) από 60 και άνω.
Κι η ίδια όμως, η ευρηματική αυτή Καναλιώτικη γιορτή των πενηντάρηδων στην πλατεία
του χωριού είχε εφέτος το δικό της ορόσημο.
Η εφετινή ήταν η 20η γιορτή. Μ' αφορμή τη
σύμπτωση αυτή, ν' αναφέρουμε κι ένα ευφυολόγημα που προσφέρεται ως ευχή (συνηθισμένη διεθνώς): «Καλή 20η επέτειο των 30ων
γενεθλίων σας»!
Ως προς τις επετείους, και καθώς εφέτος συμπίπτει να είναι κι η 50η ή «χρυσή» επέτειος
από την ίδρυση του Συλλόγου μας, των Καναλιωτών που μένουμε στην Αθήνα, ας σημειωθεί ότι ιστορικά ο τίτλος της «χρυσής»
επετείου οφείλεται στην 50η επέτειο του
γάμου, που ονομάζεται «χρυσή» επειδή μια
αρχαία παράδοση ήταν το να δώσει ένας σύζυγος στη σύζυγό του για τα 50 τους χρόνια ένα
χρυσό στεφάνι, γιρλάντα ή κολιέ. Η προέλευση αυτής της παράδοσης είναι από την
βόρεια Ευρώπη, πιθανώς τη Γερμανία ή τη
Σκανδιναβία, και χρονολογείται από τις πρώτες γραπτές ιστορικές αναφορές. Μια 50η
επέτειος σ' ένα γάμο είναι μια σπάνια περίπτωση μισός αιώνας συντροφικότητας που
εξυπακούεται δέσμευση, αφοσίωση, πίστη και
δύναμη.
•

Ας είναι «χρυσή» κι η 50η επέτειος
από την ίδρυση του Συλλόγου μας, χαρακτηριζόμενη κι αυτή από συντροφικότητα, δέσμευση, αφοσίωση, πίστη
και δύναμη!

τηλ.: 24410-39993
κιν.: 699 8427851

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9 - 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 6132 007 - FAX. 210 6132 894 - email:bekoum@otenet.gr
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ΠΟλιΤισΤιΚΑ νΕΑ
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ*

«Όλοι μας το ξέρουμε τι θα πη
καπνός και καπνοτόπι
μα κάνας δεν εσκέφτηκε για
να τον τραγουδήση
μα ’γώ που εξεκίνησα πρίν βγη
το πρώτο άστρο
κι απ’ της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ τα ριζά επήγα
στη ΒΕΛΙΤΣΑ
στο ξύπνημά μου αντίκρυσα
το πράσινο λουλούδι
και μούπε με το ρώτημα:
«Εγώ ’μαι η ιερή βοτάνη»
το μύρισα με ζάλισε και ύμνο τώχω κάνει!»

ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1

ραφα. Εκτίθενται επίσης διπλώματα-βραβεία
που Καναλιώτες καπνοκαλλιεργητές, όταν
η καλλιέργεια ήταν στις δόξες της, πήραν
σε διοργανώσεις γεωργικών εκθέσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι στο φύλλο 113 της εφημερίδας, σελ.13, υπάρχουν οι φωτογραφίες
τριών διπλωμάτων-επαίνων που ο Ευάγγελος Λ. Ζέκιος είχε αποκτήσει ως καλλιεργητής καπνού και ρεβιθιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1953 και 1955 και

στη Γεωργοκτηνοτροφική έκθεση της Λάρισας το 1953, τα οποία ο γιος του Λάμπρος
επρόκειτο να προσφέρει στο Μουσείο. Δύο
απ' αυτά διακρίνονται στην πρώτη (στην
οποία φαίνεται και ο Πρόεδρος κος Ζέκιος,
βλ. σελ. 1) και στη δεύτερη φωτογραφία.
Στην τρίτη φωτογραφία, ο κος Υφαντής
φωτογραφίζεται έχοντας εμπρός του τις τιμητικές πλακέτες, τη δική του και του αείμνηστου Σωτηρίου Αλ. Παπαϊωάννου, που
τους απονεμήθηκαν ως τελευταίων καπνοκαλλιεργητών από τον Σύλλογο των Κανα-

λιωτών Βόλου τον Ιανουάριο του 2005.
Κλείνουμε τη μικρή αυτή αναφορά στη
μνήμη του Καναλιώτη καπνοπαραγωγού μ'
ένα κείμενο παρμένο από το οπισθόφυλλο
του βιβλίου του Καναλιώτη λογοτέχνη και
ποιητή Αγαθοκλή Τέττα «Κοινωνικόν Εγκώμιον», γραμμένο το 1966. Το κείμενο απέστειλε στην εφημερίδα ο κος Θωμάς Ν. Ζήσης, για όσους από τους Καναλιώτες ζουν
ακόμη με τις πικρόγλυκες αναμνήσεις της
καπνοπαραγωγής.
Η Επιτροπή της Εφημερίδας

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015
Αφιέρωμα στον Παντελή Σαμπαλιώτη
εΚθεςΗ τΗς ΔΗμοτιΚΗς ΠιΝαΚοθΗΚΗς ΚαρΔιτςας

Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μας με την Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, η οποία υποδέχτηκε και φιλοξένησε την έκθεση της Πινακοθήκης Καναλίων
(23 Μαΐου - 30 Ιουνίου 2015), δημοσιεύουμε την παρακάτω ανακοίνωσή της για ενημέρωση του φιλότεχνου κοινού των Καναλιωτών.

Η

Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας
του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας
(Δ.Ο.Π.Α.Κ.) συμμετέχει στον φετινό
εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά είναι το γενικό
σύνθημα, με το οποίο οι 50 χώρες - μέλη της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Ευρώπης υπηρετούν με τις εκδηλώσεις τους τον θεμελιώδη σκοπό του θεσμού που είναι πάντοτε η ενίσχυση
της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Για την διετία 2015 - 2016
το κεντρικό θέμα είναι αφιερωμένο στο δίπολο
Βία και Ανεκτικότητα.
Η βία ως οικολογική ανισορροπία, ως κοινωνική, ιδεολογική και καταναλωτική παράμετρος,
ως σωματική και ψυχολογική συνθήκη. Προκαλεί
πόνο, φόβο, γήρας, σύγχυση, φθορά, αρρώστια,
θάνατο, καταστολή, στέρηση ελευθερίας σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής. Αναστέλλει,
αλλά και κινητοποιεί, καθώς ωθεί σε ένα διαρκές
και ζωοποιό παιγνίδι δράσης - αντίδρασης και
πάλι δράσης… Διαρκείς ζυμώσεις που λαμβάνουν χώρα κοντά στο σημείο κοινωνικού βρασμού. Προσπάθεια επιβίωσης, αλλά και επιβολής. Πλεονεξία και καθυπόταξη. Θέματα εξουσίας
στην φύση, την εργασία, την κοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις όλων των μορφών. Διαρ-

κείς τριβές, πολλαπλές μορφές ετερότητας, δυναμική αρμονία που θεμελιώνεται στην επικοινωνία, την αποδοχή, την πολυφωνία και την κοινωνική πολυχρωμία.
Για την φετινή της συμμετοχή η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας προτείνει μία έκθεση με
έργα από την δική της εικαστική συλλογή. 53
έργα που σκιαγραφούν και σχολιάζουν το βασικό
ζήτημα του φετινού εορτασμού. Οι 29 δημιουργοί
που τα έργα τους συγκροτούν την έκθεση, είναι
οι: Γιάννης Αντωνόπουλος, Γιώργος Βαλταδώρος, Εύα Βασδέκη, Κωνσταντίνος Βρυττιάς, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Γιολδάσης,
Γιώργος Γούλας, Φωτεινή Γουσέτη, Ευγενία Πατρίτσια Δεληγιάννη, Τάσος Δήμου, Τάσος Ζωγράφος, Σαράντης Καραβούζης, Ανδριάνα Κώτση, Λογό (Γιάννης Λογοθέτης), Σταμάτης - Παναγιώτης Μεταξάς, Κυριάκος Μορταράκος, Βούλα Μούλου - Δούλη, Εύα Μπέη, Γεώργιος Πάλλης, Θεόδωρος Πάντος, Κώστας Παύλου (Πωλ),
Θόδωρος Παπαγιάννης, Μιλτιάδης Πεταλάς,
Παντελής Σαμπαλιώτης, Χρήστος Σκόνδρας,
Ορέστης Συμβουλίδης, Κώστας Τσώλης, Δημήτρης Χρηστίδης και Μαρία Χαλκιά.
Με την έκθεση αυτή ο Δήμος Καρδίτσας και η
Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας επιθυμούν παράλληλα με τον κεντρικό της θεματικό προβληματισμό- να αποτίσουν φόρο τιμής στον Παντελή Σαμπαλιώτη (Αγιοπηγή Καρδίτσας, 1955 -

Η έκθεση άνοιξε για το κοινό την Παρασκευή
25 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως την
28η Νοεμβρίου 2015. Οι μέρες και ώρες
λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης
Καρδίτσας είναι:
Τρίτη κ΄ Παρασκευή: 9π.μ. - 1μ.μ. & 6μ.μ. 9μ.μ. (θερινό) ή 5μ.μ. - 8μ.μ. (χειμερινό)
Τετάρτη, Πέμπτη κ΄ Σάββατο: 8π.μ. - 2μ.μ.
Κυριακή κ΄ Δευτέρα: κλειστά

Παντελή Σαμπαλιώτη, Καιούμενο ποίημα

Καπνέ! Τα βάσανα του Κόσμου
μόνο στο κάπνισμα περνούν.
Εσύ ’σαι η θροφή -πιοτό και φως μου!
και μεσ’ τις πίκρες σου ξεχνούν!
Συντροφιά πιστή στην αγρυπνία
και γλυκό βοτάνι στον καϋμό
θεριακλήκι ανοίγεις με μαγεία
Μοιάζεις σαν τ’ αθάνατο νερό!
Σε ποιον άνοιξες μεράκι
και σε βγάζει απ’ τα χείλη;
Απ’ την τσέπ’ στιγμή αν λείψης
φέρν’ ο ουρανός σφονδύλι!
Τον Αγρότη οραματίζω
στα οτζάκια να σε πλάθη
να φυτεύη, να σε σκαλίζη
στο ανέρωτο χωράφι
και ραγίζει η καρδιά μου
για την τόση τυραννία
και να παίρνη γι’ αμοιβή του
χλευασμό και ειρωνεία!
Των Εσόδων και Εξόδων
έχεις ΒΕΤΟ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ
ο καπνός είναι η ΒΑΣΙΣ
και τ’απόθεμα ΤΑΜΕΙΟΥ
Κι είναι δίκαιος Αγώνας
του Αγρότη η Κραυγή!
Γιατ’ αυτός είναι η ΒΑΣΙΣ
Κ’ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ!
*Διατηρήθηκε, κατά το δυνατόν,
η καθαρεύουσα γραφή

Βερολίνο, 2011), τον αυτοδίδακτο συμπολίτη μας
καλλιτέχνη που με ελεύθερες σπουδές κατέκτησε
τον προσωπικό του κώδικα καλλιτεχνικής έκφρασης. Από την εγκαυστική τεχνική και την βυζαντινή τέχνη, την παραστατική και την ανεικονική
ζωγραφική, την γλυπτική αλλά και την τέχνη των
κατασκευών, όπου συνδυάζονται ετερόκλητα
υλικά. Διαρκής αναδίφηση στην αρχαία ελληνική
μυθολογία και φιλοσοφία, τους νόμους της φύσης
(έλξεις, δίνες, ροπές), αλλά και τις μνήμες από
τον τόπο καταγωγής του. Εμμονική διαπραγμάτευση ιδεογραμμάτων: γη, αέρας, νερό, πυρ, και
αιθέρας· ένας αναγεννησιακός άνθρωπος που
διαρκώς επανέρχεται στην ερμηνεία του κόσμου
της προεπιστημονικής εποχής. Πολύτιμα δάνεια
στοιχεία από την τέχνη άλλων χρονικών στιγμών,
αλλά και των πολλών σταθμών στις περιηγητικές
του διαδρομές σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπλε, κόκκινο, μαύρο και χρυσό -τα χρώματα που αγαπάει ιδιαίτερα· τους δίνει το βάθος,
την πυκνότητα και την ένταση της επιλογής του
κι έτσι δημιουργεί τις δικές του αποχρώσεις. Σταδιακά όλο και πιο εμφανής η προτίμησή του σε
φυσικά υλικά: αλάτι, κερί, σπόροι, χώμα κ.ά. Μικτά υλικά και μικτές τεχνικές μετουσιώνονται και
δίνουν υλική υπόσταση στον προσωπικό προβληματισμό και το εικαστικό του σύμπαν. Αυτοσυγκράτηση κι ελευθερία, κίνηση και δυναμισμός,
ρυθμικότητα και χειρονομιακή διαπραγμάτευση,
αινιγματικότητα και διαφάνεια. Μία διαρκής διαντίδραση και ανατροφοδότηση της πνευματικής
σύλληψης και της υλικής της διαπραγμάτευσης.
Προσηλωμένος στην τέχνη του, αλλά και ανοιχτός στις διαρκείς προκλήσεις, ο Παντελή Σαμπαλιώτης στάθηκε διχασμένος και μαζί ειλικρινά
ταμένος στην ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία,
καθώς και στην διδασκαλία της τέχνης. Η έκθεση
αυτή είναι μία απόδοση μνήμης για τον διεθνή
καλλιτέχνη που φέτος θα συμπλήρωνε τα 60
του χρόνια και το 2016 η απουσία του θα γεμίζει
ήδη 5 χρόνια.
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Από την εκδήλωση του Συλλόγου Καναλιωτών

ΑρθρΟγρΑφιΑ

της Αθήνας, στην Καρδίτσα,
για την παρουσίαση του βιβλίου

«Ζήσης Σκάρος - Ο Καναλιώτης Απόστολος Ζήσης»

πως έχει ήδη δημοσιευτεί στο
προηγούμενο φύλλο 131, σελ.
1, της εφημερίδας, το Σάββατο
23 Μαΐου 2015 ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας διοργάνωσε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου που
εξέδωσε πρόσφατα προς τιμήν του συγχωριανού μας εξαιρετικού λογοτέχνη Ζήση
Σκάρου. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε σε αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης της Καρδίτσας. Η συγχωριανή μας κα Παρασκευή
Σδρόλια - Κρανιά (κόρη του Μάνθου Σδρόλια), Βιβλιοθηκονόμος στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καρδίτσας, ήταν ένα από τα
πρόσωπα, μαζί με τους Απόστολο Βεργή,
συγγραφέα-ποιητή, τον Μανώλη Στεριόπουλο, Πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών
Συλλόγων του Ν. Καρδίτσας, και τον Άρη
Λιάκο, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ζωγράφο, που ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας προσκάλεσαν
να συμμετάσχουν στην παρουσίαση του βιβλίου και να προσθέσουν τη δική τους κατάθεση για το βιβλίο και το έργο του Ζήση
Σκάρου.

Ο

Η κα Παρασκευή Σδρόλια-Κρανιά απέστειλε στην εφημερίδα τη δική της συμμετοχή
στην παρουσίαση, την οποία και δημοσιεύουμε.

Κυρίες και κύριοι,
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καναλιωτών που εδρεύει στην Αθήνα για τη
μεγάλη τιμή που μου έκανε να παρουσιάσω
το βιβλίο για τον συμπατριώτη μας Ζήση
Σκάρο, που τιμά τη γενέτειρα του τα Κανάλια
Καρδίτσας.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου των Καναλιωτών της Αθήνας αποφάσισαν να ενώσουν τις πνευματικές τους δυνάμεις, οι οποίες πηγάζουν από την αγάπη για τον τόπο
τους, για να δημιουργήσουν ένα αξιόλογο
πόνημα με τίτλο «ΖΗΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ - Ο Καναλιώτης Απόστολος Ζήσης: Απανθίσματα
της ζωής και του συγγραφικού του έργου».
Η Θεσσαλία υπήρξε για πολλούς μεγάλους συγγραφείς μια πλούσια και βαθιά πηγή έμπνευσης, αν και ο Ελλαδικός χώρος
είναι ολάκερος ποίημα από όποια γωνία κι
αν τον κοιτάξει κανείς. Από το 1881 μέχρι
σήμερα πολλοί Θεσσαλοί αγωνίζονται να εισφέρουν μέσα από το έργο τους στον Πολιτισμό και στην πνευματική δόξα της Θεσσαλίας. Ανάμεσα στις ευγενικές αυτές μορφές συγκαταλέγεται και η μορφή του Ζήση
Σκάρου, σημαδεμένη από την αγάπη του
για την λογοτεχνία. Γράφει λογοτεχνία μέσα
από την ιστορία.
Χρέος θεώρησαν οι Καναλιώτες της Αθήνας να συνθέσουν, με τη βοήθεια της συζύγου του Ζήση Σκάρου Τίτης και του ανεψιού
του Άρη Λιάκου, ένα πνευματικό πειστήριο
αγάπης για την περιοχή που τους γέννησε
και η οποία προσφέρει συνεχώς πολύτιμα
στοιχεία πολιτισμού. Οι Καναλιώτες όπου κι

Η κα Παρασκευή Σδρόλια-Κρανιά (στο κέντρο)
με τα άλλα πρόσωπα της βιβλιοπαρουσίασης
αν βρίσκονται ζουν την Ελληνική παράδοση μείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου και με
μέσα από τα τραγούδια, τα ήθη, και τα έθιμα, το ποίημα που ο μεγάλος ποιητής μας Γιάνόλο το μεγαλείο της γραμμένο από συντο- νης Ρίτσος αφιέρωσε στον Ζήση Σκάρο.
πίτες επιστήμονες, λογοτέχνες, λαογράφους.
Ο Ζήσης Σκάρος, γράφει το βιβλίο, γενΓνωρίζουν έτσι την ιστορία τους και τη δια- νήθηκε το 1917 στα Κανάλια Καρδίτσας σώζουν.
συμπληρώνω: τη χρονιά της Μεγάλης
Ένα κομψό βιβλίο στην εμφάνιση Οκτωβριανής Επανάστασης. Γονείς του
με πλούσια ύλη σωστά ταξινομημένη έρχεται ήταν ο Χρήστος Ζήσης και η Αρετή Ζήση
στο φως, αρχίζοντας με το εισαγωγικό ση- (το γένος Καπνουτζή). Ήταν ο μικρότερος

από άλλα έξι αδέρφια. Εδώ στάθηκα στα
ονόματα των αδελφών του, Μεγακλή, Τιμολέοντα και της αδερφής του Ευτέρπης. Ένα
θέμα άξιο θαυμασμού για τους Καναλιώτες
για τη χρήση αρχαίων ονομάτων στις περισσότερες Καναλιώτικες οικογένειες - θεωρώ ότι αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα για
διάλεξη.
Ακολουθεί ένα βιογραφικό χρονολόγιο,
αρχίζοντας με τη νουβέλα «Οι δυνατοί». Δεν
παραθέτω όλο το συγγραφικό του έργο, ούτε
τις εκδηλώσεις τιμής που του έγιναν. Αυτό
θα το δείτε διαβάζοντας το βιβλίο.
Μελετώντας το βιβλίο συμπεραίνουμε ότι
ούτε η φυλάκιση, ούτε οι απάνθρωπες μακροχρόνιες διώξεις των κομμουνιστών, ούτε
η στέρηση της ελληνικής Ιθαγένειας μπόρεσαν να πτοήσουν τον Ζήση Σκάρο να γράψει
για τις θυσίες και τους αγώνες των αγροτών
και εργατών. Βλέπουμε επίσης να συντάσσεται με το κομμουνιστικό κόμμα, να ασπάζεται τις μαρξιστικές ιδέες και να συμπορεύεται με τους επαναστατημένους της εποχής.
Όλη του η ζωή ήταν ένας αγώνας κατά της
αδικίας με το γόνιμο τρόπο των ανυπότακτων ενάντια στην εξουσία της εποχής, όσο
κι αν του στοίχισε αυτό. Πιστός στην κομμουνιστική ιδεολογία και ασυμβίβαστος,
αγωνίζεται να καταστρέφει ό,τι υποβάθμιζε
τη ζωή του υπηρετώντας ό,τι τον έκανε να
αξίζει. Βλέπουμε την πολυτάραχη ζωή του,
τον εγκλεισμό του στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου - διότι «δεν συνεμορφώθη προς τα
υποδείξεις» - και όλες τις περιπέτειές του
για την πολιτική του ιδεολογία.
Λέγεται ότι η πένα πολλές φορές είναι πιο
δυνατή κι απ’ το σπαθί. Ο Ζήσης Σκάρος

Έκφραση συγχαρητηρίων

Ζήσης Σκάρος
- Ο Καναλιώτης Απόστολος Ζήσης

του Θωμά Ν. Ζήση
Φιλολόγου-συγγραφέα

Με το παρόν σημείωμά μου θα ήθελα
να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου
συγχαρητήρια προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας
για την πραγματοποίηση της σχετικής από
διετίας 2010-2011 απόφασής του περί εκδόσεως βιβλίου προς απόδοση οφειλόμενης τιμής στον ομοχώριό μας και εκλεκτό λογοτέχνη Ζήση Σκάρο. Ιδιαίτερα άξιοι
πολλών επαίνων και συγχαρητηρίων είναι
οι επιμελητές του τιμητικού τόμου κ.κ. Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ, Χρήστος Δημ.
Λιάκος και Λάμπρος Απ. Πυργιώτης, οι

οποίοι εργάστηκαν και κόπιασαν πολύ για
τη συλλογή και τελική επιλογή της ύλης
του βιβλίου. Τα περιεχόμενα και η όλη εμφάνιση του αφιερωματικού τόμου καταδείχνουν ότι εργάστηκαν με ζήλο, αυξημένη ευθύνη και πολλή διάκριση, καθώς
το υπαγόρευαν η απεριόριστη εκτίμηση
και αγάπη για το τιμώμενο πρόσωπο,
εκλεκτό τέκνο του χωριού μας και κορυφαίο λογοτέχνη της εποχής μας.
Μελέτησα με πολλή προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τόμο και οφείλω να
ομολογήσω ότι το πλούσιο περιεχόμενό
του και η όλη διάταξη της ύλης με εντυπωσίασαν. Και τούτο διότι παρουσιάζουν
αρκετά ανάγλυφα, έστω και συνοπτικά, τη

ζωή και το έργο του τιμώμενου συγγραφέα. Έτσι οι έχοντες παντελή άγνοια ή ελλιπή και ασαφή γνώση γύρω από το μεγάλο μας λογοτέχνη ενημερώνονται γι’ αυτά με πληρότητα και με ντοκουμέντα μέσα
από τις σελίδες του βιβλίου. Ιδιαίτερα όσοι
από τους Καναλιώτες μεγάλωσαν στο
χωριό, με τη μελέτη των παρατιθέμενων
αποσπασμάτων από το έργο του συγγραφέα, θα νιώσουν χαρά και περηφάνια, καθώς θα βλέπουν να προβάλλουν και να
παρελαύνουν κάθε τόσο μπροστά στα μάτια τους ονόματα, τοποθεσίες και γνώριμα
εδάφη της περιπόθητης γενέτειράς μας.
Όσο για τη μετριότητά μου ομολογώ
πως με τη μελέτη του αφιερώματος τούτου
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λοιπόν, μαζί με άλλους πνευματικούς δημιουργούς δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο
πολιτιστικό κίνημα σε όλους τους τομείς: Την
ποίηση, την πεζογραφία, το θέατρο, τη χαρακτική και τη γλυπτική, θεμελιώνοντας δημοκρατικούς θεσμούς, μια πολύτιμη κληρονομιά, μια ιερή παρακαταθήκη την οποία
πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού στην εποχή μας. Η Ελληνική Εθνική Αντίσταση κέρδισε τη συμπάθεια, την αναγνώριση και το θαυμασμό όλων των λαών της
γης. Αυτόν τον αγώνα, αυτές τις θυσίες, αυτό
το ελληνικό μεγαλείο ύμνησε ο Ζήσης Σκάρος. Ήταν τα χρόνια που το Γερμανικό
έθνος άπλωνε τις φτερούγες του απειλητικά,
σκιάζοντας τις προσδοκίες και τους πόθους
των λαών. Ο φασισμός, κυρίαρχος του παιχνιδιού, έδινε το στίγμα του αιματηρού ξεκαθαρίσματος στην Ευρώπη.
Ακολουθεί η αναφορά της δωρεάς του
λογοτεχνικού και ιστορικού αρχείου του, μετά
το θάνατό του, στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καρδίτσας, -ένα πλούτο αξιόλογων βιβλίων από τη σύζυγό του Τίτη Σκάρου, που φυλάσσονται σε ειδικές προθήκες το χώρο της
βιβλιοθήκης.
Στη συνέχεια παρατίθενται ομιλίες και κριτικές σημαντικών ανθρώπων των ελληνικών
γραμμάτων για το έργο του Σκάρου. Ο λογοτέχνης Νίκος Παπανδρέου, για παράδειγμα, γράφει: Η Λευτεριά, ήρθε! Μα ο αγρότης έμεινε πάλι χωρίς γη! Ήταν το αγροτικό
ζήτημα που άγγιξε το Ζήση Σκάρο. Αν και
το πρόβλημα της διανομής της γης βρήκε
τη λύση του και η τεχνολογία στην εποχή
μας συντόμευσε τις αποστάσεις για τη διάθεση των προϊόντων, τα ελληνικά προϊόντα
βλέπουμε και σήμερα να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Το Αγροτικό ζήτημα
δεν βρήκε την οριστική του λύση. Έτσι οι ρίζες του Ποταμού μας βάζουν στο πλαίσιο
της καταγωγής και της ιστορίας του αγώνα
των άσπρων σκλάβων του κάμπου, όπως
έλεγε ο ίδιος. Στη συνέχεια μας εντυπωσιάζει η κριτική του Μιχάλη Παπαϊωάννου ο
οποίος γράφει: Ο Σκάρος μεγάλωσε σε καπνοχώρια. Ο πατέρας του δούλευε για τους
μεγάλους έμπορους του Βόλου και της Θεσσαλονίκης. Τα Κανάλια, η πατρίδα του, έβγαζε καπνά. Τι μας χρειάζονται οι μεσάζοντες;
γνώρισα καλύτερα τον Σκάρο. Θαυμάζω
την αριστοτεχνική γραφή του και τον αταλάντευτο αγώνα του για το δίκαιο του καταπιεσμένου αγρότη και του εργάτη και
για την ακλινή εμμονή του στο ιδεολογικό
του «πιστεύω», σχεδόν μέχρι το τέλος της
ζωής του. Και λέω «σχεδόν», διότι από τη
μετά τη ζηλευτή κοίμησή του έκδοση του
«εν σχεδίω» τελευταίου του έργου από
την ανεψιά του Χριστίνα Ζήση υπό το συμβολικό τίτλο «Φωκίων» διαφαίνεται ότι ο
Σκάρος, μετά την κατάρρευση του σοσιαλιστικού καθεστώτος στη Ρωσία, άρχισε
να προβληματίζεται και να βλέπει με νηφαλιότητα και σύνεση την εξέλιξη των γεγονότων και την κατάσταση που διαμορφώθηκε. Αυτό δείχνει πως «συλλογάται
ελεύθερα» και δε διστάζει να αναθεωρήσει
ίσως τις απόψεις του, τι οποίες ωστόσο
δεν πρόλαβε να κάνει εμφανείς με το τελευταίο αυτό ανολοκλήρωτο έργο του (βλ.
σελ 105-109 του τιμητικού τόμου).
Προσωπική μου αποτίμηση του έργου
του Σκάρου, ανάμεσα στο πλήθος των ευνοϊκών κριτικών και τιμητικών διακρίσεων
του μεγάλου διανοητή και άξιου λογοτέχνη

Η φωτογραφία του Μάνθου
Σδρόλια με τ' αδέρφια του
στην Ακρόπολη (από δεξιά
προς τ' αριστερά στη φωτογραφία, πρώτος κάθεται
ο Παναγιώτης (Παναής),
δίπλα του η Αγάπη (Αγαπούλα, Λαπούση), στη
μέση ο Μάνθος (Μανθάκος)
και μετά η Αγορή (Αγορίτσα, Ζήση) με τον Φώτη,
ενώ πίσω στέκεται όρθια η
κόρη της Αγάπης, η Χαρίκλεια Λαπούση)

αναφέρει. Για να τρώνε περισσότερο από
εκείνο που θα έβγαζαν δουλεύοντας; Πρέπει
να σώσουμε το χωριό από τους εμπόρους.
Κάτω οι τσιφλικάδες και τα μετόχια. Κάτω οι
μεσίτες! Εξαιρετική είναι η κριτική του Μιχάλη
Μερακλή, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον τίτλο:Ζήσης Σκάρος - ο εκφραστής των πόθων και των οραματισμών του
λαού μας. Μέσα σ' αυτό το ποτάμι λέει ο
Μεγακλής μπήκε ο Σκάρος αναπαριστάνοντας την ιστορική ροή, αρχίζοντας κιόλας από
τις πηγές του, από τις ρίζες του. Συνεχίζουν
οι κριτικές του Β. Δ Αναγνωστόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια,
η ομιλία του Ευάγγελου Μαχαίρα, Επίτιμου
Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος δημοσίευσε και μια ωραία
φωτογραφία του Ζήση Σκάρου με την αγαπημένη του Τίτη στην οδό Σταδίου την ημέρα
της απελευθέρωσης της Αθήνας, στις 12
Οκτώβρη του 1944. Ακολουθεί η ομιλία του
Καρόλου Μητσάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών: Ζήσης Σκάρος - Ένας άξιος
πεζογράφος, η μελέτη του κριτικού λογοτεχνίας Μιχάλη Σταφυλά, ο πρόλογος του ρώσου κριτικού Σοκολιούκ στη ρωσική έκδοση
του βιβλίου «Ο κόσμος των ελπίδων», ο
πρόλογος του συγγραφέα Μάρκου Αυγέρη
στην πρώτη έκδοση του βιβλίου «Οι ρίζες
του Ποταμού - Ραγιάδες και κολίιγοι», η εισαγωγή του συγγραφέα Γιάννη Κορδάτου
στην ίδια έκδοση, και το δημοσίευμα του νομικού και συγγραφέα Βασίλη Μπρακατσούλα στην εφημερίδα «Τα Κανάλια» στο φύλλο
113, για το τελευταίο έργο του συγγραφέα
«Φωκίων»..
των χρόνων μας, δε θα είχε να προσθέσει
τίποτε το ιδιαίτερο πέρα από όσα έχουν
πει κορυφαίοι εκπρόσωποι των γραμμάτων και της λογοτεχνίας. Θα σημειώσω
μόνο με κάθε ειλικρίνεια τούτο: Μελετώντας τα λιγοστά κείμενα του έργου του που
περιλαμβάνονται στον τιμητικό τόμο του
Συλλόγου μας, αίσθηση και έκπληξη μου
προξένησαν τα εξής: α) η ικανοποίηση
παθών και αδυναμιών της «πεπτωκυίας»
ανθρώπινης φύσης χωρίς καμιά εσωτερική «αντίσταση» και δισταγμό, β) η κάποια
απαξίωση των Λειτουργιών του Θεού, και
γ) η κατάφωρη προσβολή της αρετής της
φιλοξενίας {βλ. επιλογή διηγημάτων (αρ.
7) και αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι
ρίζες του ποταμού» - Ραγιάδες και κολίγοι»
(αρ. 8) του τόμου}. Ίσως ο συγγραφέας
είχε τους λόγους του για μια τέτοια παρουσίαση των προσώπων, η οποία ωστόσο δεν οικοδομεί τον αναγνώστη.
Θα κλείσω τούτο το σημείωμα με την
ειλικρινή ευχή μου ο αδέκαστος, απροσωπόληπτος και δικαιοκρίτης Κύριος να αναπαύσει την άδολη, την πολύπαθη και αγωνιστική για την επικράτηση του δικαίου ψυ-

Τη φωτογραφία έστειλε
ο κος Παναγιώτης Σδρόλιας του
Αλεξάνδρου (εγγονός του Παναή).

Στη συνέχεια βλέπουμε μια σειρά διηγημάτων που αξίζει να διαβάσουμε όλοι όπως:
Το βιός του Βρανιά, Νεράιδες στο Κρυόρεμα,
Στο βάλτο για παπιά, Πατούλα Μητσούλαινα,
Ο αιχμάλωτος. Στο κεφάλαιο των διηγημάτων περιλαμβάνεται και το σημείωμα του
Τέλλου Άγρα, με μια πολύ ευμενή κριτική
ματιά για τα διηγήματα του Σκάρου. Ακολουθούν αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι
ρίζες του Ποταμού», με μυθοπλαστική αλλά
και ιστορική ματιά στη μάχη της Ματαράγκας, στην είσοδο του Ελληνικού Στρατού
στη Θεσσαλία, κ.ά., τα οποία καθηλώνουν
τον αναγνώστη με τον πλούτο των τοπωνυμίων και των ιστορικών στοιχείων για τα
οποία μας δίνει πλούσιες πληροφορίες. Η
Καρδίτσα του οφείλει πολλά! Η περιγραφή
του Καρδιτσιώτικου παζαριού καταπληκτική!
«Η Καρδίτσα πνιγόταν στον καπνό και τη
σκόνη. Ήταν βδομαδιάτικο παζάρι και οι καραγκούνηδες ήρθαν να πουλήσουν και ν'
αγοράσουν, να σεργιανίσουν ανάμεσα στα
εμπορικά με τους μπασαμάδες και τα τσουτσέκια, να περάσουν από κάνα καπελιό,
να το ρίξουν λίγο έξω. Όλη η παραγωγή και
η λαϊκή χειροτεχνία της περιοχής στη μόστρα. Κότες, χηνάρια, τσουκάλια, ψάθες,
βλάχικα σκουτιά, στρωσίδια από τραγόμαλλο και πάντες τ' αργαλειού, κεντίδια στο μπρισίμι, κεντίδια στο χρυσό και περάτα από
δω κι από κει στις πόρτες των μαγαζιών,
ξυλάλετρα, σβάρνες, σαμάρια, κυπριά για
μουλάρια, κριαροκούδουνα για γκισέμια όλο το εμπόρευμα και τα βιοτεχνικά προϊόντα της Καρδίτσας. Στις ρούγες και τους
δρόμους μπερδεύονταν άνθρωποι, κάρα,
βουβάλια, γύριζαν τ' αρνιά στις ψησταριές,

χή του «εν χώρα ζώντων» και τις τιμές
που απόλαυσε και χάρηκε σε τούτο τον
κόσμο να τις διαδεχτούν η αιώνια μνήμη
και η τιμή του Θεού. Αυτό ακριβώς που είναι και το βαθύτερο νόημα της επιμνημόσυνης υμνολογικής έκφρασης «Αιωνία η
μνήμη».

5

ΑρθρΟγρΑφιΑ
οι ταβέρνες βογκούσαν, τσίριζαν τα κλαρίνα»,
Η ποίηση επίσης δεν άφησε ασυγκίνητο
το Ζήση Σκάρο. Ποίηση που στο βάθος είναι
αισιόδοξη και ελπιδοφόρα, αφού πιστεύει
πως αυτό που θα προέλθει από την ανατροπή του κατεστημένου και τη δικαίωση θα
φέρει πρόοδο και χαρά. Η μούσα του ποιητή
ήταν η αχώριστη σύζυγός του Τίτη που τον
ακολούθησε σε όλες του τις δραστηριότητες.
Γι’ αυτή έγραψε ένα ποίημα πλημμυρισμένο
από αγάπη και συντροφικότητα.

Κι αν το χαμόγελό σου ανακαλύψουν σε
μία αφίσα
κι αν το κορμί σου μαστιγώσουν, κι είρωνες χλευάσουν
κι αν μίσος φοβερό το βλέμμα σου πια
ισκιώσει
στο βάθος συ και τότε πρόσμενε και χαμογέλα.

Το βιβλίο τελειώνει με ένα ποίημα του
Άρη Λιάκου στον Ζήση Σκάρο με τίτλο «Αποχαιρετισμοί» και την αφήγηση της Τίτης Σκάρου με τίτλο «Η ζωή μου με τον Ζήση Σκάρο». Ο Απόστολος, γράφει η Τίτη, έφυγε
από τη ζωή απρόσμενα και ήσυχα, στο κρεβάτι του μετά το μεσημεριανό ύπνο, χωρίς
να νοσήσει, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο ίδιος
και να ταλαιπωρήσει κανέναν, στις 8 Μαΐου
του 1997. Και συμπληρώνω εγώ στην αγαπητή μου και εκλεκτή Τίτη: Ο Ζησης Σκάρος
δεν έφυγε, δεν σώπασε ποτέ. Έμεινε αθάνατος μέσα από το έργο του. Ο Ζήσης Σκάρος δεν προτίμησε τον εύκολο δρόμο του
συμβιβασμού γιατί διάλεξε το δύσβατο μονοπάτι της τόλμης και του αγώνα. Τα ερεθίσματα της δημιουργικής φαντασίας του, τα
γεγονότα που αφουγκράστηκε τα κατέγραψε
με τον πλούτο της λογοτεχνικής αλήθειας
και έκφρασης. Τα κατάφερε σπουδαία και
τα ανέδειξε με μοναδικό τρόπο. Η πόλη
αυτή με τους ευγενικούς κατοίκους δεν πρέπει να τον ξεχάσει. Ας ακουστεί αυτή η φωνή.
Και πρώτα στα Κανάλια και τους Καναλιώτες. Οι Καναλιώτες το έκαναν βέβαια σήμερα. Αυτός ο στόχος ήταν η μεγάλη κατάκτηση, όπως και άλλες προηγούμενες.
Στα Κανάλια τονίζει ο συγγραφέας Ηλίας
Λεφούσης να συσταθεί μια Βιβλιοθήκη που
θα συγκεντρώσει όλα τα βιβλία. Να στηθεί η
προτομή του! Και συμπληρώνω πάλι εγώ:
Να διδάσκεται μέσα από το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας στους μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έργο του
Ζήση Σκάρου.
Τέλος, το βιβλίο διανθίζεται με φωτογραφικό
υλικό και χαρακτικά του Χρήστου Δαγκλή και
της Βάσως Κατράνη. Παρεμπιπτόντως, η οικογενειακή φωτογραφία στην Ακρόπολη (σελ.
240 του βιβλίου) μου θύμισε τον πατέρα μου,
τον Καναλιώτη Μάνθο Σδρόλια, όταν επέστρεψε τη δεκαετία του 50 από τη «γη της
επαγγελίας», την Αμερική. Σ' εκείνο το σημείο
φωτογραφήθηκε με τ' αδέρφια του όταν ήρθαν
από τα Κανάλια για να τον υποδεχθούν.
Διαισθάνομαι ότι το βιβλίο αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα θα έχει γερά φτερά για
να πετάξει μακριά με το Ζήση Σκάρο και τα
περήφανα Κανάλια μέχρι τους απόδημους
Καναλιώτες, για να γεμίσει αγάπη και νοσταλγία για τον τόπο τους τούς απανταχού
Καναλιώτες, σε όλα τα μέρη της Γης.
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή
σας!
Παρασκευή Σδρόλια
Βιβλιοθηκονόμος,
Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού
Δήμου Καρδίτσας

Αναμνήσεις του Κωνσταντίνου
Χρ. Γιαννακού (1916-2011) από
τα βουλγαρικά σύνορα το 1940
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Τα μεγάλα Γυμνάσια

Επιστρατεύθηκα, λέει ο Κ. Γιαννακός,
για πρώτη φορά το 1937 και πήγα και
κατατάχτηκα στη Λάρισα, μαζί με πολλούς άλλους Καναλιώτες, όπως τον
Βάιο Σπανό, τον Μενέλαο Σδρόλια (κ.
Μελάκο), τον Χρήστο Μπλέτσα κ.ά.. Λίγους μήνες αργότερα έγιναν τα μεγάλα
Γυμνάσια, τα οποία διήρκεσαν πολλές
ημέρες. Για το σκοπό αυτό μεταφερθήκαμε στις Σέρρες με το τραίνο και εκεί
στήσαμε τα πυροβόλα, κάναμε οχυρώσεις, συμμετείχαμε σε ασκήσεις κ.λπ.
Μάλιστα ήταν στα γυμνάσια αυτά και ο
Διάδοχος, καβάλα σε ένα άσπρο άλογο,
ο οποίος ήταν και αυτός σαν στρατιώτης
και, όπως έλεγαν, υπηρετούσε τη θητεία
του. Οι στρατιώτες τον έβλεπαν άλλοτε
να τρέχει και άλλοτε να περπατάει στον
κάμπο των Σερρών, πάντα καβάλα στο
άλογο, και μας τον έδειχναν. Ίσως,
όμως, ήρθε να ιδεί και αυτός τις ασκήσεις αλλά δεν μας επιθεώρησε ποτέ.
Τότε γνωρίστηκα με τον λοχαγό Χρήστο Καλαμάρα από τη Λοξάδα, όταν
ήμασταν σε μια ραχούλα όπου ήρθε και
ο ίδιος. Βγάζοντας δε το κράνος είπε:
- Ορέ με αυτά τα κράνη πάνε τα κεφάλια μας.
- Αυτά τα κράνη, κυρ λοχαγέ, είναι
σαν τις ραζιώτικες χελώνες, σχολίασα
εγώ.
Μόλις άκουσε αυτό ο λοχαγός, που
γνώριζε τις χελώνες αυτές, αυθόρμητα
με ρώτησε:
- Από πού είσαι βρε παλικάρι;
- Από τα Κανάλια της Καρδίτσας.
- Τίνος παιδί είσαι από τα Κανάλια;
- Του Χρυσόστομου Γιαννακού.
Από τότε γίναμε φίλοι. Είπαμε για τα
χωριά μας και για τους κοινούς γνωστούς που είχαμε, για τις δουλειές που
κάναμε κ.λπ.
Εγώ στα μεγάλα γυμνάσια ήμουν τηλεφωνητής, ψηλά σε μια ράχη, επειδή
αυτή ήταν η ειδικότητά μου. Ήταν εκεί
και άλλοι τηλεφωνητές με τους οποίους
αλλάζαμε βάρδιες.
Η τελευταία φάση των μεγάλων γυμνασίων ήταν να μαζευτούμε όλοι στις
Σέρρες και θυμάμαι ήταν πολύ κακός
καιρός. Φάγαμε ένα κρύο τότε, που μας
έμεινε. Μέσα στη βροχή προσπαθούσαμε να βάλουμε τα πολυβόλα και τον
άλλο οπλισμό μας στα βαγόνια του τραίνου και, όταν τελειώσαμε, έτσι παγωμένοι όπως ήμασταν, κινήσαμε για τη
Λάρισα.
Στη Λάρισα που ήρθαμε, κάναμε διάφορες δουλειές, καθαρίζαμε τα όπλα,
κάναμε διάφορες ασκήσεις κ.λπ. Κάποια μέρα έρχεται ένας λοχίας και φωνάζει στο θάλαμο:
- Γιαννακός, ποιος είναι ο Γιαννακός;
- Παρών, φωνάζω εγώ.
- Έλα στο γραφείο σε θέλει ο λοχαγός, ο Χρήστος Καλαμάρας.
Εγώ φοβήθηκα ότι με θέλει για να

Από τη συνέντευξή του στον Κωνσταντίνο Δ. Μαυρομμάτη,
«Κανάλια Καρδίτσας – Το βιβλίο των αναμνήσεων»,
έκδοση του Συλλόγου των εν Βόλω Καναλιωτών, 2011

Ο Κωνσταντίνος Χρ. Γιαννακός (1916-2011) περήφανα
καμαρώνει επιστρέφοντας από τα χωράφια
καβάλα στο άσπρο του άλογο (το 1960)

μου κάνει παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι έφταιξα. Αυτός, όμως, μου λέει:
- Σε κάλεσα εδώ για να σε βάλω σε
μια θέση και να περάσεις καλύτερα.
Μ’ έβαλε, λοιπόν, αποθηκάριο σε μια
αποθήκη που είχε χλαίνες, παντελόνια,
άρβυλα κ.λπ. και εκεί φύλαγα σκοπός.
Έτσι δεν πήγαινα στις ασκήσεις που γίνονταν εδώ κι εκεί. Εξάλλου ήμουν και
κοντά στα γραφεία των αξιωματικών και
περνούσα καλά. Μου έθεσε δε και έναν
όρο:
- Προσοχή μεγάλη στα πράγματα της
αποθήκης, διότι είναι χρεωμένα στον
ανθυπολοχαγό. Δεν πρέπει να λείψει τίποτε, ούτε κι εσύ να πάρεις κάτι που
θα σου αρέσει, διότι αλλιώς θα περάσεις στρατοδικείο.
- Μείνε ήσυχος κύριε λοχαγέ. Από αυτή τη δουλειά είμαι πάντα καθαρός, δεν
πρόκειται να σε ντροπιάσω, του είπα.
Έτσι γνωριστήκαμε ακόμη πιο καλά
με το λοχαγό κι μιλούσαμε ελεύθερα.
Ο ανθυπολοχαγός που ήταν υπεύθυνος για την αποθήκη λεγόταν Στέλιος
Μπίνας και ήταν πολύ καλό παιδί. Οι
σχέσεις μας ήταν πολύ καλές και περάσαμε καλά τον καιρό εκείνο.
Μια μέρα μου λέει:
- Θέλω να συνοδέψεις ένα δικό μου
άλογο που θα το στείλω στην Αθήνα.
Για το λόγο αυτό θα σου δώσω άδεια
έναν μήνα.

- Ευχαρίστως, του είπα.
Πήρα, λοιπόν, την άδεια, πήρα και τα
χαρτιά και συνόδευσα το άλογο μέχρι
την Αθήνα και το παρέδωσα στο Γουδί,
όπου ήταν ο αδερφός του και υπηρετούσε ως υπολοχαγός. Ύστερα, αφού
τελείωσα τον προορισμό μου, έμεινα για
λίγες μέρες στην Αθήνα, στο στρατώνα,
ενώ δεν παρέλειπα να κάνω και κάποιες
βόλτες εδώ κι εκεί για να τη γνωρίσω
καλύτερα. Δεν άντεξα πολύ μ’ αυτές τις
περιηγήσεις και μετά από 13 ημέρες
επέστρεψα στη βάση μου, στη Λάρισα.
Εκεί, υπεύθυνος της αποθήκης ανέλαβε τώρα ο Οδυσσέας Φωτίου, που
ήταν επίσης εξαίρετος χαρακτήρας. Στη
Λάρισα έμεινα και τα δυο χρόνια της θητείας μου, χωρίς να μετατεθώ κάπου
αλλού. Το 1939 απολύθηκα.

Στα βουλγαρικά σύνορα
στον πόλεμο του 1940

Δεν πέρασε παρά ένας περίπου χρόνος και κηρύχθηκε ο πόλεμος του 1940.
Τότε επιστρατεύθηκα εκ νέου μαζί με
τον Βάιο Σπανό, τον Σπύρο Σπανό τον
αδερφό του, τον Χρήστο Μπλέτσα και
άλλους, καμιά δεκαπενταριά άτομα.
Εμένα με πήγαν στην Αγιά Λαρίσης,
όπου υπήρχαν και άλλοι πολλοί. Εκεί
μας έντυσαν και αμέσως με φάλαγγα
πήγαμε πεζοί στα Τέμπη, όπου ανεβήκαμε στο τραίνο και ταξιδεύαμε όλη τη
νύχτα. Ξημερώσαμε στη Δράμα, όπου

καθίσαμε 5 – 6 ημέρες. Μετά μας χώρισαν σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες
και μας σκόρπισαν στα διάφορα χωριά,
μέχρι και το Νέστο ποταμό. Εγώ έτυχε
να πάω μαζί με άλλους, καμιά 50ριά
στρατιώτες, στο χωριό Πλατανιά.
Εκεί φυλάγαμε μην τύχει και έρθουν
οι Γερμανοί. Σκάψαμε στο έδαφος, φτιάξαμε προχώματα, στήσαμε πολυβολεία
και ετοιμάσαμε τα πυροβόλα για την περίπτωση επίθεσης των Γερμανών. Στα
πολυβολεία βάζαμε παλιές τραβέρσες,
που τις είχαν παρατημένες στοίβα δίπλα
στο σταθμό και στις σιδηροδρομικές
γραμμές. Πάνω σ’ αυτές στηρίζαμε καλύτερα τα πολυβόλα. Όλη την ημέρα εργαζόμασταν και κάναμε διάφορες κατασκευές που θα μας προστάτευαν από
τον εχθρό.
Εκεί, όμως, είχαμε όλη την περίοδο
ησυχία, δεν είχαμε πόλεμο. Μόνο που
ο καιρός ήταν πολύ άσχημος, ήταν κακοκαιρία και χειμώνας βαρύς. Τα κρύα
και οι βροχές που φάγαμε εκεί ήταν άλλο πράγμα.
Ευτυχώς δεν μέναμε έξω στο ύπαιθρο, σε σκηνές, αλλά μέσα στα σπίτια
των χωριανών. Εγώ, μαζί με άλλους καμιά δωδεκαριά, ήμουν σε ένα σπίτι
όπου ζούσε μόνο ένα αντρόγυνο, χωρίς
παιδιά. Κοιμόμασταν σε ένα δωμάτιο
άδειο, κάτω στην ψάθα. Τρώγαμε,
όμως, από δικά μας φαγητά που ετοίμαζαν στα κεντρικά φυλάκια του λόχου
μέσα στα καζάνια και μας τα έφερναν.
Πότε – πότε αγοράζαμε από το χωριό
αυτό ή μας προσέφεραν οι χωρικοί και
λαγάνες, που πρώτη φορά έτρωγα, διότι
εδώ στο χωριό το δικό μας δεν ξέραμε
τι είναι οι λαγάνες την εποχή εκείνη.
Στο χωριό αυτό βρήκαμε πολύ καλούς
ανθρώπους, πολύ καλές οικογένειες.

Η οπισθοχώρηση

Μετά από λίγο χρόνο, τον Απρίλιο
του 1941, έπεσε το μέτωπο της Βουλγαρίας και οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα. Έγινε δε και η συνθηκολόγηση.
Τότε οι αξιωματικοί μας παράτησαν,
όπου φύγε – φύγε, και εμείς οι στρατιώτες πλέον δεν ξέραμε τι να κάνουμε.
Πήραμε τότε ό,τι μπορούσαμε μαζί μας
και με αυτοκίνητα κινήσαμε για τη Δράμα.
Όταν είδαν οι Πλατανιώτες ότι φεύγαμε μας έλεγαν:
-Εσείς καλά θα φύγετε, παιδάκια μ’,
εμείς να δείτε τι θα πάθουμε εδώ με
τους Βουλγάρους.
Στη Δράμα μείναμε μερικές ημέρες
στον όρχο, όπου υπήρχαν μεγάλες αποθήκες τροφίμων, οι οποίες έμειναν χωρίς φρουρά και λεηλατήθηκαν από τον
κόσμο. Οι πολίτες απ’ έξω από το στρατόπεδο καιροφυλακτούσαν πότε θα
βρουν την ευκαιρία ή πότε θα φύγουμε
εμείς για να μπουν μέσα και να πάρουν
ό,τι ήθελαν, να λεηλατήσουν τα πάντα.

Άνθρωποι με χιούμορ
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Εμείς φύγαμε πεζοί από εκεί, περάσαμε από τις Σέρρες και φθάσαμε έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στο
δρόμο κάποιοι κάτοικοι μας έλεγαν
να βγάλουμε τα στρατιωτικά ρούχα
για το φόβο των Γερμανών. Τα δίναμε σ’ αυτούς και εκείνοι μας έδιναν ό,τι παλιό είχαν, παντελόνι,
πουκάμισο, σακάκι κ.λπ.
Εκεί που περπατούσαμε 5 – 6
φαντάροι μαζί, κοντά σε ένα νοσοκομείο βρήκαμε ένα πολύ καλό κτήμα, ένα μπαχτσέ, με διάφορα κηπευτικά, όπου εργάζονταν μερικοί
άνθρωποι. Ξαφνικά ένας από αυτούς ακούω να με φωνάζει:
- Γιαννακέ, έ Γιαννακέ, έλα εδώ.
Είναι και άλλοι Καναλιώτες εδώ.
Τότε λέω στους άλλους στρατιώτες που ήμασταν μαζί και ιδιαίτερα
σε ένα πολύ καλό φίλο μου, το Ζάχο, από τα Τρίκαλα, με τον οποίο
έχουμε μέχρι τώρα επικοινωνία:
- Παιδιά, εγώ, αφού βρήκα πατριώτες, θα μείνω εδώ. Εσείς πηγαίνετε στο καλό.
Το κτήμα αυτό ήταν του γιατρού
του Επαμεινώνδα Σακελλάρη και
προμήθευε στο Νοσοκομείο φρούτα, ζαρζαβατικά, κρέατα, γάλα αγελαδινό κ.λπ. Τα γελάδια τα φύλαγε
ο Νικόλαος Σδρόλιας. Ήταν δε εκεί
και άλλοι φαντάροι Καναλιώτες, που
το βρήκαν για λίγο καταφύγιο κατά
την οπισθοχώρηση: ο Επαμεινώνδας Γιαταγάνας, ο Σωτήριος Κολοβός, ο Μενέλαος Σδρόλιας (κ. Μελάκος), ο Κωνσταντίνος Σδρόλιας
(κ. Τσαγκάρης) κ.ά..
Μείναμε εκεί κάπου δυο – τρεις
μέρες, μας έδωσε από ένα πουλόβερ ο γιατρός και αφού εφοδιαστήκαμε καλά με ό,τι θέλαμε, προ πάντων φαγώσιμα για το δρόμο, ξεκινήσαμε, πάλι με τα πόδια και με
πολλές προφυλάξεις, μακριά από
αμαξωτούς δρόμους, για να μην μας
επισημάνουν οι Γερμανοί. Φθάσαμε
στην Κατερίνη.
Στο δρόμο κοιμόμασταν όπου να
’ναι και μερικοί κάτοικοι μας δέχονταν και μας φιλοξενούσαν στα σπίτια
τους, δυο και τρεις και τέσσερις και
πέντε ακόμη στρατιώτες. Μας έβαζαν να λουστούμε, να καθαριστούμε
από τις ψείρες και μας έδιναν να φάμε από το δικό τους φαγητό. Κάποιες νοικοκυρές δε μας έδιναν και σκαφίδι με νερό για να πλύνουμε τα πόδια μας, για να ξεμουδιάσουν από
το πολύ περπάτημα.
Από εκεί δεν πήγαμε στη Λάρισα,
φοβούμενοι τους Γερμανούς, αλλά
κάναμε προς τα πάνω, στον Όλυμπο και από εκεί στον Τίρναβο.
Ύστερα, βουνό – βουνό, περνούσαμε τις ράχες, πεζοί και νηστικοί.
Ήρθαμε τελικά στα τα δικά μας μέρη, στη Φαρκαδώνα (κ. Τσιότι).
Τελικά, εμείς δεν πολεμήσαμε,
δεν πιάσαμε μάχες, αλλά απλά είχαμε κάποιες ταλαιπωρίες. Υποφέραμε πολύ και από την ψείρα, που
ήταν γεμάτο το σώμα μας και με το
ντι – ντι – τι, φροντίζαμε να βρούμε
κάποια ανακούφιση. Όταν ήρθαμε
στο χωριό, κατακουρασμένοι και καταταλαιπωρημένοι, με κάτι κουρέλια
που φορούσαμε, δεν μας γνώριζαν
οι χωριανοί.

του Τριαντάφυλλου Δήμου

ο πεπρωμένον φυγείν αδύνατον»: Δε μπορούμε
ν' αποφύγουμε
αυτό που είναι
γραμμένο από τη μοίρα,
το αναπόφευκτο κακό,
το μοιραίο. Υπήρξαν
και υπάρχουν άνθρωποι που ατενίζουν με
αισιοδοξία το μέλλον.
Πιστεύουν στην έκβαση με αίσιο τέλος
μιας υπόθεσης. Ο
χρόνος της ζωής δεν
πρέπει να μας φοβίζει
2
και να μας κρατά σε αγωνία. Τα εμπόδια της πρόσκαιρης ζωής πρέπει να
αντιμετωπίζονται με θάρρος,
τόλμη, ελπίδα και κυρίως
χιούμορ.
Το χιούμορ είναι αστεϊσμός, είναι διασκεδαστικός τρόπος έκφρασης
και το έχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται για το ταλέντο τους
αυτό. Συνήθως αυτούς
τους ανθρώπους τους συναντάμε στο δρόμο ή σε κάποιο
κατάστημα ή και τους καλούμε στο
σπίτι μας όχι απαραίτητα για κάποιο σοβαρό λόγο, για να συζητήσουμε κάποιο
θέμα, αλλά γιατί μας αρέσει η προσωπικότητά τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί
είναι ευχάριστοι και διασκεδαστικοί.
Στο χωριό μας τα Κανάλια, υπήρξαν
ταλαντούχοι άνθρωποι που διέθεταν χιούμορ. Θα μνημονεύσω τρεις συγχωριανούς μας που διακρίνονταν για το χιούμορ τους, με τους οποίους κατοικούσαμε στην ίδια γειτονιά:
1) Μπρακατσούλα Κωνσταντίνο
του Γεωργίου και της Αναστασίας, ο
οποίος γεννήθηκε το έτος 1896 και απεβίωσε στις 16-11-1963 σε ηλικία 67
ετών.
2) Μπρακατσούλα Λάμπρο του Γεωργίου και της Αναστασίας, ο οποίος
γεννήθηκε το 1903 και απεβίωσε στις
14-6-1975 σε ηλικία 72 ετών.
3) Μπρακατσούλα Σωκράτη του
Ηλία και της Βασιλικής, πρώτο εξάδελφο του Κων/νου και του Λάμπρου, ο
οποίος γεννήθηκε το έτος 1913 και απεβίωσε στις 24-12-1976 σε ηλικία 63
ετών.
Τους ανωτέρω αείμνηστους, αν και
μικρότερος στην ηλικία, τους θαύμαζα
πάρα πολύ. Πάντα διερχόμενοι από το
σπίτι μας, είχαν στο νου τους κάποιο
αστείο να προκαλέσουν τον γέλωτα. Με
τον πατέρα μου Λουκά και την μητέρα
μου Παρασκευή είχαν πολύ καλές σχέσεις και πάντα αστειεύονταν μαζί τους.
Είχαν το χάρισμα να αξιοποιούν το ταλέντο τους, διηγούμενοι διάφορα γεγονότα της ζωής προκειμένου να ευχαριστήσουν τους άλλους. Είχαν τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάζουν και να μιμούνται. Παράδειγμα: Στην περίοδο της
πείνας το έτος 1940 ως χιούμορ διαλα-
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1. Μπρακατσούλας
Κωνσταντίνος

2. Μπρακατσούλας
Λάμπρος

1

3. Μπρακατσούλας
Σωκράτης

λούσαν ότι όποιος θέλει καλαμπόκι
έχουν οι Μπρακατσουλαίοι να περάσουν να τους δώσουνε αυτοί. Είναι αλήθεια ότι το καλαμπόκι σε όλες τις μορφές επεξεργασίας απετέλεσε το βασικό
στοιχείο διατροφής και επιβίωσης του
πληθυσμού εκείνη την εποχή.
Οι άνθρωποι αυτοί στη γειτονιά μας
ήταν τα αγαπημένα πρόσωπα που ξεχώριζαν και ήσαν ευπρόσδεκτοι πάντα.
Τους ανθρώπους αυτούς δεν τους ξεχνάμε, και αν και πέρασαν πολλά χρόνια από το θάνατό τους η μνήμη τους
μένει ζωντανή. Υπήρξαν άνθρωποι
απλοί, αγνοί, τίμιοι, εργατικοί και ακούραστοι βιοπαλαιστές του πόνου και του
μόχθου. Πάλεψαν στη ζωή ως αγρότες,
να οργώνουν τα κτήματά τους, κοντά
στο αλέτρι μέρα – νύχτα, πότε στο φύτεμα και πότε στο μάζεμα του καπνού
και σε άλλες χίλιες δυο δουλειές.
Ακόμη ήταν άνθρωποι που
βοηθούσαν τους αδυνάτους, έδειχναν

τη συμπόνια τους και την παρηγοριά σε
όλους. Ήσαν παρόντες πάντα στις χαρές και τις λύπες. Έζησαν τα πιο δύσκολα χρόνια σε ανώμαλες καταστάσεις, ήταν θαρραλέοι
χωρίς να απογοητεύονται
όλα τα γεγονότα τα αντιμετώπιζαν με χιούμορ.
Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής προσπαθούσαν να δίνουν θάρρος ιδιαίτερα στα γυναικόπαιδα
όταν επισκεπτόταν το
χωριό μας οι γερμανοί. Ως καλοί οικογενειάρχες έχαιραν εκτιμήσεως. Ο Κωνσταντίνος ή
Κώτσιος ήταν παντρεμένος
με τη Μαρία Σδρόλια του Λουκά και τη μητέρα της Λεμονιά τη φώναζαν Λουκίνα. Απέκτησαν 5 παιδιά: τον
Βασίλειο δικηγόρο, τον Γεώργιο ο οποίος φονεύθηκε στον εμφύλιο, τον Αθανάσιο μαθηματικό, τον Ευάγγελο καθηγητή τεχνικών, τον Λουκά και τη Λυδία.
Ο Λάμπρος ήταν παντρεμένος με τη
Μαρία Καφρίτσα και απέκτησαν τρία
παιδιά. Τον Φώτιο δάσκαλο, την Αναστασία και την Ελευθερία.
Ο Σωκράτης ήταν παντρεμένος με
την Αικατερίνη Κωτούλα του Αγαθοκλή
και απέκτησαν τρία παιδιά: τη Βασιλική,
τον Ηλία και την Έφη,
Επίσης η πατρική οικογένεια του
Κων/νου και του Λάμπρου αποτελούντο
από δύο ακόμη αδελφές, την Ευαγγελία, την Βασιλική και ένα αδελφό, τον
Περικλή, ο οποίος ήταν μόνιμος υπάλληλος στην τότε χωροφυλακή.
Η πατρική οικογένεια του Σωκράτη
αποτελείτο από τέσσερις αδελφές και
ένα αδελφό. Ήτοι την Ελισάβετ, την
Κλεοπάτρα, την Ανέτα, την Αλίκη και τον
Λάμπρο ο οποίος φονεύθηκε στον εμφύλιο το 1948.
Αισθάνομαι ανακούφιση που σήμερα
τέλεσα ένα μνημόσυνο στην μνήμη τους
για την αθανασία των ψυχών των κεκοιμημένων και εκφράζω την ευχή ώστε
ο δίκαιος κριτής και πολυεύσπλαχνος
Θεός να τους έχει προσλάβει στα ουράνια σκηνώματα και στις αυλές του να
απολαμβάνουν τα ουράνια αγαθά τα
ητοιμασμένα από καταβολής κόσμου
και να είναι μακάριοι μακριά από κάθε
λύπη, στεναγμό, θλίψη και πόνο.

Καλοκαίρι 2015 στο χωριό μας
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α.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή
της εορτής του Προφήτη Ηλία, τελέστηκε στον Αϊ-Λια Μέγας Εσπερινός
με Αρτοκλασία. Στη συνέχεια, στη
μεγάλη τραπεζαρία της εκκλησίας
προσφέρθηκε πλούσιο δείπνο. Την
Δευτέρα 20 Ιουλίου τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Στο φετινό εορτασμό του Αϊ-Λια συνέβαλαν με τις προσφορές τους οι παρακάτω:
- Τα σφάγια προσέφεραν:
Αλέκος Βούζας
Κωνσταντίνος Καλλιώρας
Ηλίας Μπρακατσούλας
Κωνσταντίνος Σακκάς
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Χρήστος Ευθυμίου
Γεώργιος Παππάς
Απόστολος Μπούρμπουλας
Γεώργιος Αναστασίου
Σταύρος Αναστασίου
Ο Ηλίας Μπρακατσούλας μαζί με τον
Χρήστο Αναστασίου ανέλαβαν τη
σφαγή των ζώων.

Στιγμιότυπα από την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της «Καναλιώτισσας» στη «βρωμόβρυση» και τη μεταφορά της στο χωριό

- Το κρασί προσέφεραν:
Ανδρέας Κοντοζήσης
Αγαθοκλής Σδρόλιας

- Τη φέτα προσέφερε η Αγγελική, σύζυγος Λουκά, Μπρακατσούλα

- Οικονομικά ενίσχυσε ο Δημήτριος
Γηράσης με € 50,00

- Προσωπική εργασία κατέβαλαν:
Νικόλαος Σκουμής
Σωτήρης κ΄ Καλλιόπη Ζέκιου
Γεώργιος κ΄ Καλλιόπη Ζυγούρη
Ξενοφών κ΄ Μαρία Μακρή
Δανάη Αναστασίου
Χριστίνα Γατή
Δήμητρα Ζέκιου
Ρούλα Αλεξανδρή
Νίκος Ζήσης
Λάμπρος κ΄ Ιωάννα Ζέκιου
Ιωάννα Τσιπρά
Βασίλης κ΄ Ηλέκτρα Κατέρη
Περικλής Πυργιώτης
Σωτήρης Παπανικολάου
Θανάσης Υφαντής
Αλέξανδρος Σδρόλιας
της Σοφίας Σδρόλια

β.

Άποψη της εκδήλωσης απονομής των υποτροφιών «Νεοπτόλεμος Δήμου» στο Πνευματικό Κέντρο

Την Κυριακή 9 Αυγούστου έγινε στη
«βρωμόβρυση» η υποδοχή της
αγίας εικόνας της Παναγίας της
«Καναλιώτισσας». Η εικόνα συνοδεύτηκε κι εφέτος από τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Μετεώρου,
Αρχιμανδρίτη Νήφωνα Καψάλη,
όπως ο ίδιος είχε υποσχεθεί πέρυσι, ότι θα καθιερωθεί η επίσκεψή
του αυτή να γίνεται κάθε χρόνο
προς τιμήν της Παναγίας της «Καναλιώτισσας» και του χωριού μας.

Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε στο Πνευματικό Κέντρο η απονομή των υποτροφιών σπουδών
του αείμνηστου συγχωριανού μας
Νεοπτόλεμου Δήμου στα αριστούχα

Οι «πενηντάρηδες» του 2015 πραγματοποίησαν την εκδήλωσή τους το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού μας. Στη σύντομη ομιλία τους ανέφεραν τα
εξής:
«Ήρθαμε σήμερα εδώ κι εμείς οι φετινοί «πενηντάρηδες»,
πιστοί στο ραντεβού με τον όμορφο αυτό θεσμό, που καθιερώθηκε στον τόπο μας πριν από 19 χρόνια.
Εδώ, στο χωριό μας, που είναι σημείο αναφοράς για όλους
μας. Εδώ, που αντικρίσαμε για πρώτη φορά το φως του
ήλιου. Εδώ, που παίξαμε τα πρώτα μας παιχνίδια, που κάναμε τους πρώτους φίλους. Εδώ που μάθαμε τα πρώτα μας
γράμματα, που νιώσαμε τα πρώτα συναισθήματα.
Αυτός ο τόπος μας τραβάει σαν μαγνήτης. Η όμορφη πλατεία,
η εκκλησία, το σχολειό, κάθε γωνιά, κάθε γειτονιά κρύβει θύμησες από τα παιδικά μας χρόνια.
Η πρωινή μας συνάντηση στο σχολείο, μας πλημμύρισε με
αναμνήσεις, νοσταλγία και συγκίνηση.
Η αποψινή μας γιορτή θα μας δώσει την ευκαιρία, τώρα στα
πενήντα μας χρόνια να ξαναγνωριστούμε και πάλι.

παιδιά των Καναλιωτών, με προεξάρχοντα το μόνιμο συντονιστή τέτοιων εκδηλώσεων δάσκαλο Αντώνη Λάσδα και υπό την ευθύνη του
Προέδρου της Κοινότητας κου Χριστόδουλου (Χρήστου) Ζέκιου.

Ο Αντιδήμαρχος Μουζακίου κος Βάϊος
Φροξυλιάς, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Κοινότητα Καναλίων, ανακοίνωσε το ποσό των 1000 ευρώ που
αντιστοιχούσε εφέτος ως υποτροφία
σπουδών στον καθένα από τους δεκαεννέα (19) δικαιούχους. Επιπλέον αυτού
του οικονομικού επάθλου, στους αριστούχους δόθηκε ως πνευματικό έπαθλο
εκ μέρους του κου Θωμά Ν. Ζήση το βιβλίο του «Καναλίων οι Άγιοι Πρόβολοι –

Η βραδιά των πενηντάρηδων
Στη γιορτή μας απόψε συμμετέχουν οι εξής «πενηντάρηδες»:
Αναγνώστου Παναγιώτα - Βάλλας Ευάγγελος - Κωτούλα Αικατερίνη - Κρίκος Γεώργιος - Κυριτσά Φωτεινή- Λαγού
Κωνσταντίνα - Μπαλταδώρος Κωνσταντίνος - Πυργιώτης
Λάμπρος - Σδρόλια Σοφία - Χαντζιάρα Αικατερίνη

Ευλαβικό Αφιέρωμα» και εκ μέρους του
κου Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη το βιβλίο του «Κανάλια Καρδίτσας – Το βιβλίο
των αναμνήσεων». Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αριστείδης Αναστασίου (και πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Καναλίων) και
Ηλίας Κατέρης και παραβρέθηκαν ο επίσης πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας
κος Κωνσταντίνος Φίνος, ο Πρόεδρος
του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων κος Απόστολος Βητοβάρης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου
των Καναλιωτών Αθήνας κ.κ. Λάμπρος
Πυργιώτης και Σωτήρης Παπανικολάου,
οι πρώην Πρόεδροι του ίδιου συλλόγου

Όλοι μας νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή που μας έφτασε
μέχρι εδώ και ελπίζουμε με υγεία να μας πάει ακόμα παραπέρα.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς
τους γονείς μας που με την αγάπη τους και τη φροντίδα τους
μας χάρισαν τη ζωή.
Επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους δασκάλους μας που μας
προίκισαν με εφόδια για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Ευχαριστούμε τον καθένα ξεχωριστά.
• Την κα Ασπασία Πάσχου, τη νηπιαγωγό μας, που μας πήρε
από το χέρι και μας έβαλε στο δρόμο του σχολείου.
• Την κα Αγορή Τέττα, που μας έμαθε τα πρώτα μας γράμματα
στην Α’ και Β΄ τάξη του Δημοτικού.
• Την κα Λεμονιά Γκουρίτσα και τον κ. Γεώργιο Πάσχο στη Γ’
και Δ’ τάξη αντίστοιχα.
• Τέλος ευχαριστούμε τον δάσκαλό μας στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη,
τον κ. Γεώργιο Χριστοδούλου.
Επίσης ευχαριστούμε και όλους εσάς φίλους και γνωστούς,
που συμμετέχετε στη γιορτή μας και ελπίζουμε να σας χαρίσουμε μια όμορφη βραδιά. Είμαστε βέβαιοι ότι ο θεσμός αυτός
θα συνεχιστεί, κι από του χρόνου ελπίζουμε να εμπλουτιστεί
και μ' άλλες δραστηριότητες».
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ΚΑΝΑΛΙΑΚΟΣ - ΦΑΝΑΡΙ 65-39

του Δημήτρη Γαβαλά

Η μικρή...
...και η μεγάλη ομάδα μας

Τουρνουά Μπάσκετ 3x3 στο Χάρμα

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015 στο γήπεδο μπάσκετ του Αθλητικού Κέντρου
Καναλίων διεξήχθη ο καθιερωμένος φιλικός αγώνας μπάσκετ Καναλιακός-Φανάρι.
Ο Καναλιακός εύκολα και υπό την καθοδήγηση του προπονητή του και Αντιπροέδρου του ΜΕΣΚ κου Κωνσταντίνου Μπαλταδώρου πέτυχε σαρωτική νίκη με 6539. Παρευρέθηκαν φίλαθλοι κι από τα δύο χωριά, που με το δικό τους τρόπο προσπάθησαν να βοηθήσουν τις ομάδες τους. Με τον Καναλιακό αγωνίστηκαν οι:
Ανδρέας Μιντζαρίδης, Δημοσθένης Μιντζαρίδης, Χρήστος Γκέος, Απόστολος Μαυράκης, Πελοπίδας Χατζάρας, Θοδωρής Γκέος. Ο τελευταίος δε, αναδείχθηκε ως
ο πρώτος σκόρερ και MVP του αγώνα...!!!
Και του χρόνου....!!
Η θριαμβεύτρια ομάδα μας

του Δημήτρη Γαβαλά

Και φέτος η νεολαία των Καναλίων μετείχε δυναμικά στο 17ο τουρνουά μπάσκετ 3x3
που διοργάνωσε ο Δήμος Μουζακίου στο Χάρμα. Ο Καναλιακός, με μια ομάδα στην κατηγορία των ηλικιών 15-18 αποτελούμενη από τους Ανδρέα και Δημοσθένη Μιντζαρίδη,
Πελοπίδα Χατζάρα, Ραφαήλ Παπανικολάου και Μιχάλη Σούφλα, και μια ομάδα στην κατηγορία άνω των 18 αποτελούμενη από τους Χρήστο Γκέο, Θοδωρή Γκέο και Αποστόλη
Μαυράκη, αγωνίστηκαν με πάθος και ευγενή άμιλλα και έφτασαν στα ημιτελικά, όπου
αποκλείστηκαν, ατυχώς θα λέγαμε, από τις αντίπαλες ομάδες Kεραυνό Νεοχωρίου και
Geust αντίστοιχα.
Ευχόμαστε του χρόνου με μεγαλύτερες επιτυχίες...!!!
κ.κ. Αρχοντής Μαυράκης και Νικόλαος
Κατέρης και αρκετοί άλλοι Καναλιώτες.
Η ευχή του κου Ζήση ας συνοδεύει
πραγματικά για πάντα τ' αριστούχα παιδιά των Καναλιωτών:
Αιέν αριστεύειν
Και πρωτεύειν
Εν αγιότητι βίου
Και έργοις αγαθοίς

γ.

Στις 14-15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι για την εορτή της Παναγίας.
Ανήμερα, 15 Αυγούστου, με την παρουσία των Δημοτικών και Τοπικών
Αρχών του Δήμου Μουζακίου και της
Τοπικής Κοινότητας Καναλίων τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Τρισάγιο με
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο πεσόντων–θυμάτων 1941-1949 και ακολούθως διεξήχθη ο «δρόμος θυσίας».

Του Αϊ-Γιάννη στην Σαρακίνα
Οι Καναλιώτες εκδρομείς
- προσκυνητές στα Μετέωρα (πάνω)

Οι γυναικείες παρέες της βραδιάς
της Καναλιώτισσας

δ.

ε.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία με απόλυτη επιτυχία η βραδιά των πενηντάρηδων, των γεννηθέντων δηλαδή
το 1965. Η εφετινή δε γιορτή είχε την
τιμητική της καθώς ήταν η 20η από
το 1996 που πρωτοξεκίνησε, δημιουργώντας τη δική της παράδοση.
Παράλληλα, με πρωτοβουλία και
μέριμνα των γυναικών του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας,
πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά - με συμμετοχή
περισσότερων από 40 γυναικών η βραδιά της Καναλιώτισσας.

Την Παρασκευή 28 και το Σάββατο
29 Αυγούστου εορτάστηκε ο Αϊ-Γιάννης στο ξωκλήσι στην Σαρακίνα (με
ολονυκτία και Θεία Λειτουργία και
Αρτοκλασία αντίστοιχα).

στ

.Την Δευτέρα 31 Αυγούστου
ολοκληρώθηκαν οι εφετινές

καλοκαιρινές εκδηλώσεις με
την αναχώρηση («ξεκίνημα») της αγίας εικόνας της
Παναγίας μας. Η εικόνα συνοδεύθηκε και εφέτος μέχρι
το Μεγάλο Μοναστήρι στα
Μετέωρα από περισσότε-

ρους από 50 συγχωριανούς
μας. Με μέριμνα των Επιτρόπων της Κοιμήσεως της Θεοτόκου συνδυάστηκε η αποχώρηση της εικόνας με προσκυνηματική εκδρομή στα
Μετέωρα.
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Το καλοκαίρι πέρασε κι ο ΜΕΣΚ κάνει
τον απολογισμό των εκδηλώσεών του

του Αγαθοκλή (Άγη) Τσιώκου
του Κωνσταντίνου

αθώς το φθινόπωρο έφθασε,
μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω
και να παρατηρήσουμε με χαρά
ένα καλοκαίρι που κατά γενική
ομολογία ήταν γεμάτο με ποικίλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων
(ΜΕΣΚ) ξεκίνησαν κι
εφέτος με την παραδοσιακή πλέον γιορτή της καναλιώτικης
πίτας το Σάββατο 30
Μαΐου στην πλατεία
του χωριού, γιορτή
που σηματοδοτεί
ταυτόχρονα και το
κλείσιμο των ανοιξιάτικων εορταστικών
εκδηλώσεων. Με χαρά οι νοικοκυρές του χωριού έφτιαξαν διάφορα είδη πίτες, κερνώντας
τους επισκέπτες του χωριού, ενώ στη γιορτή
μας συμμετείχε ο χορευτικός όμιλος Καρδίτσας «Καλλίχορος», τα μέλη του οποίου μάγεψαν τον κόσμο με τους χορούς που παρουσίασαν κατά τη διάρκειά της (βλέπετε
αναλυτικά στο προηγούμενο φύλλο 131 της
εφημερίδας, σελ. 8).
Η επόμενη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπη για τα Κανάλια. Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Puerto del Tango, ένα σύλλογο με έδρα
στον Βόλο και στόχο τη διάδοση του Αργεντίνικου Τάνγκο, διοργανώθηκε στην πλατεία
του χωριού το Σάββατο 25 Ιουλίου βραδιά

Κ

3

4

αφιερωμένη στο χορό αυτό. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εισαχθούν στο
Αργεντίνικο Τάνγκο με τη διδασκαλία της Μαρίας Γατή και του Θοδωρή Ζήση, ενώ στη
συνέχεια η πίστα άνοιξε για τους τολμηρούς
που θέλησαν να δοκιμάσουν στην πράξη τον
ξενόφερτο χορό. Η βραδιά έκλεισε με μια επίδειξη εναέριου χορού με πανιά, που εκτελέστηκε από μέλος του Puerto de Tango.
Μια ακόμη πρωτοτυπία για τα δεδομένα
του χωριού μας ήταν και η συναυλία του Δημήτρη Ζερβουδάκη, που οργανώθηκε σε συνεργασία με το καφέ-μπαρ Άπειρον και πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου στο Αθλητικό
Κέντρο (γήπεδο μπάσκετ) του χωριού. Παρά
τον άστατο καιρό, πολλοί ήταν αυτοί που ήλθαν να παρακολουθήσουν το δημοφιλή καλλιτέχνη από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος ερμήνευσε προσωπικές του επιτυχίες αλλά και
πολλά γνωστά ελαφρολαϊκά και ρεμπέτικα
τραγούδια.
Την ίδια χρονική περίοδο, στον ίδιο χώρο,
πραγματοποιήθηκε μια εικαστική πρωτοβουλία: Τα μέλη των Εργαστηρίων Τέχνης και
Πολιτισμού Καρδίτσας «Πολύτεχνο» μαζί με
τα παιδιά του χωριού ζωγράφισαν στις κερκίδες του γηπέδου μια αναπαράσταση της
πλατείας μας, σπάζοντας το μονότονο γκρί
του τσιμέντου. Λόγω της αφόρητης ζέστης το
έργο έμεινε ημιτελές, με την υπόσχεση των
μικρών ζωγράφων να τελειώσουν τη δουλειά
του χρόνου.
Στο γήπεδο επίσης φιλοξενήθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου ο θεατρικός θίασος Καρδίτσας «Όψεις», ο οποίος παρουσίασε την
κλασική κομεντί του αξέχαστου Χόρν, το
«Μελτεμάκι», διασκεδάζοντας και «δροσίζοντας» το κοινό του χωριού μας, όπως υπο-
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1.Έκπληξη της βραδιάς Αργεντίνικου
Τάνγκο αποτέλεσε η επίδειξη εναέριου χορού
2.Στιγμιότυπο από τη συναυλία του
Δημήτρη Ζερβουδάκη
3.Στιγμιότυπο από τη βραδιά Αργεντίνικου Τάνγκο
4.Τα παιδιά του χωριού που «αγωνίσθηκαν» εφέτος στο «δρόμο θυσίας», στα σκαλοπάτια στο
ανατολικό μέρος του Ι.Ν. της Κοίμησης της Θεοτόκου
5. Μέλη των Εργαστηρίων Τέχνης και
Πολιτισμού Καρδίτσας «Πολύτεχνο» με συγκεντρωμένους τους μικρούς μας ζωγράφους
6.Η ομάδα του Καναλιακού στο τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5
7.Σκηνή από το «Μελτεμάκι»
8.Εικόνα από το πάρτι νεολαίας

5

σχόταν φιλόδοξα ο τίτλος του έργου.
Επόμενος σταθμός στα πολιτιστικά δρώμενα του φετινού καλοκαιριού, το πάρτι νεολαίας που έγινε την Τετάρτη 12 Αυγούστου
στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου
του χωριού μας. Με αρκετά μεγάλη προσέλευση, κόσμος κάθε ηλικίας διασκέδασε έως
τις πρώτες πρωινές ώρες!
Δεν έλειψαν όμως από το χωριό μας και
οι αθλητικές εκδηλώσεις. Από τα τέλη Ιουλίου
ξεκίνησε το τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, που διεξήχθη στο ανακαινισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Αθλητικό Κέντρο, ενώ στις 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο κλασικός πλέον φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) Κανάλια – Φανάρι. Οι νικήτριες ομάδες και των δύο διοργανώσεων βραβεύτηκαν από τον Πρόεδρο του
ΜΕΣΚ κο Απόστολο Βητοβάρη κατά τη διάρκεια του πανηγυριού, στις 14 Αυγούστου.
Επίσης διεξήχθη κι εφέτος ο «δρόμος θυσίας», ανήμερα της γιορτής της Παναγίας,
όπου τα παιδιά του χωριού αγωνίστηκαν
αποτίοντας φόρο τιμής στους νεκρούς του
βομβαρδισμού του 1943.
Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις μας ολοκληρώθηκαν με μια πρωτοεμφανιζόμενη, κι αυτή, γιορτή. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου
έγινε στην πλατεία του χωριού η γιορτή «Πετιμέζι και Ριτσέλια», όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής των ριτσελιών.
Στιγμές βγαλμένες από το παρελθόν αναβίωσαν στα μάτια των Καναλιωτών όταν είδαν τα σταφύλια να μεταφέρονται στην πλατεία φορτωμένα σ' ένα γαϊδουράκι και στη
συνέχεια να πατιούνται σ' ένα παραδοσιακό
πατητήρι, ενώ ευωδιές γέμισαν την πλημ-

6

7

μυρισμένη με κόσμο πλατεία καθώς ο μούστος έβραζε έτσι ώστε να ετοιμαστεί για να
ριχτούν μέσα στο γεμάτο καζάνι οι φέτες κολοκυθιού που θα γίνονταν ριτσέλια. Μετά
την αναπαράσταση μοιράστηκαν στον κόσμο ριτσέλια, που είχαν ετοιμαστεί από τον
ΜΕΣΚ νωρίτερα το πρωί στο ανακαινισμένο
μας καζαναριό. Ευχαριστούμε θερμά τις κ.κ.
Ελευθερία Αναστασίου, Ρίτσα Αναστασίου
και Αγορίτσα (Ρούλα) Αλεξανδρή, που με τη
συνεισφορά τους και την τεχνογνωσία τους
βοήθησαν στην οργάνωση και την εκτέλεση
της εκδήλωσης.
Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Αυγούστου, χαρακτηριστικό
στοιχείο «στολισμού» της πλατείας αποτέλεσε η έκθεση παλιάς φωτογραφίας με θέμα το
χωριό
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Ποσό

σε ευρώ

ΓιΑ τΗν ΕΦΗΜΕΡιΔΑ
ÁÈÇÍÁ

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

σε ευρώ

ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÌÅÃÁÊËÇÓ

15

ÓÄÑÏËÉÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ

20

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

σε ευρώ

×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Äçì. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÔÑÉÊÁËÁ

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ Áè. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ (ÊÁÑÁÏÕËÇÓ
ÊÙÔÓÉÏÓ)

20

ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ - ÄÁÍÉÇË ÓÏÖÉÁ

20

ÊÁÑÁÔÆÉÁ ÁÖÏÉ - Á.ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Ï.Å

ÂÏÕËÃÁÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ

20

ÊÕÑÉÔÓÇ ÈÇÑÅÓÉÁ

ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Êùí. ÂÁÚÏÓ

20

óôç ìíÞìç ôïõ óõæýãïõ ôçò ÈÙÌÁ ðïõ áðåâßùóå 08.10.2006

ËÏÉÐÅÓ ÅÐÁÑ×ÉÅÓ

ÊÏÑÌÁÍÏÕ - ÔÅÊÏÕ ÁÍÍÁ

20

ËÉÁÊÏÓ Ôéì. ×ÑÇÓÔÏÓ

20

ÊÁËÁÌÁÔÁ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ

ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

20

ÌÁÕÑÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

50

ÐÕÑÃÉÙÔÇ Ìåã. ÌÁÍÔÇ ÅÕÃÅÍÉÁ

ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÈÅÏÄÏÓÉÏÓ

50

ÌÁÕÑÁÊÇÓ Äçì. ×ÑÇÓÔÏÓ

100

óôç ìíÞìç ôçò áäåëöÞò ôïõ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÓ óýæ. ÃÅÙÑÃÉÏÕ

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÅÕÈÕÌÉÁ

30

ÊÙÓÔÏÕËÁÓ Áðïóô. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÐÑÉÍÔÓÉÏÕ, ðïõ áðåâßùóå 14.06.2015

ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Ë. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ

20

ÓÁËÁÌÉÍÁ

200

ÓÄÑÏËÉÁ - ËÏÕÂÅÑÄÇ ÁÌÁËÉÁ

50

ÓÄÑÏËÉÁ - ÌÁÕÑÏÊÏÑÄÁÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ

20

ÓÄÑÏËÉÁÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

50

ÃÅÑÌÁÍÉÁ

ÓÄÑÏËÉÁ Óôåñã. ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ

50

×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ (DR)

50

100

ÊÁÍÁÄÁÓ
ËÁÐÏÕÓÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
20

ÐÁÔÑÁ Á×ÁÚÁÓ

$ 130

ΓιΑ τΟν ΞΕνΩνΑ
ÁÈÇÍÁ

ÓÄÑÏËÉÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

300

ÓÁÌÁÑÁÓ ÕØÇËÁÍÔÇÓ

40

×ÁËÁÔÓÇÓ ÁÓÔÅÑÉÏÓ

20

ÓÄÑÏËÉÁÓ Á. ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ

30

ÓÄÑÏËÉÁÓ Êùí. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

20

ΛΑΡιΣΑ

ÓÐÅÃÃÁ - ÊÁÓÉÍÁ ÁÌÁËÉÁ

25

ÃÊÉÊÁÓ ×ñõóïóôüìïõ ÍÉÊÏËÁÏÓ

20

ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ

ÓÔÁÓÉÍÏÕ - ÄÁÖÅÑÅÑÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ (ÔÉÍÇ)

25

ÊÙÓÔÏÕËÁÓ Áðïóô. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

10

ΑΥΣτΡΑΛιΑ

ÓÔÁÓÉÍÏÕ Âáó. ÐÏÐÇ

25

ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ×ñÞóôïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

10

ÓÄÑÏËÉÁ - ÐÁÍÓÏÕ ÁÈÇÍÁ

ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

10
50

ÓÊÕÄÑÁ ÐÅËËÁÓ
ÔÓÁÂÄÁÑÇ - ÌÁÍÙËÇ ÓÏÖÉÁ

10

ÂÁÓÄÅÊÇ ÌÁÑÉÁ

125

ÆÅÊÉÏÓ ÖÙÔÉÏÓ

50

ÓÁÌÁÑÁ ÍÁÍÔÉÁ

75

ÂΟËÏÓ
ÐÁÐÁÍÔÙÍÉÏÕ - ÐÏËÕ×ÑÏÍÉÄÇ ÅÉÑÇÍÇ

50

ÊÁÍÁËÉÁ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ
20

ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

60

ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÂΟËÏÓ
ÊÙÓÔÏÕËÁ Áðïóô. ÈÅÏÖÁÍÉÁ

10

ÊÙÓÔÏÕËÁÓ Âáó. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ

20

ÌÐÁÑÔÆÏÊÁ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ

20

ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

20

ÓÄÑÏËÉÁÓ Âáúïõ ÈÙÌÁÓ

50

ÓÅÑÐÉÙÔÏÕ ÍÉÊÏËÅÔÔÁ

20

ΘΕΣΣΑΛΟνικΗ
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ

20

ÊÁÔÅÑÇ - ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ

20

ÐËÁÃÉÁÑÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ
10

κΑνΑΛιΑ ÊÁÑÄÉÔÓÁ
20
200

ÊÁÑÍÁÓ ÈÙÌÁÓ

150

ΛΑΡιΣΑ
ÌÁÓÔÏÑÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

30

βΕΡΟιΑ ΗΜΑΘιΑΣ
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

Από τη βεράντα του κου Βάιου Αναγνώστου στο χωριό
όταν τα σύννεφα τού έκρυψαν την ανατολή
Κατά το δυνατόν σε κάθε φύλλο της εφημερίδας εσωκλείεται μία Ταχυδρομική Επιταγή των ΕΛΤΑ, που υπενθυμίζει στους αναγνώστες την καταβολή 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

25

ΓιΑ βιβΛιΑ

ÁÈÇÍÁ

ÂÏÃÉÁÔÆÇÓ ÖÙÔÉÏÓ ê’ ÖÙÖÙ

10

ÆÇÓÇÓ Í. ÈÙÌÁÓ

10

κΑνΑΛιΑ ÊÁÑÄÉÔÓÁ
ÆÅÊÉÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ

10

ÊÁÑÄÉÔÓÁ
ÔÓÁÔÓÁÑÅËÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

Λογαριασμοί του Συλλόγου
στην EFG Eurobank - Ergasias
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CMYK

¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™
∫∞¡∞§πø∆ø¡ ∆∏™ ∞£∏¡∞™
∏ Û˘ÏÏﬁÁË Ì·˜ ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:

√È ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙËÓ
1/1/2008 ¤ˆ˜ ÙÈ˜ 31/12/2009 ·ﬁ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ:
∫·Ù¤ÚË˜ ¡›ÎÔ˜ - ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜, °Î¤Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∑Ô‡ÌÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜,
∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË˜ ∫ÒÛÙ·˜, ª¤ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜, ¶˘ÚÁÈÒÙË˜ §¿ÌÚÔ˜ Î·È ∆ÛÈÚÒÓË˜ ∏Ï›·˜

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

∫Àƒπ∞∫∏ ™∆√ Ãøƒπ√

ñªÏÈ¿ÙÎ· ∫ÒÛÙ·
ñ¢‹ÌÔ πıÒÌË˜
ñ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜
ñ ¡¿ÓÙÈ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË
ñ ¡Ù·Ï¿Ú· µ·Û›ÏË
Î·È ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘
ñ∆Ô ÙÚ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜
∫ˆÛÙÔ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·
¶˘ÚÁÈÒÙË ªÂÁ·ÎÏ‹
∫ˆÛÙÔ‡Ï· µ·Û›ÏË
ñÃÔÚÂ˘ÙÈÎﬁ Û˘ÁÎÚﬁÙËÌ·
«∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó·»
ñ Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÙËÓ ∂∆3

∂∫¢∏§ø™∏
ª¶∞ª¶∏ ª¶∞∫∞§∏

Γενικός Λογαριασμός 0026.0180.90.0200285008

ñCine ∫ÂÚ·ÌÂÈÎﬁ˜
ñ∫·ÚÔ‡ÏÈ·˜ ∞∂µ∂
ñ√ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜
∂ÛÙ›·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË
ÙˆÓ ÂÈÛËÙËÚ›ˆÓ
ñ°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË˜
ªÔ˘ÛÈÎÔÏﬁÁÔ˜

ñ∆Ô˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È
·ﬁ ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·:
- §¿ÌÚÔ ∫·ÚÂÏ¿
- °ÈÒÚÁÔ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘
- ™ˆÙ‹ÚË ¶ÔÏ‡˙Ô
- º›ÏÈÔ ¶Ï·ÎÈ¿
- ∏Ï›· ª·ÎÚ‹
Î·È ÙÔÓ ÎÔÓÙÔ¯ˆÚÈ·Óﬁ Ì·˜
- °ÈÒÚÁÔ ª·ÚÁ·Ú›ÙË.
√ˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ˘˜
- ª·ÓÒÏË ∆Ô¿ÏË
- ª¿ÌË ∆Û¤ÚÙÔ
- ¡¿ÓÙÈ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË
- ∂ÈÚ‹ÓË ∆Ô˘Ì¿ÎË

Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας,
οι συνδρομές για την εφημερίδα και άλλες οικονομικές ενισχύσεις για το Σύλλογο.
ñµ·Û›ÏË˜ ∆ÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË˜
™ÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
ñ°ÈÒÚÁÔ˜ µÏÔ˘ÙÈ‰¤ÏË˜
∏¯ËÙÈÎ‹ Î·È ÊˆÙÈÛÙÈÎ‹
Î¿Ï˘„Ë

∂∫¶√ª¶∏ ∆∏™ ¡∂∆
«∂Ã∂π °√À™∆√»

ñ ∫˘Ú›· ª‹ÏÈˆ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿

ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ·
ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∫·Ó·ÏÈˆÙÒÓ

Γενικός Λογαριασμός 0026.0222.1200010437

Ã√ƒ∏°√™ ∂∫¢√™∏™: ¢∏ª√™ π£øª∏™ ∫∞ƒ¢π∆™∞™

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.

∞§π∞» - ª¶∞ª¶∏
™ª
∫∞¡
¶∞
™∆∞
∫∞

ÁÚ¿

...

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

∫∏

™
§∏

✓ ∆ËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ∂∆ 3 «∫˘ÚÈ·Î‹ ÛÙÔ ÃˆÚÈﬁ» ÁÈ· Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· 2:13’
✓ ∆ËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ¡∂∆ «∂¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ» ÌÂ ·ÊÈ¤ÚˆÌ·
ÛÙÔÓ ª¿ÌË ª·Î¿ÏË
1:24’
✓ ∆Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÌË ª·Î¿ÏË
ÛÙÔ Cine ∫ÂÚ·ÌÂÈÎﬁ˜
2:42’

«∫
Àƒ
π∞

15

«∫Àƒπ∞∫∏ ™∆∞ ∫∞¡∞§π∞» - ª¶∞ª¶∏™ ª¶∞∫∞§∏™

ÊÏÕÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ

ÆÇÓÇ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ

σε ευρώ

20

20

ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Èåì. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ

Ποσό

ËÉÁÊÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ (ÊÁËÁÌÐÁÊÁ ÔÑÉÊÁËÙÍ)

ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÈÅÏÄÏÓÉÏÓ

ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ×ñ. ÇËÉÁÓ

10

ÏÍÏÌÁ

¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™
∫∞¡∞§πø∆ø¡ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

ÏÍÏÌÁ

Ê Ù Ë K A ƒ ¢ π ∆ ™ ∞ ™ · Ú ‰È ¿
Î·Ó ÛÙ Ë Ó Î

˜
Ì·

¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™ ∫∞¡∞§πø∆ø¡ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

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

Τουρνουά Σκάκι στα Κανάλια

TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

13

ΔρΑσΤΗριΟΤΗΤΕσ ΤΟΥ σΥλλΟγΟΥ μΑσ

του Βασιλείου Μαρκαντώνη
Προπονητή Σκάκι στον
Φυσιολατρικό Όμιλο Καρδίτσας

το πλαίσιο των πλούσιων
δράσεών του για το καλοκαίρι του 2015, ο Μορφωτικός
και
Εξωραϊστικός
Σύλλογος Καναλίων (ΜΕΣΚ), με την
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας και την
προσωπική συνεισφορά του μέλους
του κου Θωμά Παπαζαχαρίου (μέλος
επίσης του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού –
Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου

σ

Λυκόβρυσης - Πεύκης «Ο Αριστοτέλης» και αντιπρόσωπος του σωματείου
στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία), έδωσε τη σκυτάλη στο σκάκι, με
τη διεξαγωγή ενός σκακιστικού τουρνουά στην κεντρική πλατεία του χωριού, την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015,
18.30 μμ. Στο όμορφο αυτό κάλεσμα
των Καναλιωτών ανταποκρίθηκε
άμεσα και ο Φυσιολατρικός Όμιλος
Καρδίτσας (ΦΟΚ), με αποτέλεσμα
πάρα πολλά μικρά παιδιά (κυρίως!)
αλλά και μεγάλοι φίλοι του αθλήματος
να δώσουν το δικό τους «παρών» και
τόνο στην πανέμορφη πλατεία του χω-

ριού Κανάλια – κόσμημα για το νομό
μας.

Παρά την καλοκαιρινή χαλάρωση
των διακοπών τους, οι μικροί σκακιστές
(μελλοντικοί επίδοξοι μετρ του σκακιού)
πρόσφεραν ωραίο θέαμα, αφήνοντας
για άλλη μια φορά υποσχέσεις για το
μέλλον του εξελισσόμενου στην περιοχή μας κορυφαίου πνευματικού αθλήματος. Τις τρεις πρώτες θέσεις των
βραβευθέντων, έπειτα από ενδιαφέρουσες και αμφίρροπες παρτίδες, κατέλαβαν οι: Γιαννακός Αντώνης (1ος Δ΄ Δημοτικού, 14ο Δημοτικό σχολείο

Καρδίτσας, με καταγωγή την Καρδίτσα)
ενώ τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν οι
Σκουλαράκος Χρήστος (Α΄ Γυμνασίου,
4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με καταγωγή
την Καρδίτσα) και Γιαννάκος Δημήτρης
(ΣΤ΄ Δημοτικού, 5ο Δημοτικό σχολείο
Καρδίτσας, με καταγωγή το Νεοχώρι).
Το ραντεβού με τον δραστήριο και τόσο
φιλόξενο σύλλογο των Καναλιωτών
(ΜΕΣΚ) ανανεώθηκε για του χρόνου,
με τη βεβαιότητα ότι τέτοιες πρωτοβουλίες - δράσεις αποτελούν οάσεις πολιτισμού μέσα στο δύσκολο περιβάλλον
της αβεβαιότητας και απαξίωσης που
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.

Ο κος Μαρκαντώνης
διακρίνεται με τη ριγέ
μπλούζα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα συγχαρητήριά του έργο των Αγίων που θεωρούμε πιο «δικούς μας» - ως
σε όλους τους διαγωνιζόμενους για τη συμμετοχή τους έχοντες υπό την προστασία τους το χωριό μας - και
και για το «ευ αγωνίζεσθαι» που επέδειξαν στο κορυ- μεστού διδακτικών νοημάτων που απορρέουν από τις
φαίο αυτό πνευματικό άθλημα. Στους τρεις πρώτους αρετές των Αγίων Προβόλων, αλλά και κατατοπιστικού
αθλητές δόθηκαν ως έπαθλο, από τον Συλλογό μας το για τα ξωκλήσια του χωριού μας.
νεοεκδοθέν βιβλίο του «Ζήσης Σκάρος - Ο Καναλιώτης
Απόστολος Ζήσης», όπου προβάλλεται η ζωή και το
Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του καταστήματος «Καναέργο ενός διανοητή που πίστευε στην πρόοδο μέσα λίων Γεύσεις» για τη διάθεση των τραπεζοκαθισμάτων
από τη διαμόρφωση χαρακτήρων πιο κοινωνικών αν- του καθώς και τον ΜΕΣΚ για τα κεράσματα των αγωνιζοθρώπων, αλλά περιέχεται και μια επιλογή διηγημάτων μένων. Σε πρόσφατη δε, συνεδρίαση του Δ.Σ., την 9η Σετου στα οποία αναγνωρίζονται τοπωνύμια του χωριού πτεμβρίου 2015, διατυπώθηκε και έγινε δεκτή η άποψη
μας Κανάλια και
ότι μετά από τρία
της ευρύτερης πεέτη διεξαγωγής
ριοχής, ιστορίες,
των αγώνων σκαχαρακτήρες
και
κιού, οι αγώνες
πρόσωπα του χωαυτοί αποτελούν
ριού και πολλά άλπλέον θεσμό και η
λα που σχετίζονται
οργάνωση και διεμε την περιοχή των
ξαγωγή τους στο
Καναλίων και της
πλαίσιο των καλοΔυτικής Θεσσαλίας
καιρινών εκδηλώγενικότερα, και από
σεων στο χωριό θα
τον συγχωριανό
πρέπει και μπομας φιλόλογο και
ρούν ν' αναλησυγγραφέα κο Θωφθούν στο εξής
μά Ν. Ζήση το βιαπό τον ΜΕΣΚ σε
βλίο του «Κανασυνεργασία επίλίων οι Άγιοι Πρόσης με τον ΦΟΚ.
βολοι – Ευλαβικό
Αφιέρωμα», ένα
Το Διοικητικό
χρήσιμο στους αΣυμβούλιο του
ποδέκτες του βιΣυλλόγου Καβλίο για την εντρύναλιωτών της
Οι τρεις πρώτοι αθλητές με τα βιβλία έπαθλά τους
φηση στη ζωή και το
Αθήνας

Οι συμμετέχοντες
σκακιστές
στο εφετινό τουρνουά

1. Βητoβάρης Απόλλων
του Αποστόλου
2. Βητοβάρης Ζήσης
του Αποστόλου
3. Γιαννακός Αντώνης
του Δημητρίου
4. Γιαννάκος Δημήτρης
του Κωνσταντίνου
5. Γκαβαρδινός Δημήτρης
του Παναγιώτη
6. Κουμαδίτης Μιχαήλ του Θωμά
7. Λιάτσος Ορφέας του Στέλιου
8. Μάλλιος Νάσος του Ανδρέα
9. Μπάρκα Κλεοπάτρα
του Βασιλείου
10.Παππάς Στέφανος
του Παναγιώτη
11.Πινακούλας Δημοσθένης
του Αθανασίου
12.Ριζογιάννης Δημήτρης
του Θωμά
13.Ρόνζι Ευγένιος του Λορέντζου
14.Σκουλαράκος Χρήστος
του Κωνσταντίνου
15.Φαλιάγκας Βάϊος του Αθανασίου
16.Φαλιάγκας Ηλίας του Αθανασίου
17.Χονδρός Κωνσταντίνος
του Δημητρίου
18.Χονδρού Φαίη του Δημητρίου

Για τον Πέτρο που έφυγε
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ΚΟινωνιΚΑ νΕΑ

Την 16η Σεπτεμβρίου 2015 έφυγε, αναπάντεχα, από τη ζωή ακόμα ένα νεαρό
παιδί του χωριού μας. Ο Πέτρος, γιος του
Αρχοντή και της Σοφίας Τέττα, εγγονός
του Αποστόλη και της Φωτεινής Τέττα.

Οι συγχωριανοί φίλοι του,
για τον Πέτρο

τις 16 Σεπτεμβρίου έφυγε από
κοντά μας ο αγαπημένος μας
συγχωριανός, ο φίλος μας, ο
Πέτρος Τέττας, σε ηλικία 23
ετών. Η ξαφνική είδηση του χαμού του
βύθισε στη θλίψη τους συγγενείς και φίλους, τόσο στον τόπο κατοικίας του την
Πετρούπολη Αττικής όσο και στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του τα Κανάλια
Καρδίτσας.
Ο Πέτρος γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου
του 1992 στην Πετρούπολη, ο κατά σειρά
τρίτος και μικρότερος γιος της οικογένειας
του Αρχοντή και της Σοφίας Τέττα. Μεγάλωσε στην Πετρούπολη και ολοκλήρωσε
εκεί την Λυκειακή του εκπαίδευση. Η αδιάκοπη αγάπη του για δράση και περιπέτεια
τον οδήγησε να υπηρετήσει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του ως έφεδρος αξιωματικός στη μοίρα αλεξιπτωτιστών των ειδικών δυνάμεων του στρατού
ξηράς. Μετά το πέρας της θητείας του
σπούδασε στο ΙΕΚ Δασοπονίας-Δασοπροστασίας, με απώτερο σκοπό την έν-

σ

τη μνήμη του ο Θωμάς Ν.
Ζήσης, φιλόλογος και συγγραφέας, συνέθεσε και απέστειλε
στην εφημερίδα μας το παρακάτω επιμνημόσυνο Κοντάκιο.

σ

Νεοσύνθετον επιμνημόσυνον Κοντάκιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
κεκοιμημένου δούλου του Θεού Πέτρου
του νεανίσκου (+ 16.9.2015)

Ήχος πλ. δ’ Τη Υπερμάχω*.
Του κορυφαίου Αποστόλων τον επώνυμον εν παραδείσου τη τρυφή Χριστέ
ανάπαυσον, ο εθέλων τους ανθρώπους
σωθήναι πάντας. Αι βουλαί σου και γαρ
όντως ανερεύνητοι, αλλ’ αγάπης και προνοίας υπερπλήρεις γε. Διό κράζομεν΄ Νέον Πέτρον ανάπαυσον.
Δ. γρ. Ο τελευταίος στίχος και ως εξής:
Σου δεόμεθα΄ Πέτρον νέον, ανάπαυσον
(όπου το νέος= νεαρός, νεανίας). Αντί ο
εθέλων τους ανθρώπους, και: ο βουλό-

μενος ανθρώπους. Αντί ανερεύνητοι, και:
ανερμήνευτοι (= ανεξιχνίαστες)

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Καναλιωτών της
Θεσ/νίκης, με επιστολή του
που απηύθυνε προς τον κο
Κωνσταντίνο Δ. Μαυρομμάτη και κοινοποίησε στην εφημερίδα μας, ευχαριστεί
θερμά τον κ. Μαυρομμάτη, συγγραφέα
του Βιβλίου «Κανάλια Καρδίτσας - Το βιβλίο των αναμνήσεων», για την ευγενή
καλοσύνη του να προσφέρει στο Σύλλογο Θεσσαλονίκης είκοσι (20) αντίτυπα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης εκφράζει τα ειλικρινή του συγχαρητήρια προς τον κ. Μαυρομμάτη για την
έκδοση και το περιεχόμενο του βιβλίου
του και τον ενημερώνει ότι τα βιβλία ήδη
διατέθηκαν σε μέλη του Συλλόγου. Επισημαίνει επίσης στην επιστολή ότι μέσα
από το βιβλίο αυτό οι αναγνώστες αναπολούν μνήμες (ή μαθαίνουν οι νεότεροι)
για γεγονότα και καταστάσεις της ζωής
του χωριού, για στιγμές συλλογικής χαράς ή και θλίψης αλλά και για προσωπι-

* Η απόδοση της δοτικής πτώσης με
προσθήκη υπογεγραμμένης (στις λέξεις
«Τη Υπερμάχω» και «τη τρυφή» ) είναι
αδύνατη στην ψηφιακή γραφή.

ταξή του στο σώμα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας. Παράλληλα, από πολύ μικρή
ηλικία ασχολήθηκε με αρκετές δραστηριότητες, όπως τις πολεμικές τέχνες και
τις καταδύσεις, με αποκορύφωμα τον
προσκοπισμό, ο οποίος εξελίχθηκε στη
μεγάλη του αγάπη.
Κατά την τελευταία διετία διετέλεσε εθελοντής δασοπυροσβέστης καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ).
Στη ζωή του ο Πέτρος υπήρξε πάντα
δραστήριος, φιλότιμος και πάντοτε με το
χαμόγελο στα χείλη. Πάντοτε πρόθυμος
να βοηθήσει χωρίς αντάλλαγμα, υπήρξε
υπόδειγμα ανθρώπου. Ποτέ δε συμβιβάστηκε και κυνήγησε με πάθος και προσήλωση τα όνειρά του. Η απώλειά του είναι τραγική και άδικη και το βάρος της
δυσβάσταχτο ειδικά για τους οικείους του,
στους οποίους εκφράζουμε από καρδιάς
τα βαθύτερα συλλυπητήρια και τους διαβεβαιώνουμε πως ποτέ δε θα ξεχαστεί.
Θα μείνει ζωντανός στις σκέψεις και τις
καρδιές μας ο Πέτρος, ο φίλος, ο συγγενής, ο Καναλιώτης, ο άνθρωπος.
Καλό του ταξίδι...

Ευχαριστίες του Συλλόγου Καναλιωτών
της Θεσσαλονίκης προς τον κ. Κ. Μαυρομμάτη

Τ

ΓeΝΝΗΣΗ

29-7-2015: ο Σπυρίδων Κατέρης του
Ιωάννη και η Κρυσταλλία Κουτσουκίδου
απέκτησαν αγόρι.

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

ΓAΜΟΙ

5-7-2015: ο Άγγελος Τσιπράς του Γεωργίου και η Φωτεινή Τασιοπούλου τέλεσαν το γάμο τους στο Γεωργικό Καρδίτσας και γλέντησαν στην πλατεία του
χωριού μας.
15-8-2015: ο Ιωάννης Μαντάς, κάτοικος Βούπερταν Γερμανίας, γιος του
Δημητρίου και της Βασιλικής το γένος

Κωτούλα, και η Μαρία Στρατή του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννηθείσα στα Ιωάννινα, τέλεσαν το γάμο τους
στο νησί της Μήλου.

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

ΒΑΠΤiΣΕΙΣ

19-9-2015: ο Αναστάσιος Μηνίτσιος
του Αποστόλου βάπτισε την κόρη του
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο χωριό
και της έδωσε το όνομα Μαριάννα Πολυξένη.
20-9-2015: ο Χρυσόστομος Πέτρου
του Κωνσταντίνου με τη σύζυγό του
Φωτεινή βάπτισαν την κόρη τους στον

κές ιστορίες ατόμων, που ξεχύνονται
μέσα από τις συνεντεύξεις που με μεγάλη υπομονή και επιμονή ο συγγραφέας
κατέγραψε μιλώντας με κατοίκους του
χωριού. Είναι μνήμες που αξίζει να διατηρηθούν γιατί χαρακτηρίζουν την ταυτότητα του χωριού και της καθημερινής
ζωής των κατοίκων του σε περασμένες
εποχές. Το Δ.Σ. κλείνει τις ευχαριστίες
του τονίζοντας ότι το περιεχόμενο του
βιβλίου και ο συγγραφέας του αξίζουν
τον έπαινο όλων.

Κοινωνικά νέα

Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο χωριό και
της έδωσαν το όνομα Δήμητρα.

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

ΘAΝΑΤΟΙ
27-5-2015: πέθανε η Σταυρούλα Θέου του Παύλου σε ηλικία 32 ετών.
7-7-2015: πέθανε η Νίκη, σύζυγος
Βασιλείου, Σδρόλια και κηδεύτηκε στον

Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία.
30-7-2015: πέθανε ο Ματθαίος Ζέκιος του Φωτίου και κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία.
12-9-2015: πέθανε η Δωροθέα, σύζυγος Δημητρίου, Καλλιώρα και κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
16-9-2015: πέθανε ο Πέτρος Τέττας
του Αρχοντή και της Σοφίας σε ηλικία
23 ετών.

Συλλυπούμαστε βαθιά τις οικογένειές
τους.

Πινακίδες σήμανσης
του χωριού

15

TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔρΑσΤΗριΟΤΗΤΕσ ΤΟΥ σΥλλΟγΟΥ μΑσ

ινακίδα σήμανσης διπλής όψης υποδέχεται τους ταξιδιώτες στον Αϊ-Λια, στο
δρόμο που συνδέει το χωριό μας με τη
Λίμνη Πλαστήρα. Η δαπάνη καλύφθηκε
από τον Σύλλογό μας ενώ η τοποθέτηση έγινε με
την ευθύνη του Προέδρου της Κοινότητας κου Χριστόδουλου (Χρήστου) Ζέκιου σε συνέργεια με τον
Πρόεδρο του ΜΕΣΚ κο Απόστολο Βητοβάρη, που
κατέβαλε προσωπικά και την απαιτούμενη εργασία.
Στη διάρκεια συζήτησης του θέματος της σήμανσης των οδών που οδηγούν στο χωριό και τα αξιοθέατά του, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας την 9η Σεπτεμβρίου 2015, αναφέρθηκε το πρόβλημα ορισμένων εκ των παλαιών σημάνσεων σε
δρόμους που οδηγούν προς το χωριό. Ειδικότερα
σχολιάσθηκε ότι οι ξύλινες πινακίδες στη θέση Λάσδα και στα Πευκάκια είναι κατεστραμμένες, ενώ
εκτιμήθηκε ότι αντίστοιχη με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στον Αϊ-Λια, πρέπει να τοποθετηθεί και
στην είσοδο του χωριού από το Φανάρι. Επ' αυτού
αποφασίστηκε ομόφωνα ν' αναληφθεί από τον Σύλλογό μας η ανάλογη δαπάνη για τις τρεις νέες πινακίδες, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της
Κοινότητας και τον ΜΕΣΚ και τη σύμφωνη γνώμη
τους.

Π

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Aναμνηστικό
χάρισμα

Ένα αναμνηστικό χάρισμα στο Σύλλογό μας από
τον ΜΕΣΚ κοσμεί το γραφείο μας. Το φιλοτέχνησε η
κα Ευαγγελία (Λίτσα) σύζυγος Περικλή Κατέρη. Το
Δ.Σ. εκφράζει την ευαρέσκειά του για την ευγενική
αυτή χειρονομία του ΜΕΣΚ στο όνομα της αγαστής
συνεργασίας μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στο κοιμητήριο
της ενορίας της Κοίμησης της Θεοτόκου

ε δημοσίευμα στο φύλο
128 σελ 5 της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ το Δ.Σ.
του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας επεσήμανε προβλήματα
εντός
και
στον
περιβάλλοντα χώρο του κοιμητηρίου που χρήζουν διευθέτησης,
όπως επιβάλλει ο απαιτούμενος
σεβασμός και η τιμή προς τους κεκοιμημένους μας και η ιερότητα του
χώρου. Το Δ.Σ. έκανε επίκληση
τότε για εθελοντική προσφορά εργασίας για να επιλυθούν τα προβλήματα, ενώ το ίδιο ήταν
πρόθυμο να αναλάβει το κόστος
των υλικών που θα απαιτούνταν
για το έργο που θα γινόταν.
Τον περασμένο Αύγουστο, η διευθέτηση του χώρου εντός του κοιμητηρίου ώστε να αποφεύγεται η
συσσώρευση λάσπης κατά τις βροχερές περιόδους, που έκανε δύσκολη την πρόσβαση στα μνήματα αλλά και κάλυπτε εκείνα τουλάχιστον της πρώτης γραμμής, πραγματοποιήθηκε.
Ειδικότερα χτίστηκε πέτρινο κλιμακωτό τοιχίο αντιστήριξης
από το επίπεδο της πρώτης γραμμής μνημάτων μέχρι

σ

την είσοδο του κοιμητηρίου, συνολικού μήκους 15 μέτρων. Τη
σχετική τεχνική μελέτη και επιστασία της κατασκευής του έργου παρείχε εθελοντικά ο συγχωριανός
μας μηχανικός Γιάννης Αποστ.
Πυργιώτης. Τη δαπάνη του έργου
κάλυψαν με το ποσό των 1.000
ευρώ οι οικογένειες του Θωμά και
Ελένης Παπαζαχαρίου-Γιαννακού
και Γεωργίου και Μαρίας Γιαννακού, στη μνήμη των γονιών τους
Λάμπρου και Βικτωρίας, δασκάλων επί μακρά σειρά ετών στο
σχολείο του χωριού μας. Ισόποση
δαπάνη, με το υπόλοιπο ποσό
των 1011,12 ευρώ, κάλυψε ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας. Το
έργο συντόνισε ο Πρόεδρος της
Κοινότητας κος Χριστόδουλος
(Χρήστος) Ζέκιος ενώ σ' αυτό
απασχολήθηκαν και αμείφθηκαν
Καναλιώτες τεχνίτες. Στο τοιχίο θα
εντοιχιστεί αναμνηστική πλάκα των χορηγών του έργου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας
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Υποτροφίες σπουδών
«Νεοπτόλεμος Δήμου»

νΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑνΑλιΑ

επιτροπή χορήγησης υποτροφιών από τη διαθήκη
του αείμνηστου Καναλιώτη
ιατρού Νεοπτόλεμου Δήμου
αποφάσισε να χορηγηθεί στον καθένα
από τους παρακάτω δεκαεννέα (19)
αριστεύσαντες απόφοιτους μαθητές
Λυκείου του σχολικού έτους 20132014 που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το ποσό των
1000 ευρώ ως υποτροφία σπουδών.

Η

Τα ονόματα των υποτρόφων και οι
Σχολές/ τα Τμήματα όπου εισήχθησαν
είναι τα εξής:

Αναστασίου Κωνσταντίνος του
Σταύρου και της Αγορίτσας, Τμήμα
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αναστασίου Φωτεινή του Γρηγορίου και της Ελένης, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Γκίκα Καλλιόπη του Νικολάου και
της Χαρίκλειας, Τμήμα Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Κατέρης Νικόλαος του Χαριλάου
και της Αγγελικής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Κυριαντζή Ευαγγελία του Σωτηρίου και της Αμαλίας Γατή του Θωμά,
Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μπαλιώτα Ισμήνη του Βησσαρίωνα και της Αγγελικής το γένος Παπαθεοδοσίου, Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μπαλιώτα Μαρία του Βησσαρίωνα
και της Αγγελικής το γένος Παπαθεοδοσίου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μπέκου Ελένη-Ίλια του Αποστόλου
και της Μαρίας, Τμήμα Διεθνών και

Οι εφετινοί υπότροφοι στην είσοδο του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου και της Πινακοθήκης του χωριού. Στο
κέντρο διακρίνεται ο συνταξιούχος δάσκαλος κος Αντώνης Λάσδας, επιμελητής του χώρου, που είχε και την
πρωτοβουλία της επίσκεψης των φοιτητών μας στις εκθέσεις του Μουσείου και της Πινακοθήκης.
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Πυργιώτη Άλκηστις του Λάμπρου
και της Σταυρούλας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Πυργιώτης Απόστολος του Ιωάννη
και της Παναγιώτας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Ράπτη Στυλιανή του Κωνσταντίνου
και της Περσεφόνης Παπανικολάου
του Ιωάννη, Τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σδρόλιας Απόστολος του Γρηγορίου και της Άννας, Τμήμα Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Σδρόλια Ευγενία του Γρηγορίου και
της Άννας, Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σωτηρίου Ζωή του Βαΐου και της
Ουρανίας το γένος Δήμου, Τμήμα
Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Φίνου Θάλεια του Κωνσταντίνου
και της Αγγελικής, Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Φλέγγα Αμαλία–Αικατερίνη του
Νικολάου και της Λαμπρινής Ζήση
του Θωμά, Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χρηστίδη Ιωάννα του Δημητρίου
και της Ευαγγελίας Μανώλη του Νικολάου, Νομική Σχολή του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Χριστοδούλου Ειρήνη του Αλεξάνδρου και της Αθηνάς, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Χριστοδούλου Φαίδων του Αλεξάνδρου και της Αθηνάς, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οικονομική ενίσχυση αριστούχων μαθητών από τη Διαθήκη
του αείμνηστου Καναλιώτη ιατρού Νεοπτόλεμου Δήμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καλούνται όσοι αποφοίτησαν και αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2014-15 - με βαθμό 18,1 και άνω - και εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας κατάγεται από τα Κανάλια, να υποβάλουν αίτηση (απαραίτητα με στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου)
και δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, απολυτήριο λυκείου και βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης) το αργότερο μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 στον Πρόεδρο Καναλίων κο Χριστόδουλο (Χρήστο) Ζέκιο
(ταχ. δ/νση Κανάλια Καρδίτσας – ΤΚ 43064) ώστε να συνέλθει η αρμόδια επιτροπή και ν’ αποφασίσει την ανακήρυξη των υποτρόφων.

