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Mια συμβολική πρωτιά:

Στα Κανάλια

το πρώτο αναγνωρισμένο σωματείο
της Καρδίτσας

Γράφει ο Παναγιώτης Νάνος

χαρτογράφηση της «συλλογικής δραστηριότητας», όπως προκύπτει μέσα
απο άτυπες ομάδες ή αναγνωρισμένα
σωματεία και Συλλόγους, πα-ρουσιάζει ενδιαφέρον διότι φωτίζει από μια άλλη σκοπιά την
τοπική ιστορία. Η δημιουργία επαγγελματικών
σωματείων, πολιτιστικών ή άλλων Συλλόγων,
με μια «πρώτη ανάγνωση» φαίνεται ότι αντανακλά στην ανάγκη προώθησης των οικονομικών και άλλων συμφερόντων, επαγγελματιών ή άλλων κατηγοριών του πληθυσμού
ενός τόπου. Ταυτόχρονα όμως και στο σύνολό
τους η ίδρυση σωματείων υποκρύπτει τη
βαθύτερη διάθεση των τοπικών πληθυσμών
για Πρόοδο και Πολιτισμό. Υπό την έννοια
αυτή, η ανάδειξη του «άγνωστου» αυτού κεφαλαίου συνεισφέρει σε μια κοινωνική «τομογραφία», με την οποία μπορούμε να κατανοήσουμε την ιστορική - κοινωνική διαδρομή των
χωριών μας.
Τα Κανάλια είναι ίσως απο τα ελάχιστα χωριά

H

της Δυτικής Θεσσαλίας που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι αφενός μεν η
συλλογική δράση ξεκινά πολύ ενωρίς, αφετέρου δε καλύπτει μεγάλο φάσμα των ενδιαφερόντων.
Το χωριό μας μαζί με δύο άλλα, (Μεσενικόλα
και Ρεντίνα) ξεχωρίζουν για το φιλοπρόοδο,
την εργατικότητα και νοικοκυροσύνη των

κατοίκων. Στα χωριά αυτά διακρίνουμε
στοιχεία «αστικής παράδοσης», χωρίς βεβαίως
να είναι αστικά κέντρα και χωρίς να έχουν αναπτύξει τέτοια «συνείδηση».
Με την απελευθέρωση της Θεσσαλίας απο
τους Τούρκους (1881) και την ενσωμάτωσή
της στον εθνικό κορμό συντελούνται μεγάλες
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Το πέρα-

σμα απο το «τούρκικο» στο «ελ-ληνικό», δεν
ήταν εύκολο αλλά ούτε και ανώδυνο. Με την
πάροδο του χρόνου, μάλλον συνοδεύτηκε
από τη διάψευση των προσδοκιών εκ μέρους
των Ελλήνων.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 4-5
στο άρθρο του Παναγιώτη Νάνου

Ο ετήσιος χορός
ην Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, στο
κέντρο “ΜΟΣΤΡΟΥ” στην Πλάκα,
πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός
του Συλλόγου μας. Υπό τους ήχους του
κλαρίνου του γιού του Πέτρου Λούκα
Χαλκιά από την Ηπείρο και την Αθηναική
Κο-μπανία με λα;κά και αποκριάτικα
τραγούδια δημιουργήθηκε μια πολύ ωραία
ατμόσφαιρα κεφιού και γλεντιού, που
ξεπέρασε τις πέντε ώρες.
Μετά την εκδήλωση της νεολαίας στις 20
Ιανουαρίου, που παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας,
η συμμετοχή του κόσμου και στο χορό
αποδεικνύει ότι κάτι αλλάζει στη σχέση των
Καναλιωτών της Αθήνας με το Σύλλογό
τους. Οι τετρακόσιοι και πλέον Καναλιώτες

Τ

μας γέμισε χαρά και σιγουριά

που παραβρέθηκαν και ξεφάντωσαν στο
χορό έδειξαν ότι υπάρχει μια τεράστια
δυναμική από Καναλιώτες που έχουν κοινά
βιώματα, από τα παιδιά τους και όλους
γενικά όσους αγαπούν το χωριό.
Ο Σύλλογός μας με σιγουριά πλέον
περιμένει τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση όλων μας σε όλες τις
δραστηριότητές του.
Ας συνεργαστούμε για όλα αυτά που μας
ενώνουν και πάνω απο όλα να είναι η
ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ
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Η εφημερίδα μας

Aναδημοσίευση των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου για όσους
δεν τις διάβασαν στο προηγούμενο φύλλο
Φιλοδοξούμε η εφημερίδα μας “Τα
Κανάλια” να μας φέρει πιο κοντά, να
στερεώσουν τους δεσμούς μας, να
μας βοηθήσουν να αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο μας, αλλά και να
συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση
των νέων σε αξίες που πηγάζουν από
την καταγωγή, την παράδοση, την
ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου
μας.
Επιδιώκουμε η εφημερίδα μας να
αποτελέσει μια πραγματική γέφυρα
επικοινωνίας όλων των Καναλιωτών
αλλά γιατί όχι και ένα μέσο γνωριμίας και επικοινωνίας του χωριού
μας στους συμπολίτες μας.

Επαναφέρουμε υπόψη των μελών και
φίλων του Συλλόγου τα παρακάτω ως
προς τις αρχές της εφημερίδας μας:

4. Η επιτροπή προσπαθεί ώστε η
εφημερίδα μας να καταπιάνεται με
όσο το δυνατό περισσότερα πολιτιστικά θέματα, απ’ αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

1. Την έκδοσή της φροντίζει επιτροπή,
που είναι υπεύθυνη για όλα τα
θέματα της εφημερίδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
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Λάμπρος Πυργιώτης - Παναγιώτης Μπέκος

• Από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Καναλίων, του Δήμου Ιθώμης ή
άλλης τοπικής αρχής, δημοσιεύονται
μόνο οι πολιτιστικές δράσεις τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

• Δεν ανακοινώνονται πολιτικές δράσεις,
προγράμματα, ευχές, ευχαριστίες κλπ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Μπλιάτκας Κώστας
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μπέκος Παναγιώτης
Παν. Τσαλδάρη & Γούναρη 2 - 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 210 61.32.007 - 8 - Fax: 210 61.32.894
e-mail: bekoum@otenet.gr
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Είναι αλήθεια ότι η εφημερίδα μας
«αγκαλιάζεται» απ’ όλους τους
Καναλιώτες, εκείνο όμως που
νο σωματείο
επιθυμούμε είναι η πλατιά
H
συμμετοχή συνεργατών στις
σελίδες της.
Τα θέματα που ταιριάζουν στην
αποστολή της εφημερίδας μας
είναι τα ακόλουθα:
• Ιστορικά και λαογραφικά
στοιχεία του χωριού.
• Προσωπικά βιώματα και
αναμνήσεις από το χωριό.
• Καθημερινότητα του χωριού και των συγχωριανών
Τ
μας γέμισε
μας.
χαρά και σ
• Δημοσιεύματα των
• Πνευματικό (επιστημοιγουριά
άλλων Συλλόγων καλύνικό, συγγραφικό, καλλιπτουν μόνο τις πολιτιστιτεχνικό) έργο Κανακές
δραστηριότητές
λιωτών.
τους.
• Πνευματικό
έργο
Δε δημοσιεύονται στην
τρίτων, αναφερόμενο
εφημερίδα οικονομικές
στο χωριό.
ενισχύσεις υπέρ των
• Πολιτιστικές ειδήσεις των απαν- 2. Η επιτροπή φροντίζει
Συλλόγων αυτών.
ταχού Καναλιωτών και του Συλλόγια την εμφάνιση της εφημερίδας,
γου μας.
τη διάταξη της ύλης και σε συνεν• Τα κοινωνικά νέα των Συλλόγων
• Κοινωνικά νέα (γεννήσεις, βαπτίσεις,
νόηση με τον υπογράφοντα ενός δημοσιεύονται στην εφημερίδα σε
γάμοι, θάνατοι, μαθητικές επιτυχίες,
άρθρου προβαίνει σε διόρθωση του συνοπτική μορφή, ομοιόμορφα. Εκτεαποφοιτήσεις, επαγγελματικά νέα).
κειμένου.
νείς αναφορές και φωτογραφικό υλικό
• Προτάσεις (γνώμες, ιδέες, κρίσεις, 3. Η επιτροπή φροντίζει να μην δημοσιεύονται μόνο με την κάλυψη
απόψεις) προς τους Συλλόγους των
υπάρχουν ακρότητες που σοκάρουν του αντίστοιχου πρόσθετου κόστους.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Σ

• Οι ετήσιες συνδρομές και οι
τυχόν επιπλέον
οικονομικές
προσφορές για
την έκδοση της
εφημερίδας υποβάλλονται μόνο
στο
Σύλλογο
Καναλιωτών της
Αθήνας. Διευκρινίζεται ότι το
κόστος έκδοσης, το
οποίο
συνεχώς
διογκώνεται, κα λύ πτεται πλήρως και
αποκλειστικά από το
Σύλλογο της Αθήνας.
Με την έννοια αυτή,
οι άλλοι Σύλλογοι δεν
μπορούν να παρακρατούν τα χρηματικά
αυτά ποσά.

Ελπίζουμε ότι με τη συμπαράσταση
και τη βοήθεια των συγχωριανών μας
θα πετύχουμε την περαιτέρω βελτίωση της εφημερίδας, γιατί πιστεύουμε
ότι το απαιτεί η ιστορία της και ο
σκοπός για τον οποίο πρωτοεκδόθηκε,
συμφωνεί επίσης και με τη δύναμη
που είναι κρυμμένη στην καρδιά και
την ψυχή των συγχωριανών μας.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μια φιλική
και δημιουργική συνεργασία
ια διαρκώς διευρυνόμενη παρέα από Θεσσαλονικείς, Αθηναίους, Ηπειρώτες κ.α. με
αφορμή φιλικές συναντήσεις για ποτό, παρόντος του Δημήτρη Ζούμπου, συνεχώς το
συζητά για μια εκδρομή στα Κανάλια, για τα οποία τόσα έχουμε ακούσει. Να
απολαύσουμε, βρε αδερφέ, τις φυσικές καλλονές και τους μεζέδες της περιοχής. Και
δώστου τα πειράγματα:
-‘’Να νοικιάσουμε’’, λέει, ‘’ένα μάτζικ μπας και να τραγουδάμε και να λέμε σπαρταριστά
ανέκδοτα και αφηγήσεις σε όλο το δρόμο’’.
-‘’Να οργανώσουμε γλέντι Καναλιωτών και φίλων στα Κανάλια κι αν πετύχει να το
κάνουμε ετήσια μάζωξη’’. Τέτοια πράγματα…
Το ένα φέρνει το άλλο και έτσι με χαρά δέχτηκα την τιμητική πρόταση του επιστήθιου
φίλου μου Δημήτρη, του κ. Μπέκου και άλλων Καναλιωτών των Αθηνών για συνεργασία
με την εφημερίδα του Συλλόγου, ‘’Τα Κανάλια’’.
Είναι φυσικά μια φιλική και χωρίς καμιά αμοιβή συνεργασία και αφορά στα πολιτιστικά,
λαογραφικά, οικολογικά-αναπτυξιακά θέματα καθώς και στη σελιδοποίηση κ.λ.π. Δεν είναι
και λίγο για αρχή.
Εννοείται ότι δεν θα έχω την παραμικρή ανάμιξη στη στρατηγική του Συλλόγου και στις
αποφάσεις των οργάνων του.
Έχω όμως όρεξη για συνεργασίες που θα αναδεικνύουν τη φωνή της νεολαίας μας, τις
ιδέες και τις δράσεις των παραγωγικών δυνάμεων, το έργο των πνευματικών δημιουργών
που κατάγονται από την περιοχή και ό,τι προκύψει. Μαζί με καινοτομίες στην Τέχνη και τον
ελεύθερο χρόνο. Η ιδέα για ένα πληρέστατο αφιέρωμα στον αξέχαστο λα;κό βάρδο
Μπάμπη Μπακάλη ακούγεται υπέροχη.
Ας μην πούμε όμως πιο πολλά. Ξεκινάμε και ευχαριστώ για την πρόταση.

Μ

Kώστας Δ. Μπλιάτκας
Δημοσιογράφος της ΕΤ-3 -Συγγραφέας

Η εφημερίδα μας σε μια νέα εποχή
“Τα Κανάλια” φιλοδοξούν να παρουσιάσουν μια πληρέστερη και ελκυστική ύλη για όλους τους Καναλιώτες
Η στασιμότητα που παρατηρούμε την τελευταία
περίοδο στην εφημερίδα μας είναι, εν μέρει
τουλάχιστον, ερμηνεύσιμη με βάση την απουσία
αξιολόγησής της.
Υποδεχόμαστε τον δημοσιογράφο Κώστα
Μπλιάτκα ως ένα εν δυνάμει αξιολογητή μας,
από τον οποίο περιμένουμε να μας προσφέρει
τις ειδικές γνώσεις του και την πολύτιμη εμπειρία του, ωθώντας μας να διερωτηθούμε για τις

υπάρχουσες πρακτικές μας και να τις αναθεωρήσουμε, δηλαδή να μάθουμε πως να επιστρατευσουμε τη δημιουργικοτητά μας, η οποία,
υπάρχει παντού στους Καναλιώτες.
Αυτό που βρίσκουμε ελκυστικό στον Κώστα
Μπλιάτκα δεν είναι μόνο η ζεστή και φιλική του
γλώσσα, ούτε μόνο ο βαθύς ανθρωπισμός που
τον διαπερνά, αλλά η οικο-πολιτιστική αντίληψη
που τον συνέχει.

Η πυκνή και ζωντανή επικοινωνία μαζί του είναι
επι-θυμητή γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο.
Θερμά τον ευχαριστούμε για την αφιλοκερδή
προσφορά του και του ευχόμαστε να διατηρήσει
υψηλές προσδοκίες για την επιτυχία της κοινής
μας προσπάθειας.
Η Επιτροπή Εφημερίδας
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Το πρώτο αναγνωρισμένο Σωματείο
της Καρδίτσας στο χωριό μας
στη μνήμη του Θωμά Α. Κυρίτση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
Είναι γνωστό ότι η απελευθέρωση δεν σήμανε και απαλλαγή των Θεσσαλών αγροτών
του κάμπου από το καθεστώς της «αγροτοδουλείας» των τσιφλικιών. Αντί της ελευθερίας βρέθηκαν ξανά στην ίδια, αν όχι χειρότερη, κατάσταση, με μόνη αλλαγή το επώνυμο
του ιδιοκτήτη. Πριν είχαν τον τούρκο αγά,
τώρα τον έλληνα τσιφλικά, και το χειρότερο,
δεν απολάμβαναν τα προνόμια που είχαν
στην οθωμανική περίοδο, ένα από τα οποία
ήταν η απαγόρευση της έξωσης χωρίς σοβαρό λόγο από την καλλιεργούμενη γη.
Τώρα αυτό ήταν εφικτό και σε περίπτωση
έντασης, η αστυνομία ήταν με το μέρος των
τσιφλικάδων και κατά των κολίγων. Εκτός της
άγριας εκμετάλλευσης, της καταπίεσης και
των εξευτελισμών, πρέπει να προστεθούν οι
άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κολίγων και
η δίψα για κοινωνική δικαιοσύνη.
Ο μεγάλος λογοτέχνης Ζήσης Σκάρος,
συγχωριανός μας, στο περίφημο ιστορικό
μυθιστόρημα « Οι ρίζες του ποταμού», δίνει
με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο τη σκληρή
κοινωνική πραγματικότητα της εποχής.
Στην Καρδίτσα ιδρύεται (22/5/1909) ο «Γεωργικός Πεδινός Σύνδεσμος», ένα αγροτικό
σωματείο με έντονα πολιτικό και διεκδικητικό
χαρακτήρα για την προώθηση της «αγροτικής
ιδέας» και κυρίως την απαλλοτρίωση των
τσιφλικιών και την πραγματική αποκατάσταση των κολίγων.
Ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
τέτοιες που σημαδεύουν όχι μόνο την τοπική
ιστορία, αλλά την κοινωνική και συνδικαλιστική ιστορία της Θεσσαλίας, εάν όχι όλης της
χώρας. Ακολουθούν οι αιμα-τηρές εξεγέρσεις και τα συλλαλητήρια των Θεσσαλών
αγροτών.
Το 1915 ψηφίζεται ο πρώτος Νόμος (602/15)
ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες
να συνασπισθούν σε συνεταιρισμούς για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Αν και
δεν μας είναι γνωστή η έκταση της αξιοποίησης του νόμου, εκτιμούμε ότι στη Θεσσαλία δεν έτυχε εφαρμογής, διότι απλά το
Αγροτικό Ζήτημα παρέμεινε ακόμα άλυτο,
ενώ στα ορεινά χωριά το επιβιωτικό μοντέλο
της «κλειστής οικονομίας» δεν είχε ανάγκη
αναγνωρισμένου και με καταστατικό Συνεταιρισμού, δεδομένου ότι όπου χρειάζονταν
συλλογική αντιμετώπιση, το έκαναν μέσα
απο άτυπες μορφές συλλογικής δράσης.
Την εποχή αυτή στα Κανάλια με την αριθ
31/1915 απόφαση του Πρωτοδικείου
Καρδίτσας συστήνεται η «Κτηματική Αδελφότης Καναλίων». Το σωματείο αυτό είναι
από τα πρώτα που ιδρύονται στην περιφέρεια της επαρχίας Καρδίτσας και υποδηλώνει
την προοδευτικότητα των Καναλιωτών, οι
οποίοι ως φαίνεται παρακολουθούν στενά
τις εξελίξεις. Το γεγονός ότι τον Ιανουάριο
του 1915 αναγνωρίζεται το καταστατικό
σημαίνει ότι οι προεργασίες είχαν ξεκινήσει
τουλάχιστον εντός του 1914, πιθανόν
παράλληλα με τις συζητήσεις για τη νομοθετική πρωτοβουλία περί συνεταιρισμών.
Το γιατί οι Καναλιώτες δείχνουν εντυπωσιακή ετοιμότητα, κάτι που δεν συμβαίνει σε
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γειτονικά ή άλλα χωριά της Καρδίτσας,
θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια.

Η “Κτηματική Αδελφότης
Καναλίων”
Το σωματείο έχει έδρα τα Κανάλια, και
σκοπός του είναι «η προστασία, προαγωγή
και βελτίωσις της των κτημάτων παραγωγής, ως και η φροντίς προς βελτίωσιν της
καταστάσεως της Κωμοπόλεως και των
ταύτην ανηκόντων»...
«Το καταστατικόν υπεβλήθη εις το Πρωτοδικείον την 22-12-1914. Διετάχθη η
τοιχοκόλλησις του καταστατικού την 31-11915 Αριθμός διατασσούσης την καταχώρισιν: 31 της 31-1-1915. Κατεχωρίσθη την
17-2-1915». Το καταστατικό τροποποιήθηκε
μια φορά το 1919 με αίτηση που υποβλήθηκε την 30-8-1919, διετάχθη η
τοιχοκόλληση του καταστατικού την 7-101919 και ο αριθμός της απόφασης με την

οποία διετάχθη η καταχώρηση είναι
280/26-9-1919 και δεν γνωρίζουμε ποια
άρθρα τροποποιήθηκαν.
Η σφραγίδα του συλλόγου βάση του άρθρου 20 του καταστατικού, ήταν στρογγυλή, στο κέντρο έφερε «σταφυλή» και
κυκλικά την επωνυμία του, ήτοι «Κτηματική
Αδελφότης Καναλίων».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 22 του
καταστατικού, το οποίο προβλέπει όρκο για
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, «δι
ανατάσεως της δεξιάς χειρός», πράγμα
σπάνιο στα χρονικά της σωματειακής ζωής.
Ο όρκος που απαντάται για πρώτη φορά
στα σωματεία της Καρδίτσας έχει ως εξής:
Ορκίζομαι να τηρώ πιστώς τας διατάξεις
του καταστατικού, ενδιαφέρομαι υπερ
ευοδώσεως του σκοπού αυτού και εκτελώ
εντίμως και ευσυνηδείτως πάσαν ανατιθεμένην μοι υπηρεσίαν της αδελφότητος».
Ιδρυτικά μέλη είναι οι, Βάιος Τσαρούχας,
ιατρός, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, δάσ-

καλος και Κωνσταντίνος Αναγνώστου,
επίσης δάσκαλος, ενώ το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο αποτελούν οι, Ιωάννης
Θέος, κτηματίας, Χρίστος Ζήση Κούτης,
κτηματίας, Λουκάς Σδρόλιας, έμπορος,
Κωνσταντίνος Ρίζος, γεωργός, και Λάμπρος
Μόσιαλος, δάσκαλος.
Από την επωνυμία, από την σύνθεση των
συμμετεχόντων, αλλά και απο από το καταστατικό της «Αδελφότητας», φαίνεται
προκύπτει ότι δεν έχει σχέση με τα κοινωνικά αιτήματα αναδιανομής της καλλιεργούμενης γης και αποκατάστασης των
κολίγων.
Αντίθετα, επρόκειτο για μια πρωτοβουλία
πνευματικών ανθρώπων (ο ιατρός και τρείς
δάσκαλοι του χωριού) και ιδιο-κτητών γης,
μεσαίας μάλλον στρεμματικής έκτασης, η
οποία εντοπίζεται απο το διαχωρισμό
«κτηματίας» και «γεωργός». Στο σημείο
αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι Καναλιώτες
δεν υπήρξαν κολίγοι υπό τη γνωστή έννοια
των αγροτών του θεσσαλικού κάμπου,
παρότι στα ρίζα αυτού. Αρχικά οι Καναλιώτες καλλιεργούσαν στις πλαγιές της
περιφέρειας του χωριού, ενώ με την
αποχώρηση των τούρκων το 1881, αγοράζουν την καλλιεργούμενη γη κάτω απ’ το
χωριό, με αποτέλεσμα να είναι οι ίδιοι
ιδιοκτήτες.
Συνεπώς, το σωματείο αυτό δεν έχει
«ταξικό» και διεκδικητικό χαρακτήρα, τουναντίον έχει συνενωτικό και στόχο την
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
όπως θα δούμε παρακάτω, μέσα από μια
πρώιμη μορφή συνεταιρισμού. Τούτο
προκύπτει από τους στόχους του καταστατικού, από τους οποίους ξεχωρίζουν οι
οικονομικοί, αρχής γενομένης απο από το
ζύγισμα της παραγωγής, τη χορήγηση
εγγυητικών επιστολών, την σύνταξη
συμβάσεων μεταξύ παραγωγών-εμπό-ρων
και τον έλεγχο τήρησης των όρων, τον
δανεισμό στα μέλη σε περίπτωση ανάγκης.
Ταυτόχρονα θέτουν ζητήματα υποδομών,
όπως «κατασκευής έργων συγκοινωνίας ή
επισκευής υπαρχώντων τοιούτων, όπως η
μετά των κτημάτων συγκοινωνία κατάστη
ευκολωτέρα, και της δι’ οιουδήποτε μέσου
καθαριότητος των τε οδών και άλλων
μερών του εντός και εκτός της κωμοπόλεως».
Παράλληλα αναδεικνύουν την αξία της
ενημέρωσης και επιμόρφωσης των αγροτών «δια πρακτικών διδασκαλιών, υπό ειδημόνων επί τούτω εν ανάγκη καλουμένων
περί διαφόρων ζητημάτων γεωργικών και
ιδίων περί της χρήσεως λιπασμάτων».(!)
Τέλος, διακρίνεται και η διάθεση προσφοράς «προς βελτίωσιν της καταστάσεως της
Κωμοπόλεως και των ταύτην ανηκόντων»,
δηλαδή συναντάμε χαρακτηριστικά εξωρα;στικών και πολιτιστικών συλλόγων.
Από την σύνθεση της προσωρινής
διοίκησης και των ενεργώς συμμετεχόντων (τρείς δάσκαλοι, ένας δύο κτηματίες,
ένας ιατρός, ένας έμπορος, ένας γεωργός)
αντιλαμβανόμαστε το μορφωτικό επίπεδο

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
και τις αντιλήψεις με τις οποίες διοικήθηκε η
«αδελφότητα».
Το ιστορικό για τα Κανάλια σωματείο, τυπικά
διαλύθηκε «αυτοδίκαια» λίγους μήνες μετά την
επιβολή της επτάχρονης δικτατορίας, με τον
αναγκαστικό νόμο 31/1967 (σχετ. έγγραφο
27256/7-8-1967 της Νομαρχίας Καρδίτσας).
Ξανασυστάθηκε με την ίδια επωνυμία αλλά με
άλλη πράξη, με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, το 1975, όπως θα δούμε στη
συνέχεια. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι το
σωματείο υπήρξε ενεργό όλο αυτό το διάστημα, αλλά πέρασε ανενεργούς πε-ριόδους
αλλά και δράσης, ανάλογα με τα πρόσωπα.
Αν και η αξιολόγηση ενός σωματείου προMποθέτει πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό, (το
οποίο προσωπικά δεν έχουμε) όπως λ.χ. βιβλίο
αποφάσεων, διοικητικοί και οικονομικοί απολογισμοί, εκτιμούμε ότι η συνεισφορά της Κτηματικής Αδελφότητας ήταν μεγάλη όχι μόνο στην
προάσπιση των συμφερόντων των μελών,
αλλά και στην κοινωνική ζωή των Καναλίων.
Κυρίως δε, διότι εισήγαγε πολύ έγκαιρα τη
συλλογική δραστηριότητα στην Κοινότητα και
κυρίως την έννοια του συνεργατισμού, δημιουργώντας έτσι προMποθέσεις για ισχυρή
σωματειακή παράδοση αλλά και τη δημιουργία
Συνεταιρισμού λίγα χρόνια αργότερα.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, πρέπει να
επισημάνουμε ότι τα παραπάνω δεν πρέπει να
οδηγήσουν στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι
στο χωριό δεν υπήρχαν ακτήμονες ή ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά οικογένειες.
Το αντίθετο.
Δέκα περίπου χρόνια αργότερα (το 1926) και
με την τροπή που έλαβαν οι εξελίξεις στο αγροτικό Ζήτημα, (με τη διανομή γης απο την Επαναστατική Κυβέρνηση του 1922 με αρχηγό τον
Πλαστήρα), ιδρύθηκε η «Ένωσις Αποκαταστάσεως μικρο;διοκτητών και ακτημόνων καλλιεργητών Καναλίων».
Υ.Γ. Πρόθεση μας είναι να ερευνήσουμε και το
δεύτερο σωματείο, το «Σύλλογο Καπνοπαραγωγών
Καναλίων», που ιδρύθηκε το 1921. Όσοι έχουν
φωτογραφικό ή άλλο υλικό σχετικό με τα σωματεία
των Καναλίων, παρακαλούνται όπως ενισχύσουν
την έρευνα.
(Νάνος Παναγιώτης Νικηταρά 78 Καρδίτσα, 43
100 τηλ. 6977783314, για όσους έχουν ευχέρεια της νέας τεχνολογίας, nanos@ noskard.gr)
Πηγές - ενδεικτική βιβλιογραφία:
1. Κυρίτσης Θωμάς, Κανάλια - Ιστορία 400 χρόνων.
2. Νάνος Παναγιώτης, «Χαρτογραφώντας τη
Συλλογική Δραστηριότητα στην ευρύτερη
περιοχή Παλαμά, μέσα απο Πολιτιστικά και
άλλα Σωματεία, απο το 1881 μέχρι σήμερα» εισήγηση στο 3ο Συνέδριο για την
Ιστορία και τον Πολιτισμό του Παλαμά,
Ιούνιος 2006.

Κλεόμβροτος Παπανικολάου
ο τελευταίος αντάρτης

Γράφει ο Βασίλης Μπρακατσούλας
1. Αναφέρομαι στον Κλεόμβροτο Παπανικολάου, το
παληκάρι από το χωριό μας Κανάλια, που χάθηκε ως
αντάρτης το χειμώνα του 1950. Ήταν από τους πλέον
προικισμέ-νους νέους του χωριού μας. Ψηλός και με
γερές
πλάτες,
ευρύστερνος
και
πρόσωπο με ανδροπρεπή χαρακτηριστικά, βροντώδη φωνή
και τρανταχτό γέλιο,
εργατικός, έντιμος
και ευθύς στο λόγο,
έχαιρε εκτίμησης
από όλους τους
συγχωριανούς μας.
Τοποθετημένος στην
αριστερή παράταξη
και με αγνά ιδανικά,
σεβόταν την πολιτική τοποθέτηση των
αντιπάλων του και
ποτέ δεν έδειξε
αισθήματα μισαλλοδοξίας και εκδίκησης. Με τον
Αρίστιππο Παπαποστόλου, εξαίρετο αρχοντόπαιδο,
διατήρησε φιλία και εγκαρδιότητα σε όλα τα δύσκολα
εκείνα χρόνια της κατοχής και της αντιπαλότητας.
Άφησαν εποχή τα ηχηρά κοινά γέλια τους, όταν δίχως
κακία σχολίαζαν την επικαιρότητα.
2. Ο Κλεόμβροτος δεν κυνηγούσε την περιπέτεια. Στην
αριστερά ανήκε ως απλός οπαδός. Δεν είχε επίσης
οποιασδήποτε μορφής ηγετικές φιλοδοξίες. Και αν
προσχώρησε στη λογική της ένοπλης αυτοάμυνας,
είναι γιατί ωθήθηκε πρός τούτο από διώκτες. Δεν μπόρεσε να στα-θεί σε χλωρό κλαρί. Ως αντάρτης, εξάλλου
δεν βαρύνονταν με κανένα αδίκημα. Πέρασε έτσι χρόνια ένοπλος και κρυπτόμενος στα γνώριμα και όμορφα
χώματα του χωριού μας ως το τέλος του εμφυλίου
πολέμου. Διαλογίζομαι πάντοτε γιατί, μετά την ήττα
του Στρατού του, δεν αναζήτησε την ασφαλή σωτηρία
του ή και γιατί δεν κατέφυγε, όπως και τόσοι άλλοι, στις
ανατολικές χώρες; Παγιδεύτηκε άραγε από κάποια
προσταγή, ή απο ισχυρή αυτοπεποίθηση και λεβεντιά
δεν ήθελε να αποχωρισθεί το χωριό μας; Την απάντηση
την πήρε ο ίδιος μαζί του.
3. Με τον αδελφό της μητέρας μου Χρίστο Σδρόλια, ο
Κλεόμβροτος διατηρούσε διαχρονική και αδιατάρακτη
φιλία. Κάποιο κρύο χειμωνιάτικο βράδυ χτύπησε την
πόρτα του σπιτιού του. Ο Χρίστος φοβήθηκε και
κρύφτηκε. Του άνοιξε η γυναίκα του Μαριάνθη. Ο Κλεόμβροτος δρασκέλησε την πόρτα. Από τα δασιά και

ανάκατα γένια του χάραξε ένα διαφανές χαμόγελο
φιλίας και εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα φώναξε:
Χρίστο, έλα να μιλήσουμε, μη φοβάσαι. Ο θείος μου
ξεπρόβαλε. Αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν από χαρά,
συγκίνηση και θλίψη. Μίλησαν όλη τη νύχτα για όλα.
Για τα παλιά και τα τρέχοντα. Και ταυτόχρονα έτρωγαν
από τις λιχουδιές, που δεν έλειπαν ποτέ από αυτό το
σπίτι, και πίνοντας καλό κρασί. Από σεβασμό ο θείος
μου δεν του πρότεινε τρόπους και λύσεις αποφυγής
του θανάτου του. Και έτσι, πρίν χαράξει, οι δύο φίλοι
χώρισαν. Ο Κλεόμβροτος έφυγε για το λημέρι του, για
να βρεί μετά από λίγες μόνο μέρες το θάνατο στους
λό-φους του χωριού μας.
Αυτή τη συνάντηση και το διάλογο των δύο φίλων έβαζα
τον θείο μου πολλές φορές να μου την αναπαραστήσει.
Ήθελα να είμαι ενταγμένος στην ατμόσφαιρα εκείνης της
στιγμής. ‘Εμοιαζε στα δικά μου μάτια και αισθήματα
σκηνή αρχαίας τραγωδίας πρίν το θάνατο του παλικαριού.
4. Τον αγαπούσα τον Κλεόμβροτο. Ήταν η έκφραση της
γενναιότητας και η αποτίμηση της αυθεντικότητας. Οι
πολεμικές αφηγήσεις του από τον πόλεμο της
Αλβανίας έκαναν σε εμάς τα παιδιά να ξεπηδάνε στο
μυαλό μας συγκριτικές εικόνες και για τους μυθικούς
πολεμιστές του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα μπροστά
στα τείχη της Τροίας. Διατηρώ ακόμα άσβεστη στη
μνήμη μου και την μορφή του πατέρα του, του μπάρμπα Γιώργου, έως τα στερνά της ζωής του. Με προσήγγιζε όταν, ως δικηγόρος στην Καρδίτσα και βουλευτής
τότε της ΕΔΑ, επισκεπτόμουν το χωριό. Και με τρυφερότητα και πατρική στοργή επέμενε να μου προσφέρει καφέ και να μιλάμε. Ήξερε ότι έψαχνα και εγώ στις
Ανατολικές χώρες, που ταξίδευα τότε, αναζητώντας
ίχνης ζωής του αδελφού μου Γιώργου, που είχε επιστρατευθεί απο τους αντάρτες και έκτοτε αγνοούνταν.
Με αντίκριζε με υγρά μάτια και περίμενε τη χαρμόσυνη
είδηση και για τον δικό του άνθρωπο.
Δεν πίστευε στο θάνατο του!
5. Πολλοί χάθηκαν τότε και από τις δύο όχθες, όπως ο
Βασίλης Γηράσης ή Σιαφάκας, ο Γιώργος Αναστασίου ή
Πόλιας, αλλά και ο Νίκος Μπαντέκος με τη σύζυγο του,
και εξαδέλφη μου, Ευτυχία Σδρόλια όταν, ερωτευμένοι στη ζωή και αγκαλιασμένοι στο θάνατο, δέχθηκαν
πιασμένοι χέρι - χέρι τα βόλια του εκτελεστικού αποσπάσματος στη Λάρισα. Και επίσης από την άλλη όχθη
η ΖωUτσα Τσάτσου και οι Γούκος και Λαπούσης, πατέρες των φίλων και συμμαθητών μου Ηρακλή και Τάκη,
αντίστοιχα, και τόσοι άλλοι.
Ας είναι οι γραμμές αυτές εκπλήρωση χρέ-ους μνήμης
στον Κλεόμβροτο και σε όλους τους χαμένους στην
σκληρή εκείνη εποχή συγχωριανούς μας και από τις δύο
πλευρές, που τους συνοδεύει έκτοτε βουβό κλάμα.
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KΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Συγκινεί ο Νικόλαος Γηράσης

με το Βιβλίο του «Οι Γενικές Συνελεύσεις»
Υπό Ιωάννου Μιλτ. Κωτούλα

έλω να συγχαρώ τον φίλο Νίκο
Γηράση, για την έκδοση του 2ου
βιβλίου του, με τον τίτλο «Οι γενικές
συνελεύσεις» ως επίσης και το
συγχωριανό και φίλο επιτυχημένο
επιχειρηματία της πόλεως μας της
Θεσσαλονίκης, τον Κωστάκη Γιωτόπουλο, που συνέβαλε ως οικονομικός
αρωγός και ηθικός συμπαραστάτης και
όχι μόνο, στην κυκλοφορία του.
Το νέο βιβλίο, με συστηματική επιμέλεια και πιο επεξεργασμένο και περιεκτικό λόγο, προπαντός με φαντασία και
εξάρσεις στον περίγυρο του θέματος,
μας παραδίδει ανάγλυφο το γενεαλογικό δένδρο των δύο μεγάλων οικογενειών του χωριού μας, Γηρασαίων και
Πασχαίων, συγχρόνως όμως ντοκου μενταρισμένα πλέον, αποδεικνύει τις
ρίζες μας, τις απαρχές δημιουργίας του
χωριού μας, από ποιούς ανθρώπους
έγινε, από πού ήρθαν, πότε και γιατί.
Καταγράφει δηλαδή τεκμηριωμένα την
ενδιαφέρουσα ιστορία των Καναλίων,
ιστορία που είναι πολύ προσφιλής
ενασχόληση των δύο αυτών άξιων
συγχωριανών μας, όπως από προσωπικές επαφές γνωρίζω. Ιστορία με την
οποία αναπολούν την ζωή των γονέων
τους και των απωτέρων γεννητόρων
τους και ενδυναμώνουν τη συνείδηση
της ίδιας αυτής ιστορίας, χωρίς την
οποία, δε μπορεί να επιβιώσει καμία
ομάδα μικρή ή μεγάλη και κανένας
λαός.
Ως τώρα είχαμε μια αμυδρά ιδέα ότι οι
κάτοικοι των Καναλίων ήρθαν στο χωριό μας από την Ήπειρο, από ποιό
όμως χωριό της Ηπείρου κρατάει η
σκούφια τους δεν ξέραμε και έχει
σημασία διότι κατά τη βιολογία ο
άνθρω πος μιας ομάδος κουβαλάει
μέσα του γενετικά μεταφερόμενες διαφορές των προγόνων του σε σχέση με
άλλες ομάδες.
Ήδη, απο την έκδοση του βιβλίου, χά-
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ρις στην επισταμένη επιτόπιο έρευνα
και γραπτή τριπλή και τετραπλή διασταύρωση των πληροφοριών του
συγγραφέα, ξεκαθαρίζεται ότι από το
Κεράσοβο της Ηπείρου ξεκίνησαν
για τα Κανάλια, οι Γηρασαίοι και οι
οικογένειες Βάλλα, Τσιάτσιου,
Κυρίτση, Μπέκου, Παπαδημη τρίου. Οι Γηρασαίοι είχαν ενδιάμεσο σταθμό στον Ντόλο και
τώρα Βυθός, στη συνέχεια δε ο
πρώτος γενάρχης των Γηρασαίων, Γεράσιμος, ήρθε στα
Κανάλια, ως μάστορας το 1840 1845. Απο τον Ντόλο επίσης
μετοίκισαν στα Κανάλια και τα
περίφημα μαστόρια, οι Πιστρικαίοι ή Ντουλαίοι, που έκτισαν
στα Κανάλια τα πιο γερά
σπίτια. Αυτή είναι η μεγάλη
συμβολή του βιβλίου στην
ιστορία του χωριού μας. Διότι
αν η ιστορία δεν γράφεται,
διαγράφεται για πάντα, χάνεται.
Στο Κεράσοβο λοιπόν, στην
περιοχή των Μαστοροχωριών, ένα όμορφο χωριό,
στους
πρόποδες
του
αιώνιου όρους Σμόλικα, στη
ραχοκοκαλιά της Πίνδου,
κοντά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων και στον Ντόλο,
επίσης όμορφο Μαστοροχώρι δίπλα στον Πεντάλοφο Κοζάνης, χωριό της
Δυτικής
Μακεδονίας,
βρίσκεται το ορμητήριο
μιας μεγάλης ομάδος οικογενειών απ’
όπου ξεκίνησαν για τα Κανάλια. Εκεί οι
ρίζες μας.
Αναφερόμενος στα χωριά αυτά ο
Νίκος, απο αγάπη πρός τα Κανάλια
γράφει δύο ή τρείς φορές ότι τα χωριά αυτά σκαρφαλωμένα στα βουνά,

θυμίζουν τα Κανάλια και είναι τα από
τα ομορφότερα της Πίνδου.
Λέτε στα Κανάλια να βρήκαν οι κάτοικοι
αυτοί υποσυνείδητα τα χωριά τους;
Όπως εμείς οι Καναλιώτες,

όπου
πάμε, ψάχνουμε να βρούμε τη θέα των
Καναλίων;
Η οικογένεια Γηράση από τότε πλήθυνε
και απέκτησε πολλούς κλώνους μέσα
σε έξι γενεές περίπου, ή 160 χρόνια
και συναποτέλεσε ένα μεγάλο τμήμα
του χωριού στη νότια πλευρά,
μπαίνοντας στο χωριό, μεταξύ δε των
επιγόνων και ο Νίκος Γηράσης, που
συνέγραψε το βιβλίο.
Το γενεαλογικό δέντρο των Πασχαίων
έχει διαφορετική, παραμυθένια ιστορία.
Ο γενάρχης Γεώργιος Πάσχος φέρεται
ο πρώτος κάτοικος, που έστησε την
κατσούλα του στην ανατολική πλαγιά δασώδη περιοχή, στους πρόποδες των
Αγράφων, όπου σήμερα τα Κανάλια,
κοντά στη βρύση στην καλύτερη θέση
με το ανάλαφρο αεράκι και την απέρα ντη μαγευτική θέα, ανυποψίαστος ότι
εκεί θεμελιώνει μελλοντικό χωριό.
Βέβαιον είναι ότι ήταν ηπειρώτης, απο
απροσδιόριστο χωριό. Μεταξύ Ηπείρου
- Αγράφων - Καναλίων υπήρχε πάντοτε
διαρκής διαχρονική γέφυρα μετακινήσεως πρός Κανάλια, ποτέ αντίστροφα.
Αυτό υποστηρίζει ο Νίκος στο βιβλίο
του και παραθέτει όλες τις απόψεις
των ασχοληθέντων με το θέμα, δεν
υπάρχουν όμως αποδεικτικά στοιχεία.

Αμφιλεγόμενο είναι το ζήτημα πότε
εγκαταστάθει στην περιοχή, το 1650
όπως δέχεται ο Θωμάς Ζήσης ή το
1720 - 1740 όπως υποστηρίζει ο
Δημήτριος Γιωτόπουλος. Επίσης αμφιλεγόμενο είναι αν ήλθε απο το Ελευθεροχώρι, χωριό του
κάμπου που δεν
υπάρχει σήμερα, ή
απευθείας απο την
Ήπειρο. Αδύνατον σε
λίγο χρόνο να υπει σέλ θει κανείς στις λε πτομέρειες, θα υπενθυμίσω μόνο αυτό που
γράφει στο βιβλίο, ότι
απο το 1525 η Συνθή κη
του Ταμασίου, μεταξύ
Τούρκων και Αγραφιω τών, ήταν σε πλήρη
ισχύ και απαγόρευε
τους Τούρκους του κάμπου να εγκαθίστανται
στα Άγραφα, συνεπώς
και στα Κανάλια, εκτός
Φαναρίου, ενώ επέτρεπε
ελεύθερα την επικοινωνία μεταξύ των κα τοί κων των πεδινών περιοχών και των ορεινών Α γρά φων.
Έτσι θα μπορούσε λοιπόν
το 1650 ο Γεώργιος Πάσχος
να εγκατασταθεί στη Βρύση,
απόμερη παρυφή των Αγράφων, που δεν πατούσε
Τούρκος και βέβαια δεν
ήταν, κατά τη γνώμη μου, η
φωλιά του λύκου, όπως
αντίθετα υποστηρίζει ο Νίκος
αλλά πολύ καλός απόμερος κρυψώνας. Μεταξύ των σημερινών γόνων
των Πασχαίων και ο φίλτατος στρατη γός Αθανάσιος Πάσχος.
Να προσθέσω εδώ, πως είναι αξιοσημείωτο ότι ο συγγραφέας, καταγράφει ονομαστικά τους συγγενείς του,
τόσο από την πλευρά των Γηρασαίων
όσο και από την πλευρά των Πασχαίων
και επεκτείνεται και στις εκ πλαγίου
συγγενικές οικογένειες των Κυριτσαίων,
Ντενισαίων,
Τσιωκαίων,
Κατεραί ων, Ζησαίων και άλλων.
Μια πρωτόγνωρη και άξια θαυμασμού
καταγραφή.
Ακόμη να επισημάνω ότι καταγράφει
γεγονότα της παιδικής μας ζωής που
διαβάζοντάς τα, τα ξαναζούμε. Με
τρόπο εύγλωτο και απρόσωπο καυτηριάζει και τα λάθη μας. Ούτε τα ζώα και
τα πτηνά του χωριού μας δεν ξεχνά.
Θα μπορούσε να ομιλεί κανείς ατελείωτα για το βιβλίο και την προσφιλή
ιστορία του χωριού μας αλλά δεν
υπάρχει χρόνος.
Κλείνω εδώ. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο και τον Κωστάκη για
την έκδοση του σπουδαίου αυτού ιστορικού βιβλίου και την δωρεάν διάθεσή
του.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Περί οικολογίας
Στα τέλη του 20ου αιώνα οι ιστορικοί αναλυτές στην αναδρομή τους, τον χαρακτήριζαν ως αιώνα του ψυχρού πολέμου και εκτιμούσαν ότι ο αιώνας που έρχεται θα είναι ο αιώνας της οικολογίας.
Ο 21ος αιώνας μπορεί να είναι ακόμη στην αρχή του άλλα ήδη οι προβλέψεις επιβεβαιώνονται. Πυρκαγιές, πλημμύρες, πολυήμεροι καύσωνες, όχι σαφή διάκριση
των εποχών, αύξηση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, έντονη ρύπανση σε
όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου είναι τα χειροπιαστά αποτελέσματα του
προβλήματος που έχουν εισβάλλει στην καθημερινότητα μας.
Ειδικότερα στη χώρα μας η αλλαγή του μικροκλίματος και οι καλοκαιρινές πυρκαγιές ανέδειξαν το πρόβλημα και στεναχώρισαν ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία.
Η επόμενη μέρα βρήκε τους Έλληνες περισσότερο ευαισθητοποιημένους σε
θέματα περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε εκδήλωση για
την αναδάσωση της Πάρνηθας οι εθελοντές ήταν περισσότεροι απο από τα δέντρα! Οι μαθητές, οι φοιτητές αλλά και όλοι οι πολίτες αναλαμβάνουν δράσεις
όπως ανακύκλωση, αναδασώσεις, αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος που
έχει “βιαστεί” απο από τεχνολογικές παρεμβάσεις, διαχείριση σκουπιδιών και
αποβλήτων κ.α.
Αυτό που μπορεί να κάνει ο κάθενας απο από εμάς είναι να ασχοληθεί με το σπίτι
του, τη γειτονιά του, το χωριό του ή την πόλη την οποία ζεί και να δείξει την
αγάπη του για το πε-ριβάλλον αναλαμβάνοντας έστω και μικρές πρωτοβουλίες.
Η οικολογία δεν είναι πλέον μια έκφραση πολιτισμού είναι κάτι πολύ παραπάνω...
ζήτημα ζωής.
Αλέκος Κατέρης
Φυσικός

Παιδικές αναμνήσεις
Πολλές φορές αναρωτιέμαι, αν πρέπει να νιώθω τυχερή που έχω αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια.
Άλλες πάλι, σκέφτομαι, πως οι μνήμες που έχω, είναι ό,
τι μου έχει μείνει απ’ όσα έζησα στα Κανάλια στη παιδική μου ηλικία. Κάτι πολύτιμο, η δική μου, ανεκτίμητη
περιουσία.

πάντα χαμογελαστός, με γεμάτα τα χέρια και τις τσέπες
με κάθε λογής καρπό της φύσης. Σα να ήθελε να μας
καλοπιάσει για να τον συγχωρήσουμε για τη πολύωρη
απουσία του από το σπίτι. Χαρακτηριστική φιγούρα και η
γιαγιά, από την οποία θυμάμαι έντονα μυρωδιές. Αυτή η
γάστρα, αχ αυτή η γάστρα…

Οι αναμνήσεις μου από το χωριό βρίσκονται σε εικόνες
και μυρωδιές. Ξεκινώ το ταξίδι μου από τον Προφήτη
Ηλία. Κλείνω τα μάτια και εμφανίζεται μπροστά μου ο
Θεσσαλικός κάμπος. Ένα τέταρτο αγνάντι από την Καθαρόλακα σε κάνει αμέσως αμέσως να δεις αλλιώς τα
πράγματα και ας περνάς τη δυσκολότερη φάση της
ζωής σου. Από το Προφήτη Ηλία κατέβαινε κι ο παππούς
επιστρέφοντας από τη βοσκή.

Η μυρωδιά του ψωμιού, η μυρωδιά της πίτας. Μυρωδιές που αναζητώ κάθε φορά που πάω στο χωριό και μου
λείπουν πολύ. Ο αδελφός μου βέβαια επιμένει, ότι οι
μυρωδιές αυτές υπάρχουν ακόμα, γιατί απλά δεν έφυγαν ποτέ. Η διαδικασία παρασκευής του ψωμιού και της
πίτας αποτελούσε ολόκληρη ιεροτελεστία για τη γιαγιά.
Φυσικά δεν επιτρεπόταν να συμμετέχουμε αλλά μόνο
να παρακολουθούμε.

στο μυαλό μου είναι το τυρί κρεμασμένο στη τσαντίλα
για να πήξει. Το κυκλικό σχήμα που έπαιρνε δε μας άρεσε ποτέ. Πάντα εγώ και ο αδερφός μου βάζαμε το χεράκι μας. Το επόμενο πρωί η γιαγιά, το έβρισκε στη θέση
που το είχε αφήσει αλλά όχι στο κυκλικό σχήμα που
εκείνη ήθελε.
Πολλές τέτοιες καθημερινές στιγμές συνθέτουν τις
αναμνήσεις μου από τα Κανάλια. Στιγμές που δε θέλω
να ξεχάσω ποτέ, γιατί με δένουν με τον τόπο μου και με
γυρνούν πίσω σε εποχές που νοσταλγώ. Νιώθω τελικά
τυχερή που έχω αναμνήσεις. Θα προσπαθήσω να τις
κρατήσω ζωντανές στο μυαλό μου, γιατί ίσως οι επόμενες γενιές να μην έχουν την τύχη που είχα εγώ. Θα
χαρώ πολύ να είμαι αυτή που θα θυμάται και θα διηγείται…

Μπροστά το κοπάδι και πίσω ο οδηγός τους. Ερχόταν

Άλλη χαρακτηριστική εικόνα που έχει μείνει χαραγμένη

Ελεάννα Δ.Στασινού

Bιοτεχνία:
Γραφεία Έκθεση:
Έκθεση Aθήνας:
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας
O χαιρετισμός του Πρόεδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου
Δ. Γιαννακού
Κυρίες και Κύριοι,
Καναλιώτισες και Καναλιώτες,
Νέες και Νέοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου σας καλοσωρίζω, σας
απευθύνω θερμό χαιρετισμό και
σας εύχομαι καλή χρονιά.
Η μεγαλειώδης και έξω από κάθε
πρόβλεψη συμμετοχή σας στη
σημερινή εκδήλωση αποτελεί για
εμάς στήριξη της νέας πορείας
αναγέννησης και ανανέωσης του
Συλλόγου μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες και
ιδιαίτερα στη Νεολαία. Δεν θα
σταματήσουμε να λέμε ότι ο
Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας ανήκει σε όλους τους Καναλιώτες. Δεν περισσεύει κανένας
και καμία!
Αναλάβαμε τη διοίκηση του
Συλλόγου σε μια κρίσιμη στιγμή

για τον Σύλλογο, γνωρίζοντας τις
δυσκολίες και τα προβλήματα
προβλήματά του.
Αυτούς τους τρείς (3) μήνες όλα
τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα απο από
αξιώματα και σε πνεύμα αλληλεγγύης, βάλαμε τις βάσεις για την
ανασυγκρότηση του Συλλόγου,
προστατεύοντας το κύρος του και
τα συμφέροντα των μελών και
των φίλων του.
Φίλες και φίλοι,
Ενωμένοι και αποφασισμένοι
προχωράμε όλοι μαζί, δημιουργώντας τον Σύλλογο της νέας
εποχής και μακράς πνοής.
Κλείνοντας, χίλια ευχαριστώ για
την απίστευτα μεγάλη συμμετοχή
σας και την στήριξη σας.
Καλή διασκέδαση!

Ευχαριστούμε τους βουλευτές του Νομού
μας και το Δήμαρχο Ιθώμης για το γραπτό
χαιρετισμό που απέστειλαν στο χορό μας
Χρειαζόμαστε τη συνδρομή τους. Ιδιαιτέρως
αναγνωρίζουμε την πρόθεση του Δημάρχου
για την ανάδειξη και υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων στον τόπο μας.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων και Βουλευτή Καρδίτσας
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ στον ετήσιο χορό
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών
Καρδίτσας της Αθήνας
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2008
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στον ετήσιο χορό του Συλλόγου σας και λυπάμαι, που
δεν μπορώ να είμαι απόψε μαζί σας. Μαζί με
αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και γνωστούς.
Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο βράδυ.
Εύχομαι για το Σύλλογό σας να είναι πάντοτε
δραστήριος. Για το νέο έτος στέλνω σε όλες

και όλους τις καλύτερες ευχές μου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Καρδίτσας
Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην εκδήλωση σας. Λυπάμαι που
αδυνατώ να βρίσκομαι μαζί σας. Σας στέλνω
τις ευχές μου για την επιτυχία της εκδήλωσης. Διαβιβάστε τους χαιρετισμούς μου σε
όλους τους παρευρισκομένους.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Γεώργιος Θ. Αναγνωστόπουλος
- Βουλευτής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Βουλευτής Ν. Καρδίτσας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22-02-08
Πρός: τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καναλιωτών
Καρδίτσας της Αθήνας

Φανάρι, 22 Φεβρουαρίου 2008
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Αγαπητοί συγχωριανοί και συγχωριανές,
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση σας, αλλά
θέλω να γνωρίζεται ότι με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός που
λόγω κάποιων υποχρεώσεων δεν μπορώ να παραστώ
στον ετήσιο χορό σας. Να είστε όμως σίγουροι ότι τόσο
εγώ προσωπικά όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε πάντα δίπλα σας και θα ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή
τις όποιες προτάσεις σας υποβάλλετε ως σύλλογος που
ως στόχο έχουν πάντα την ανάπτυξη και την προβολή του
όμορφου χωριού μας. Επίσης θέλω να γνωρίζετε ότι θα
μας βρίσκετε αρωγό και συμπαραστάτη σας στην υλοποίηση της οποιασδήποτε εκδήλωσης που αποβλέπει
στην ανάδειξη των εθίμων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ για μια άλλη
φορά και εύχομαι σε όλ-ους να περάσετε καλα.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Δήμαρχος ΙΘώμης - Σταύρος Παπαγεωργίου
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Αγαπητοί Φίλοι,
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σας να
παρεβρεθώ στον ετήσιο χορό του Συλλόγου
σας.Ένα βαρύ πρόγραμμα ανειλημμένων
υποχρεώσεων στην Καρδίτσα δεν μου επιτρέπει να ανταποκριθώ. Θα ήθελα ωστόσο
να σας συγχαρώ γιατί με τις πρωτοβουλίες
σας καταφέρνετε να συντηρείτε και να προβάλλετε τα πολιτιστικά στοιχεία του τόπου
της καταγωγής μας. σΕλπίζω να υπάρχει η
ευκαιρία της επικοινωνίας μας σε επόμενη
εκδήλωσή σας.
Με τιμή
Τσιάρας Κωνσταντίνος - Βουλευτής
Καρδίτσας

ΠΑΣΟΚ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. ΡΟΒΛΙΑ

3312042, Φαξ 210 - 3709659
e-mail: rovlias@parliament.gr
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008
Πρός ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σας
να παραστώ στην εκδήλωση που διοργανώνετε στο κέντρο «MOSTROU» στις 24
Φεβρουαρίου. Δυστυχώς, λόγω απουσίας
μου στην Καρδίτσα για την εκλογή συνέδρων
για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δυνατόν
να παρευρεθώ.
Παρακαλώ να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω ότι
στο μέλλον θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε
άλλη πρόσκληση σας.

Καρδίτσα: Χαρίτου 22 (431 00), τηλ. 24410 29778, Φαξ 24410 - 26588
Αθήνα: Μητροπόλεως 1 (105 57), τηλ. 210 -

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ντίνος Ρόβλιας - Βουλευτής Καρδίτσας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΟΥ 24-02-2008
ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΜΕ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ:
1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ 200 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ
ΚΑΡΤΑΣ 18,00 E
2. ΑΠΟ 220 - 280 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΜΗ
ΚΑΡΤΑΣ 17,00 E
3. ΑΠΟ 280 - 320 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΜΗ
ΚΑΡΤΑΣ 16,00 E
4. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 320 ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΤΟ
ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ
ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ, ΜΕ
ΤΟΝ κ. ΜΟΣΤΡΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ, ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΩΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΡΤΑΣ 14,50 Ε. ΤΟΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ.
ΕΣΟΔΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. ΚΕΝΤΡΟ: ΑΤΟΜΑ 428
ΚΑΡΤΕΣ 428Χ15,00
6.420,00
2. ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ,
ΗΛΘΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΑΡΤΕΣ 19Χ15,00
285,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 6.705,00
ΕΞΟΔΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. ΚΕΝΤΡΟ: ΑΤΟΜΑ 428
ΚΑΡΤΕΣ 428Χ14,50
6.206,00

ΜΕΙΟΝ:
α. ΚΑΡΤΕΣ 12 ΔΩΡΕΑ ΚΑΤ/ΤΟΣ
174,00
β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦ/ΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ
382,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ: 5.650,00
2. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ & ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ)
300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 5.950,00
ΑΡΑ: ΕΣΟΔΑ (6.705,00) ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ
(5.950,00)=ΚΕΡΔΗ 755,00
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ

2η συνάντηση της νεολαίας
Πιο πετυχημένη από την πρώτη
ο Σάββατο 29 Μαρτίου 2008
πραγματοποιήθηκε στο café-bar
«DIVINO», στη Νέα Χαλκηδόνα,
συνάντηση, την οποία διοργάνωσε η
Επιτροπή Νεολαίας του Συλλόγου μας.
Από τις 22:00 μ.μ. άρχισαν να
καταφθάνουν οι Νεολαίοι Καναλιώτες,
κάθε ηλικίας, αλλά και φίλοι των
Καναλιωτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
μαζικά και με χαρά στο κάλεσμα της
Επιτροπής.
Η βραδιά κύλησε με ποτό, χορό,
κουβεντούλα και γνωριμίες μεταξύ των
Νεολαίων Καναλιωτών, ενώ μουσικά τη
βραδιά κάλυψε με επιτυχία διμελές
γκρουπάκι, τα μέλη του οποίου
ερμήνευσαν γνωστές, ξένες και

Τ

ελληνικές, ποπ και ροκ επιτυχίες.
Στο μέσον της εκδήλωσης έλαβε το λόγο
το μέλος της Επιτροπής Νεολαίας,
Αλέκος Κατέρης, ο οποίος, αφού
ευχαρίστησε όσους και όσες, Καναλιώτες
/ τισες και μη, παρεβρέθηκαν στην
εκδήλωση, έθεσε ανοιχτή πρόσκληση σε
όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν ενεργά
με την Επιτροπή Νεολαίας και ευχήθηκε
να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες
επιτυχημένες εκδηλώσεις με τη
συμμετοχή όλων μας.
Κατά την αποχώρησή μας, στο τέλος της
βραδιάς, εκφράσαμε όλοι την επιθυμία να
πραγματοποιούνται τέτοιες συνατήσεις
και δώσαμε ραντεβού για την επόμενη
που θα ακολουθήσει.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από την Αθήνα
ΘΑΝΑΤΟΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Το Δ.Σ. (επτά (7) μέλη) κατέθεσε στο ταμείο
του Συλλόγου για την εφημερίδα το ποσό
των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00) στη
μνήμη του πρώην Γραμματέα της Κοινότητας
Κοινότητας
Καναλίων
Ματθαίου Τσιώκου, που
έφυγε από κοντά μας.
Αιωνία η μνήμη σου φίλε
Μάνθο. Δεν θα σε ξεχάσουμε για τις υπηρεσίες
που προσέφερες στους Καναλιώτες.
25/03/08 Εφυγε από κοντά μας η Χρυσούλα
Γατή, χήρα Χρήστου Γατή, ετών 88.
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 27/3/08 στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου.
19/04/08 Εφυγε από κοντά μας η Βασιλική
Καραγιάννη Μάστορα. Κηδεύτηκε στο Περιστέρι. Παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ΔΣ
του συλλόγου

Η Αικατερίνη Σδρόλια του Στεργίου,
προσφέρω στην μνήμη της εξαδέρφης
μου Αφροδίτης Κωνσταντίνου Τσιανάκα
100 ευρώ. Της αφιερώνω το ποίημά μου.

που τραβάς ανθοπέταλο
τη ζωή σου να σβήσεις
πάω να φέρω την άνοιξη
σε μια χώρα άλλης γης.
Μη με κλαις σ’ άλλα χώματα
τ’ Απρίλη θα φέρω
θα σκορπίσω το μήνυμα
μιας αλήθειας που ξέρω.
κείνο π’ άκουσα σήμερα
και σιγόψελνε αύρα
και το λάλαε χαρούμενα
και η καμπάνα απ’ αλάργα
νύχτα νύχτα το μήνυμα
το τρανό θα κηρύζω
του Χριστού την Ανάσταση
στους νεκρούς που θα σμίξω

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ι.Ε.Σ.)
Πρός
Τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Γιαννακό και το
Διοικητικό Συμβούλιο Του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας
Γλάδστωνος 10 106 78 - Αθήνα
Θεσ/νίκη 20-2-2008
Κύριε Πρόεδρε
Για την εκλογή σας στη Διοίκηση του Συλλόγου, τις εξαγγελθείσες νέες αρχές και αποφάσεις και ιδίως το άνοιγμα προς τους νέους,
σας συγχαίρω και εύχομαι υγεία και δημιουργικό έργο. Η ανανέωση υπήρξε παντού και
πάντα τροφοδότης της προόδου - εάν δε, με
το νέο αίμα συνδυάσετε και την πείρα, θα
έχετε επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για το καλό της γενέτειρας μας και των
απανταχού Καναλιωτών. Εσωκλείω μικρό
κείμενο παρουσίασης του νέου βιβλίου του
Νίκου Γηράση κατά το κόψιμο της πίττας στην
πόλη μας την 27-01-2008, με αντικείμενο την
προέλευση πολλών Καναλιωτών και θα σας
παρακαλέσω για τη δημοσίευσή του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ιων. Κωτούλας

Νέα από τα Κανάλια

Στις 11/5/2008 παντρεύτηκε στον Προφήτη
Ηλία Καναλίων, ο Θέος Κωνσταντίνος του Σοφοκλή με την Ιωάννου Ελένη, και βάφτισαν και
την κόρη τους. Το όνομα αυτής Αναστασία.
Ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας τους
εύχεται να ζήσουν και να χαίρονται την κόρη
τους.

ΘΑΝΑΤΟΙ
8/1/08 Εφυγε από κοντά μας η Βλαχογιάννη
Γλυκερία σύζ. Χρήστου.
5/03/08 Εφυγε από κοντά μας ο Τσιώλας
Ευάγγελος του Δημητρίου.
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ΔΩΡΕΑ

Στο στερνό το ξεψύχημα
δειλινού μυρωμένου
κάποια ρόδα μαραίνονται
κάποια ρόδα πεθαίνουν

20/04/08 Εφυγε από κοντά μας ο Γεώργιος
Γαλανάκης του Μιχαήλ συζ. Αλεξάνδρας
Κατέρη του Δημητρίου.

ΓΑΜΟΙ - ΒΑΦΤΙΣΙΑ

23/3/08 ημέρα
Κυριακή έγινε το
ετήσιο μνημόσυνο
του αξέχαστου
συγχωριανού μας
μουσικοσυνθέτη
Μπάμπη Μπακάλη
στην εκκλησία του
Κοιμητηρίου Περιστερίου. Παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ΔΣ του συλλόγου. Αιωνία του η
μνήμη.

Ώρια λούλουδα π’ ανθίσαν
μιαν αυγούλα τ’ Απρίλη
ξεφυλίζουν και σβήνουνε
στο Λαμπριάτικο δείλι

6/03/08 Εφυγε από κοντά μας η Κατέρη
Μαρία συζ. Αποστόλου.
6/03/08 Εφυγε από κοντά μας η Καρακώστα
Σοφία σύζ. Επαμεινώνδα.
6/4/08 Εφυγε από κοντά μας η Αναγνώστου
Παρασκευή συζ. Ηλία.
17/4/08 Εφυγε από κοντά μας η Κουτσιόγκουλου Ζωή συζ. Ηλία.
1/5/08 Εφυγε από κοντά μας ο Μακρής Κωνσταντίνος συζ. Πολυξένης Μερισιώτη του
Αγγέλου.
7/5/08 Εφυγε από κοντά μας ο Κωτούλας
Σωτήριος συζ. Παπανικολάου Γεωργίας του
Αποστόλη.

Λυπούμαστε που σ’ αυτό το φύλλο δεν έχουμε πλήρη
κοινωνικά νέα από το χωριό, λόγω μη αποστολής τους
από το Τοπικό Συμβούλιο
και τον Μορφωτικό Εξωρα"στικό Σύλλογο,
όπως συνηθίζονταν.
Καθ’ υποδειξή τους, μέρος των νέων αυτών
θα τα αντλούμε εφεξής
από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
Επιπλέον καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος
να πληροφορεί άμεσα το Σύλλογό μας
με προσωπικά του ή και ευρύτερα γνωστά του νέα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από τον Βόλο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΕΙΣ
Πραγματοποιήθηκαν στις 16/3/2008 στο κέντρο Θεόφιλος της πόλης μα οι αρχαιρεσίες και
ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου των
Καναλιωτών της Καρδίτσας που ζουν στο
Βόλο.
Καταρχήν έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συλλόγου από τις
οποίες συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο έχει ως εξής:
Πρόεδρος
Αρτέμιος Χαλάτσης
Αντιπρόεδρος
Μαρία Αρέθα
Γραμματέας
Βιργινία Κέλλα
Ταμίας
Νικολέτα Σεριώτη
Επί των Δημοσίων
Σδρόλιας Στυλιανός
Σχέσεων
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΔΣ είναι ότι
όλα τα μέλη του ανήκουν στη δεύτερη γενιά
Καναλιωτών, ώστε όχι μόνο να αποτελέσουν
τη διάδοχη κατάσταση των νέων στην ηλικία
και ακμαίων στις δυνάμεις, σωματικές, πνευματικές κοινωνικές και ιδεολογικές αλλά και να
καταφέρουν να ενσωματώσουν στο Συλλογο
Καναλιωτών όλη τη γενιά των συνομηλίκων
τους. Στο πλευρό τους βέβαια θα είναι, εφόσον τους χρειαστούν, όλα τα παλαιά μέλη των
Δ.Σ., για να τους παράσχουν κάθε είδους
βοήθεια.
Ακολούθησε στη συνέχεια ο χορός με τη
συνδρομή της ωραίας ορχήστρας του κέντρου, ο οποίος κράτησε με αμείωτο το κέφι
και τον ενθουσιασμό των αρκετών Καναλιωτών και φίλων τους μέχρι τις πρώτες
μεταμεσονύκτιες ώρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ως πρώτη εκδήλωση
αποφάσισε την πραγματοποίηση προσκυνηματικής εκδρομής στη γενέτειρα των
γονέων τους και για πολλούς και των ίδιων
στα Κανάλια Καρδίτσας, για να δείξουν και
μ’αυτό τον τρόπο τον ψυχικό τους προσανα-

τολισμό και τον δεσμό τους, που θα συντηρήσουν μ’ αυτήν. Στον ίδιο στόχο σκοπεύει και το
τιμητικό μνημόσυνο των αποβιωσάντων
μελών του Συλλόγου, που θα πραγματοποηθεί στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία του χωριού στις 13/4/2008 ημέρα Κυριακή

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2008
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αρέθα Χαραλάμπου Θεοδώρα
Κολοβός Φώτης
Βλαχογιάννη -Κάρκα Τέτη
Μοιάνου Καλλιρόη
Παπαδούλη Φωτεινή
Γιωτόπουλος Φώτης
Ζούμπου Αλίκη
Ζούμπος Γεώργιος
Κωνσταντάρας Γεώργιος
Χαλάτσης Νικήτρατος
Ζούμπου Κατοίκου Πόπη
Τσιώλα Καλλιθέα
Κυρίτση Χρυσάνθη
Κωσταβάρα - Βασιλείου Λεμονιά
Σδρόλιας Στέλιος
Σδρόλιας Πάρις
Σδρόλιας Ευριπίδης
Γιωτόπουλος Γιώργος
Ζούμπος Γρηγόρης
Σδρόλιας Θωμάς Β.
Ντρέγκας Νικόλαος
Ντράγκα Ρωμαλέα
Γιαννακού Σκοτάδη Χαρίκλεια
Γιαννακού Γιατράκου Σοφία
Σδρόλια Συμεωνίδου Λεμονιά
Χαραλάμπου Βάιος
Χαραλάμπου Γεώργιος Γκλαβάνη
Σδρόλιας Χρήστος Νικολ.
Μπάσιου - Σδρόλια Γεωργία
Αλεξοπούλου Ευριπίδης
Μουστακαλή Εύχαρης
Μπαλιώτα Μαρία

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Σδρόλιας Χρήστος του Κων/νου
Κατή Μαρία
Κέλα Αγγελική
Σδρόλιας Απόστολος
Παπαποστόλου Λάμπρος
Παπαποστόλου Αθανασία
Κατέρης Βασίλης
Μπρακατσούλα Βασιλική
Θεμελής Απόστολος
Χαλάτσης Αρτέμης

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ΘΑΝΑΤΟΙ
Την 8/1/2008 απεβίωσε η Βλαχογιάννη Γλυκερία σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία της έγινε στο
χωριό μας τα Κανάλια.

Στη μητέρα μου (Ιανουάριος 2008)
Μαμά νυστάζεις; Μ’ ακούς; Κοιμήσου
Ήρθα σου λέω κι είμαι μαζί σου
δωσμου το χέρι σου να το κρατάω
σφίχτο μου αν θέλεις να σου μιλάω
Η εξοδός σου μου ανακοινώθη
σαν αίνιγμα είπαν: το νήμα εσώθη
Βαριά τα χρόνια πέσαν στην πλάτη
τα τελευταία σ’ ενα κρεβάτι
Σ’ εχουν κουράσει. Να ξαποστάσεις
ζητάς, να φύγεις και να ξεχάσεις
όσα πεθύμησες και σου αρνηθήκαν
για όσα πάλεψες και γκρεμιστήκαν
Μαμά νυστάζεις; M’ ακούς; Κοιμήσου
δεν είσαι μόνη είμαι μαζί σου
το’ χες ποθήσει με πλήρη Νου
πριν απ΄τη χάση του θυμητικού
Η νύχτα φεύγει - το φως σιμώνει
δεν φτάνει ο αγέρας ως το πνευμόνι
φάρμακα στάζουν μέσα στη φλέβα
το νήμα σώνεται και χωρίς νεύμα

Νέα από τον Δήμο μας
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
Προτομή του πεσόντα στην Κύπρο
Λοχία (ΠΖ) Μπολομύτη Χρυσοστόμου στο Χάρμα

Την Κυριακή 13 Απριλίου 2008 ο Δήμος Ιθώμης
πραγματοποίησε εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα της ΕΛΔΥΚ
Λοχία (ΠΖ) Μπολομύτη Χρυσοστόμου που έπεσε μαχόμενος, κατά την εισβολή των Τούρκων
στην Κύπρο το 1974.
Παρέστησαν ο μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφαρσάλων κ. Κύριλλος, ο δήμαρχος
Ιθώμης κ. Σταύρος Παπαγεωργίου με το δημοτικό συμβούλιο και τα τοπικά συμβούλια, ο
γενικός διευθυντής της περιφέρειας Θεσσαλίας
κ. Μέγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της κυπρ-

ιακής Πρεσβείας κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος,
εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο ταξίαρχος κ. Σωτήριος
Μαντζουράνης ως εκπρόσωπος του ΓΕΣ, ο
δήμαρχος Καρδίτσας κ. Δομίνικος Βερίλλης, ο
δήμαρχος Κάμπου κ. Κωνσταντίνος Παπαλός,
εκπρόσωποι των συλλόγων Κυπρίων Καρδίτσας
και Λάρισας, συμπολεμιστές του πεσόντα, από
το σύλλογο “ΕΛΔΥΚ 1974” και ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74,
αντιπροσωπεία προσκόπων, η οικογένεια του
Χρυσόστομου Μπολομύτη και πλήθος κόσμου.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και το χαιρετισμό από το σεβασμιότατο μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, χαιρετισμό απήυθυνε ο δήμαρχος
Ιθώμης κ. Σταύρος Παπαγεωργίου, ο δήμαρχος
Καρδίτσας κ. Δομίνικος Βερίλλης, ο εκπρόσωπος
της κυβέρνησης κ. Μέγας Κωνσταντίνος, ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας κ. Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του συλλόγου “ΕΛΔΥΚ 74”
κ. Βασίλης Σπανογιάννης, ενώ για τη ζωή και τη
δράση του Χρυσόστομου Μπολομύτη μίλησε ο

Σαν πεταλούδα η ζωή πετάει
στο θανατό της αργά κυλάει
κι εγώ που ξέρω τα βασνά σου
θέλω μαζί μου να’ ναι η Σκιά σου
Και φεύγεις μόνη χωρίς μια λέξη
απ’ όσα γύρεψες κι είχες διαλέξει
τώρα δε γύρισες να τα κοιτάξεις
μάταια κόπιασες να τα συνάξεις!
Η νύχτα φεύγει - το φως σιμώνει
καινούρια μέρα με βρίσκει μόνη
κι αυτή η φυγή σου... σα μαχαιριά
τρυπάει το στ΄΄ηθος μου και με πονά
Στο σπίτι που έκλεισε γερά το σύρτη
κλειδιά δεν έχω πια απ’ το φεγγίτη
τώρα θα βλέπω το οραμά σου
μα πάντα δίπλα μου θα ναι η Σκιά σου
Μαμά κοιμήθηκες. Ακούς; Πονάω!
Κοίτα!... περίσσεψε το ΣΑΓΑΠΑΩ
Πάνω στο μνήμα σου θα το καρφώσω
Η ζωή δεν μ’ άφηνε να σου το δώσω

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Κιολείδης Ιωάννης - Χρυσοβαλάντης του
Ελλισαίου, γιος της Καλλιθέας Τσιώλα πέτυχε
στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικότητα:
ειδικός φρουρός.
Το ΔΣ του Συλλόγου μας εκφράζει τις θερμές
ευχές του στον ίδιο και την οικογενειά του για
καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη.
Ο Σδρόλιας Σταύρος του Δημητρίου και της
Αλεξάνδρας αποφοίτησε από τη σχολή Λογιστικής του ΤΕΙ Κοζάνης. Η θεία του Λεμονιά
Σδρόλια Συμεωνίδου του εύχεται καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη. Συγχαρητήρια και
καλή σταδιοδρομία και εκ μ΄΄ερους του ΔΣ του
Συλλόγου μας.
αντιδήμαρχος Ιθώμης κ. Αντώνιος Μηνίτσιος.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του
εθνικού ύμνου από την μπάντα της 1ης Στρατιάς
ενώ άγημα της σχολής Στρατονομίας Καρδίτσας
απέδιδε τιμές.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Μετά την τελετή παρατέθηκε δεξίωση από τον
δήμο Ιθώμης στην πλατεία του Χάρματος για
όλους όσους τίμησαν την εκδήλωση και ιδιαίτερα τους πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ και ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74
που ήλθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να
αποδώσουν το φόρο τιμής στο συμπολεμιστή
τους που έδωσε τη ζωή του υπερασπιζόμενος
τα ιδιανικά της φυλής μας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ρυθμίζονται οι οφειλές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3649/2008 που αφορούν τέλη ύδρευσης-βοσκής-άρδευσης-πρόστιμα κ.ο.κ.
Η ρύθμιση αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν
μέχρι την 3/3/08, και θα γίνεται μετά από αίτηση
του ενδιαφερόμενου που θα υποβληθεί στο
Δήμο μέχρι και στις 2/7/08 χωρίς δυνατότητα
παράτασης. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μέχρι το
ύψος των 24 μηνιαίων δόσεων και το ελάχιστο
ποσό της κάθε δόσης έχει καθορθιστεί στα 150
ευρώ χωρίς προσαυξήσεις. Επίης όσοι καταβάλουν όλο το ποσό εφ άπαξ θα έχουν έκπτωση
10% στην αρχική οφειλή.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από τη Θεσσαλονίκη
ην Κυριακή 27-1-2008 στο ξενοδοχείο
Μετροπόλιταν του συγχωριανού μας
Σωκράτη Παπαγεωργίου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Συλλόγου Καναλιωτών
Θεσσαλονίκης.
Σε εκτέλεση του προγράμματος του διοικητικού
συμβουλίου:

Τ

Ο
Πρόεδρος
του
Συλλόγου
Τριαντάφυλλος Δήμου καλωσόρισε τα
μέλη και τους φίλους με τα ακόλουθα
περιληπτικά λόγια: Εύχομαι την καινούργια
χρονιά να έχετε υγεία και ευτυχία. Ο χρόνος που
πέρασε έφερε πίκρες στο σύλλογο γιατί έφυγαν
εκλεκτά μέλη του. Θα αναφερθεί σ’αυτά ο Νίκος
Γηράσης. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το έτος
1984. Απο το έτος 1990 μέχρι σήμερα
ανελλιπώς κόβει την πίτα στην ίδια αίθουσα του
Ξενοδοχείου, την οποία παραχωρεί δωρεάν
αρχικά ο Σωκρά-της Παπαγεωργίου και τα παιδιά
του. Τους ευχαριστούμε και πάλι. Μετά την
ομιλία του Νίκου Γηράση, θα ακολουθήσει η
βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου “οι γενικές
συνελεύσεις” απο τον συγχωριανό Γιάννη
Κωτούλα,
επίτιμο
πρόεδρο
του
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης. Θα ακολουθήσει η διανομή του βιβλίου
και των δώρων, η κοπή της βασιλόπιτας και
τέλος η σύντομη παρουσίαση του βιβλίου “Ο
Πλαστήρας και η εποχή του”, του Καρδιτσιώτη
συγγραφέα Σέφη Αναστασάκου, απο τον ίδιο
ομιλητή Γιάννη Κωτούλα.

A)

Ο Νίκος Γηράσης, αναφέρθηκε σε
βιογραφικά στοιχεία των αναχωρησάντων το έτος 2007 απο από τον κόσμο αυτό:
Σταύρου Πάσχου, Παπά Ευάγγελου Κατέρη,
Πόπης Σακελαρίου, Σταύρου Κωσταβάρα,
Ματθαίου Τσιώκου και περιληπτικά είπε τα
εξής:
1) Ο Στάυρος Πάσχος ήλθε στη ζωή το έτος
1913 στα Κανάλια απο τους γονείς του
Αθανάσιο Πάσχο και Λεμονιά Ζήση. Το έτος
1926 μετά απο από πρόσκληση του
μεγαλύτερου αδελφού του Νίκου,

B)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2007,
Τριαντάφυλλε Καλημέρα.
Πρώτα να σας ευχηθώ για τις γιορτές. Χρόνια Πολλά στην οικογένεια σου, μικρούς
και μεγάλους, υγεία και ευτυχία καθώς και
σε όλους τους Καναλιώτες που είναι στη
Θεσσαλονίκη. Τριαντάφυλλε μέσα στο
κουτί έχω μικρά δωράκια, θέλω να τα μοιράσεις στα μικρά παιδιά των μελών του
συλλόγου σας, είναι της ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ.
Με τον τρόπο αυτό, νομίζω ότι έδωσα
χαρά στα παιδάκια της ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ καθώς
και στα παιδάκια του συλλόγου σας που
εσείς εκεί εργάζεσθε για τους χωριανούς
μας. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, όμως
κάτι είναι. Σας χαιρετώ όλους με πολύ
αγάπη.
Όλγα Λάσδα

Ευχαριστήριο του Συλλόγου
Καναλιωτών Θεσ/νίκης
Σεβαστή μας Κυρία Όλγα, με την προσφ-
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εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Εργαζότανε στο παντοπωλείο του αδελφού
του και σπούδαζε. Άσκησε το επάγγελμα του
δικηγόρου στη Θεσσαλονίκη απο από 1938 έως
1994. Εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος Δήμου
Θεσσαλονίκης, Πρόε-δρος του δημοτικού
συμβουλίου, αναπληρωτής Δήμαρχος.
Τιμήθηκε απο τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον
δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης, την Ιερή
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Στέγη και φωλιά
των Καναλιωτών και άλλων συμπατριωτών,
ήταν το σπίτι του και το γραφείο του. Στη
Θεσσαλονίκη την 24-7-2007 έκλεισε τον κύκλο
της ζωής του.
2) Ο παπάς Ευάγγελος Κατέρης του Χαριλάου
γεννήθηκε το έτος 1930 στα Κανάλια.
Μαθήτευσε στο δημοτικό σχολείο Καναλίων και
το Γυμνάσιο Φαναρίου. Χειροτονήθηκε ιερέας
και εκπλήρωσε τα ιερατικά του καθήκοντα στην
Κατερίνη, όπου δημιούργησε την οικογένεια
του και στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης Ιπποδρομίου Θεσσαλονίκης. Χωρίς
διακοπή όλα τα χρόνια ευλογούσε την πίτα του
συλλόγου και έκανε παραινέσεις. Φέτος βουβό
άγγιξε το μαχαίρι την πίτα. Έφυγε απο από την
ζωή την στις 26-7-2007.
3)Η Πόπη σύζυγος Δημητρίου Σακελλαρίου το
γένος Αναγνώστου γεννήθηκε στην Καρδίτσα
το έτος 1932. Παντρεύτηκε με τον Καναλιώτη
Δημήτριο (Μήτσιο) Σακελλαρίου και κατοίκησε
στην
Θεσσαλονίκη.
Δραστήριο
και
επικοινωνιακό μέλος του συλλόγου, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου
Καρδιτσιωτών και της Λέσχης Θεσσαλών,
άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στην
εκπροσώπηση σε πολιτιστικές εκδη-λώσεις.
Έφυγε την 18-11-2007.
4) Ο Ματθαίος Τσιώκος του Φαίδωνος, τον
τελευταίο χρόνο διέμενε στη Θεσσαλονίκη
λόγω της μακροχρόνιας ασθένειάς του.
Γεννήθηκε στα Κανάλια και έζησε με την
οικογένεια του στα Κανάλια. Σπούδασε στο
δημοτικό σχολείο Καναλίων και το Γυμνάσιο
Φαναρίου. Γραμματέας της κοινότητας
Κοινότητας όλα τα χρόνια της εργασίας, έδωσε

ορά σας αυτή μας συγκινήσατε πάρα
πολύ, σας εκφράζουμε απο από τα βάθη
της καρδιάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ
και σας ευχόμαστε να έχετε υγείαν και
μακροημέρευση.
Είστε η Καναλιώτισσα γυναίκα με μεγάλη
καρδιά και ψυχή.
Τα δωράκια μοιράστηκαν όλα στην τελετή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
συλλόγου μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε.
Ο πρόεδρος Δήμου Τριαντάφυλλος.

ΓΑΜΟΙ
Στις 1-3-2008 ημέρα Σάββατο και ώρα
18.00 στον Ιερό Ναό του Ιωάννου
Προδρό μου (Παπάφειο) Θεσσαλονίκης
έγιναν οι γάμοι του Χρυσόστομου Τέττα
του Αναστασίου και Ιφιγένειας μετά της
Μαρίας Αδαμοπούλου του Νικολάου και
της Σοφίας.
Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης
τους εύχεται να ζήσουν. Η δεξίωση
δόθηκε στο Κέντρο “ΠΙΠΥΛΑΣ” Δερβένι Θεσσαλονίκης.

σ’όλους μας κάποιο πιστοποιητικό, κάποια
πληροφορία. Έφυγε απο την ζωή το 2007.
5) Ο Σταύρος Κωσταβάρας γεννήθηκε στα
Κανάλια το έτος 1927 και λόγω της εργασίας
του διέμενε άλλοτε στη Σκύδρα Εδέσσης και
άλλοτε στη Θεσσαλονίκη. Η εργασία του δεν
τον άφησε να ευρίσκεται στις συγκεντρώσεις
του συλλόγου, αλλά δεν ξεχνούσε την
καταγωγή του. Έφυγε απο τη ζωη το έτος 2007
Ο μεγαλος μεγάλος Θεός ας έχει ανα-παυμένες
τις ψυχές τους και άλλα κακά να μην φέρει ο
χρόνος 2008. Στη μνήμη τους τηρούμε όλοι
ενός λεπτού σιγή.
Ο Γιάννης Κωτούλας πήρε τον λόγο και
παρουσίασε το νέο βιβλίο του συγχωριανού
Νίκου Γηράση με τον τίτλο “Οι γενικές
συνελεύσεις

Γ)

Στην συνέχεια διανεμήθηκαν τα βιβλία και
τα δώρα και ο Γιάννης Κωτούλας παρουσίασε το βιβλίο του Σέφη Αναστασάκου με
τίτλο “Ο Νικόλαος Πλαστήρας και η εποχή
του”.

Δ)

Τέλος ομίλησε ο Πρόεδρος του
συλλόγου Καρδιτσιωτών κ. Νάκος.
Αν και κουράσαμε τους παρευρισκομένους,
εκδήλωσαν ομαδικά και ατομικά την
ικανοποίηση τους.

Ε)

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας
Στις 27-1-2008 και ώρα 19.00 έγινε η
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Συλλόγου Καναλιωτών Θεσ/νίκης.
Το πρώτο φλουρί της μεγάλης πίτας πέτυχε η Φιλιπποπούλου Χρυσούλα στην
οποία προσφέρθηκε ένα σερβίτσιο
φλυτζανάκια καφέ και το δεύτερο φλουρί πέτυχε η Αγαθή Πάσχου στην οποία
προσφέρθηκε ένα ωρολόγιον τοίχου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Κυρίτσης Θωμάς
Επίτιμος Επιθεωρητής Α’
της Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης,
με σεβασμό και συγκίνηση, αλλά και
ευγνωμοσύνη αποτίει σήμερα φόρο τιμής
στη μνήμη του
Θωμά Κυρίτση.
Ένας χρόνος
πέρασε που η
θλιβερή εκείνη
είδηση
του
απροσδόκητου
θανάτου του,
που μας, άφησε όλους άφωνους, μας γέμισε θλίψη και
πόνο. Δεν μπορεί όμως να σβηστεί και να ξεχασθεί η
μνήμη του γενναίου αυτού ανθρώπου,
που θα τον θυμόμαστε για πάντα. Σήμερα
7 Οκτωβρίου 2007 ημέρα Κυριακή που

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2008 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1) Γιωτόπουλος Γεώργιος
20
2) Γιωτόπουλος Κων/νος
20
3) Γηράση Ευδοξία
10
4) Δήμου Τριαντάφυλλος
20
5) Ζήση Νέλλη
10
6) Ζήσης Ευάγγελος
10
7) Θεωδωρίδου Ευαγγελία
10
8) Κωτούλα Μαρία
10
9) Μόσιαλος Θεοδόσιος
10
10) Μόσιαλος Αθανάσιος
10
11) Πάσχου Αγαθή
10
12) Ρίζος Ευριπίδης
20
13) Τσιρώνης Γεώργιος
10
14) Τσιρώνης Βασίλειος
10
15) Τσιώκος Αλέξανδρος
10
16) Φιλιπποπούλου Χρυσούλα 20
17) Τέττα Ευτέρπη
20
Τα συγκεκριμένα μέλη κατέβαλαν
ενίσχυση και στο Σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Λαχειοφόρος
αγορά
Κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας έγινε και Λαχειοφόρος αγορά με
πλούσια δώρα. Τα δώρα προσέφεραν η
Ευτέρπη Τέττα - Δικηγόρος και η κόρη της
Ευαγγελία (Γκέλυ).
Ο Σύλλογος Σύλλογός μας προσέφερε
τρία ωρολόγια τοίχου και ο Ευάγγελος
Ζήσης ο οποίος διατηρεί κατάστημα παιδικών ενδυμάτων Εγνατίας 22 εντός στοάς
διάφορα παιδικά ενδύματα. Ο Σύλλογος
μας τους ευχαριστεί πάρα πολύ.

τελείται το ετήσιο μνημόσυνο του, στον
ιερό τούτο χώρο της εκκλησίας Κοιμήσεως
Θεοτόκου όπου εκκλησιάζονταν ο
αείμνηστος, μας δίδεται η ευκαιρία να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας όλα εκείνα που
έπραξε στο διάβα της ζωής του.
Ο Θωμάς Κυρίτσης γεννήθηκε το έτος
1920 στο χωριό μας τα Κανάλια απο από
γονείς με καλή οικονομική κατάσταση. Είχε
άλλα τρία αδέλφια τον Αρχοντή Δάσκαλο,
τον Γιώργο Δάσκαλο και την Αντωνία.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Καναλίων
και το Γυμνάσιο Τρικάλων. Αποφοίτησε
απο από την Παιδαγωγική Ακαδημία
Λαρίσης και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την
εκπλήρωση των στρατιωτικών του
υποχρεώσεων όπου υπηρέτησε την
Πατρίδα ως έφεδρος Αξιωματικός, διορίστικε δάσκαλος στο Μορφοβούνη (Βουνέσι) Καρδίτσης για πολλά χρόνια όπου
άφησε εποχή. Εκεί ανέπτυξε πέραν των
καθηκόντων του μεγάλη δραστηριότητα
στον τομέα της παιδείας αλλά και της κοινωνικής ζωής των κατοίκων απο από τους
οποίους αγαπήθηκε και λατρεύτηκε. Απόδειξη ότι την ημέρα της κηδείας του, η

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
καμπάνα της εκκλησίας χτύπησε πένθιμα
όπως στο χωριό μας, έτσι χτύπησε και στο
Βουνέσι πένθιμα.
Έγραψε δύο λαογραφικές μελέτες και μια
για το δημογραφικό. Βραβεύτηκε απο την
Ακαδημία Αθηνών και την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Δημοσίευσε
στον ημερήσιο και Περιοδικό τύπο διάφορα
άρθρα παιδαγωγικού, ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου. Παντρεύτηκε την Θηρεσία Ορφανιώτη απο την Ματαράγκα Καρδίτσης και απέκτησαν τέσσερα παιδιά,
την Σοφία, τον Απόστολο, την Αριστέα και
τον Γιώργο.
Ως Επιθεωρητής υπηρέτησε στην Δημοτική
Επιθεώρηση Τρικάλων και στην Δημοτική
Επιθεώρηση Νευροκοπίου - Δράμας. Μετά
την συνταξιοδότηση του ασχολήθηκε με την
Ιστορία του Χωριού μας. Αφού συγκέντρωσε
όλα τα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του
χωριού μας, το έτος 2003 προέβη εις την
έκδοση βιβλίου με τον τίτλο “ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
400 χρόνια ζωής”. Το βιβλίο αυτό το αφιερώνει στους μακαριστούς γονείς του Απόστολο και Σπυριδούλα. Στην πρώτη σελίδα
του βιβλίου γράφει τα παρακάτω λόγια: Περασμένα χρόνια. Χρόνια ευλογημένα. Ότι
καλό πίστευαν ή συνήθιζαν οι Πατέρες μας,
να το θυμόμαστε. Και συνεχίζει στην πέμπτη
σελίδα: Παραδίνω σήμερα στους αγαπημένους χωριανούς μου, καθώς και στον καθένα αναγνώστη την εργασία μου αυτή με
την ελπίδα και βεβαιότητα, ότι η αναφορά σε
γεγονότα και πράξεις Καναλιωτών θα ζωντα-

νέψουν ενθυμήσεις και μνήμες ανθρώπων,
αλλά νοσταλγία και προβληματισμό πολλών.
Και συνεχίζει ως υστερόγραφο: Να νοιαζόμαστε ομόθυμα και ομόψυχα γι’ αυτόν τον
τόπο, γιατί όλοι είμαστε σάρκα και πνεύμα
της ίδιας ρίζας και πηγής. Ο τόπος μας
ενώνει αφήνει στην άκρη τις διαφορές μας.
Αυτή η ενότητα η χωρίς χρώμα ενότητα
βοηθάει για να πάει μπροστά ο τόπος μας.
Κλείνει με τα λόγια που είπε ο Ιησούς: Απο
Από τον καρπό θα γνωρίσεις το δένδρο.
Διακρίθηκε για την ευγένεια, την τιμιότητα,
το ήθος, την αγάπη, την ανθρωπιά, την φιλοπατρία, την αλληλεγγύη και την ταπεινότητα
αλλά και την γενναιότητα της ψυχής του.
Εμείς οι Καναλιώτες θα πρέπει να είμασθε
υπερήφανοι διότι το βιβλίο αυτό αποτελεί
μεγάλη κληρονομιά για το χωριό μας και
ευχής έργον θα ήταν το Δημοτικό Διαμέρισμα Καναλίων σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης να αναρτήσει την φωτογραφία του
σε περίοπτον θέση του Κοινοτικού Γραφείου.
Ο Επιθεωρητής Θωμάς Κυρίτσης πέρασε
στην Ιστορία.
Αιωνία του η μνήμη

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 4-3-2008 ημέρα Τρίτη πέθανε στη
Θεσσαλονίκη ο συγχωριανός μας Άγγελος
Αλεξανδρής συνταξιούχος Αστυνομικός.

Ο Σύλλογος μας εκφράζει τα ειλικρινή
συλληπητήρια στην οικογένεια του.

Δημήτριος Σακελλαρίου
Στις 14-1-2008 ημέρα Δευτέρα πέθανε στη
Θεσσαλονίκη ο Δημήτριος Σακελλαρίου
του Θωμά και της Χαρίκλειας.
Όπως μας γράφει ο αείμνηστος Βασίλης
Πάσχος στο βιβλίο του αξέχαστη αντίσταση
κατά την εθνική
αντίσταση πήρε
το ψευδώνυμο
Μήτσιος ο Καναλιτης. Ήταν το
καχημα
του
χωριού μας.
Ωραίος άνδρας.
Και στη μορφή
και στο παράστημα και στην καρδιά. Ήταν ψυχωμένο
παλικάρι. Άνθρωπος με τα όλα του. Χαμογελαστός, γλυκο-μίλητος, καταδεχτικός,
απλός, γεμάτος καλοσύνη, αρχοντιά και
ανθρωπιά.
Ήταν ο πιο αγαπητός λεβέντης του χωριού μας, πέρασε απο τους πρώτους
αντάρτες στις γραμμές του Ε.Λ.Α.Σ. Ο
αείμνηστος Δημήτριος Σακελλαρίου είχε
ακόμη έξη αδέλφια, τον Λάμπρο, τον Γιάννη, τον Κώστα, την Θάλεια, την Κατίνα και
την Ευαγγελία. Το μνημόσυνο του έγινε

στις 24-2-2008 στον Ι.Ν. Γρηγορίου του
Παλαμά της Θεσσαλονίκης. Παραυρέθηκαν πολλοί Καναλιώτες. Αωνία του η
μνήμη. Στη συνέχεια γράφει ο Βασίλης
Μπρακατσούλας.

Χρήστος Λ. Φρύδας
Γεννήθηκε στο Πευκόφυτο Καρδίτσας το
έτος 1919. Έχασε νωρίς τον πατέρα του
και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1949
παντρεύτηκε με την Αγορίτσα Βασιλείου
Γηράση απο τα Κανάλια. Διαδέχθηκε στον
Νίκο Πάσχο στο κεντρικό παντοπωλείο της
οδού Βλάλη 3 Θεσσαλονίκης απο το οποίο
και συνταξιοδοτήθηκε. Πιστός στις οικογενειακές
αρχές
και
απόλυτο
σεβασμό
πρός τους
συνανθρώπους,
έζησε χωρίς
παρεκλίσεις.
Μαζί με την
σ ύ ζ υ γ ο
σύζυγό του Αγορίτσα πρόσφερε στέγη
στον πεθερό του και τα κουνιάδια του.
Τα Κανάλια τα αγάπησε περισσότερο απο
το πευκόφυτο Πευκόφυτο και μετά τη
συνταξιοδότηση του, έρχονταν τα καλοκαίρια. Έφυγε απο τη ζωή την 29-1-2008
και άφησε πίσω του σύζυγο, δύο παιδιά και
τρία εγγόνια.

Χρήσιμες υπηρεσίες - επιχειρήσεις του Δήμου Ιθώμης
Ο Δήμος Ιθώμης έχει συνδεθεί με το δίκτυο
επικοινωνιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ και από τις 19/5/08
χρησιμοποιεί για όλες τις επικοινωνίες εκτός
του FAX αυτό το δίκτυο.

ΝΕΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 24413 52400
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΑΝΙΔΑ
τηλ.: 24413 52400 - 24413 52410
ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
τηλ.: 24413 52401 - 24413 52413
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ
τηλ.: 24413 52402 - 24413 52409
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΑΝ.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
τηλ.: 24413 52403 - 24413 52408
ΠΡΟ;ΣΤΑΜΕΝΟΣ - ΝΙΚ. ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ
τηλ.: 24413 52418

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΛΑΣΔΙΝΟΥ
τηλ.: 24413 52419
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΚΡΗ
τηλ.: 24413 52420
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τηλ.: 24413 52415
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΛΤΑ
τηλ.: 24413 52414
ΤΕΧΝΙΚΟ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
τηλ.: 24413 52416
ΚΕΠ - ΔΗΜ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
τηλ.: 24413 52421
ΚΕΠ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΤΖΕΣ
τηλ.: 24413 52422
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΗΜ. ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΥΜΑ
τηλ.: 24413 52424
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ - ΚΩΤΙΝΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
τηλ.: 24413 52423
ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

τηλ.: 24410 39680
FAX ΔΗΜΟΥ - τηλ.: 24410 39681
FAX ΚΕΠ - τηλ.: 24410 39130
Συμβολαιογραφείο
-Υποθηκοφυλακίο Καρακάξα Σταυρούλα
τηλ.: 24410 39000
Ταχυδρομείο - τηλ.: 24410 39849
Δημοτικό Σχολείο - τηλ.: 24410 39876
Γυμνάσιο - τηλ.: 24410 39877
Λύκειο - τηλ.: 24410 39841
Νηπιαγωγείο - τηλ.: 24410 39876

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Τοπικό Διαμέρισμα τηλ.: 24410 39149
Δημοτικό Σχολείο - τηλ.: 24410 39837
Καφέ - Ψησταριά - Μπαλταδώρος Κων/νος
τηλ.: 6974 302038
Καφέ - Ψησταριά - Ζέκιος Χριστόδουλος

τηλ.: 24410 39085
Καφέ - Ψησταριά - Ζήσης Ζήσης
τηλ.: 24410 39993
Καφέ - Ψησταριά - Tσίπρας Γεώργιος
τηλ.: 24410 39706
Παντοπωλείο - Βασίλης Φίνος
τηλ.: 24410 39290
Αρτοποιείο- Στεργιούλης Γεώργιος
τηλ.: 24410 39723
Κουρείο - Παπα;ωάννου Σωτήρης
Κουρείο - Θέμελης Δημήτρης
Αλουμίνιο - Σιδεροκατασκευές
- Χριστοδούλου Βάιος -τηλ.: 24410 39169
Ηλεκτρολογικές Εργασίες
- Γηράσης Ιωάννης - τηλ.: 24410 39682
Δημοτικά ενοικιαζόμενα δωμάτια
Δημοτικό αναψυκτήριο “CAFE ΑΠΕΙΡΟΝ”
-Κων/νος Λουκάς - τηλ.: 6977 430512
Χωματουργικές εργασίες - Εργολήπτης
-Μπαλταδώρος Κων/νος - τηλ.: 6974
302038
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ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

ΖΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΖΟΥΜΠΟΥ
ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÁÐ. ÊÙÍ.
ÊÁÔÅÑÇ-ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ ÁÉÊ.
ÄÏÕÊÁÓ ÔÁÓÏÓ
ËÁÓÄÁ ÅÕÁÃÃ. ÂÁÚÁ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÄÇÌ. & ÓÔÅËÉÏÓ & ÅËÅÍÇ
ÓÔÁÓÉÍÏÓ ×Ñ. ÄÇÌ.
ÂÏÕËÃÁÑÇÓ Ä. ×Ñ.
ËÁÓÄÁÓ ÁÐ. ÍÉÊ.
ÈÅÏÕ-ÊÁÑÖÇ ËÅÌ.
ÊÁÐÏÕËÁ-ÍÁÓÉÁÊÏÕ ÁÉÊ.
ÊÁÐÏÕËÁÓ Ã. ÁÐÏÓÔ.
ÔÓÉÑÙÍÇ ÅÕÁÃÃ. ÅËÅÕÈ.
ÔÓÉÑÙÍÇ ÅÕÁÃÃ. ÁÖÑÏÄ.
ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ È. ÂÁÓ.
ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÈÅÏÄ.
ÃÇÑÁÓÇÓ ÓÔ. ÃÅÑ.
ÃÇÑÁÓÇ ÃÅÑ. ÅËÅÏÍÙÑÁ
ÔÓÉÐÑÁÓ Ä. ÐÁÕÓ.
ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÅÕÑ.
ÊÁÐÏÕËÁ Ë. ÁÃÏÑ.
ÌÐÁËËÉÏÓ ÃÅÙÑ.
ÌÐÁËËÉÏÕ Ã. ÁÃÃÅËÉÊÇ
ÊÑÉÊÏÕ Â. ÍÁÕÓÉÊÁ
ÊÑÉÊÏÓ Â. ×ÑÕÓ.
ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇ Ä. ÅËÅÍÇ
ÄÑÁÊÏÕ-ÍÔÅÃÊÁ ÐÁÍÄÙÑÁ
×ÁËÁÔÓÇ È, ÁÌÁËÉÁ
ÐÁÓ×ÏÓ Ð. ÁÈÁÍ.
ÊÁÔÅÑÇ-ÐÁÐÁËÏÕ ÌÁÑÉÁ
ÈÅÏÓ Ê. ÐÁÕËÏÓ
ÈÅÏÓ ÈÑ. ÊÙÍ/ÍÏÓ
ÊÁÓÉÍÁÓ Ê. ÈÙÌÁÓ
ÊÁÓÉÍÁÓ Ê. ÈÅÏÖÉËÏÓ
ÌÁÓÔÏÑÁÓ ÍÉÊ.
ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇÓ Ä. ÃÅÙÑ.
ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇÓ Ä. ÊÙÍ.
ÆÕÃÏÕÑÇÓ Â. ÕØ.
ÌÁÍÙËÇÓ Â. ÕØ.
ÓÅÑÐÉÙÔÏÕ-ÃÇÑÁÓÇ ÁËÅÎ.
ÐÅËËÇ-ÌÐÁËÁÖÁ
ÊÁÆÁÍÁ-ÐÅËËÇ ÊÁËËÕ
ÈÅÏÕ ÈÑ. ÖÏÕËÁ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÁÐ. ÁÑÉÓÔ.
ÊÙÔÏÕËÁÓ ÁÃÁÈ. ÃÅÙÑ.
ÓÄÑÏËÉÁ-ËÁÑÉÔÆÁÊÇ ÁÉÊ.
×ÁÔÆÉÁÑÁÓ Ë. ÏÄÕÓ.
ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇ Ä. ÊÁÉÔÇ

50
50
50
50
10
10
60
20
50
50
20
10
20
20
20
20
20
50
30
20
20
20
30
20
25
25
20
25
20
20
20
50
20
35
35
50
20
50
20
20
20
50
50
40
30
100
50
20
50
20
30
20

54 ÃÇÑÁÓÇÓ Ã. ÓÔÅÑÃ.
55 ÌÁÑÁÃÊÏÓ ×Ñ.
56 ÌÏÓÔÑÏÕÖÁÓ ÍÉÊ.
57 ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍ.
58 ÊÁÑÁÍÉÊÏËÏÓ ÊÙÍ.
59 ×ÁËÁÔÓÇÓ ÎÅÍ. ÅÕÁÃÃ.
60 ×ÁËÁÔÓÇÓ ÎÅÍ. ÈÑÁÓ.
61 ×ÁËÁÔÓÇÓ ÎÅÍ. ÍÉÊÇÔÁÓ
62 ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Ê. ÂÁÓ.
63 ÓÄÑÏËÉÁ ÁÑÉÓÔ. ÁÑÅÔÇ
64 ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÁÐ. ÄÇÌ.
65 ÊÏÊÏÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÁÍÄÑ.
66 ÊÏÑÌÁÍÏÕ-ÔÅÊÏÕ ÁÍÍÁ
67 ÔÅÊÏÓ ÇË. ÊÙÍ.
68 ÔÅÊÏÕ-ÓÔÑÅÃËÏÕ ÐÁÍ.
69 ÂÁËËÁÓ Ä. ÓÔÁÕÑÏÓ
70 ÑÉÆÏÓ ÁÐ. ÄÇÌ.
71 ÊÏÔÑÙÍÏÕËÁÓ ÅÐ. ÄÇÌ.
72 ÁÄÁÌÏÕ ÄÇÌÏÓÈ.
73 ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÏÓ ÇÑ. ÂÕÑÙÍ
74 ÆÅÊÉÏÓ È. ÓÙÔ.
75 ÆÅÊÉÏÓ È. ÃÅÙÑ.
76 ËÁÓÄÁÓ ÎÅÍ. ÃÅÙÑ.
77 ÂÏÕÆÁÓ ×ÁÑÉÓÇÓ
78 ÆÏÕÌÐÏÓ Ê. ÄÇÌ.
79 ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÁÐ. ÊÙÍ.
80 ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁ ËÕÄÉÁ
81 ÍÔÑÅÃÊÁ ÁÍÔÉÃÏÍÇ+ÂÁÓÉËÉÊÇ
82 ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ Â. ÉÙ.
83 ×ÁÌÐÁÓ ÓÔÑÁÔÏÓ
84 ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÊÙÍ.
85 ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛ.
86 ÊÙÔÏÕËÁÓ ÌÉËÔ. ÉÙ.
87 ÓÁÍÉÄÁÓ ÍÉÊ.
88 ÊÁÐÏÕËÁÓ ÅÕÁÃÃ. ÐÁÍ.
89 ÊÏËÏÂÏÓ Ö. ×ÁÑ.
90 ÌÁÕÑÁÊÇÓ Ä. ×Ñ.
91 ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Ë. ÁÐ.
92 ÊÙÔÏÕËÁ ÅËÅÍÇ
93 ÃÉÄÁÑÁÊÏÕ-ÊÁÖÖÅ ÉÓÁÂÅËËÁ
94 ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Ð. ×Ñ.
95 ÓÁÌÁÑÁÓ ÕØÇË. ÂÁÓ.
96 ÈÅÏÕ-ËÉÍÁÑÄÏÕ ×ÁÑÁ
97 ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÁË. ÊÙÍ.
98 ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÈÅÌ. ÈÙÌÁÓ
99 ÊÁÔÅÑÇÓ ÊÙÍ.
100 ÃÁÔÇÓ ÄÇÌ.
101 ÌÉ×ÁËÇÓ Ä. ÓÔÁÕÑÏÓ
102 ÊÁÐÍÏÕÔÆÇÓ ÃÅÙÑ.
103 ÌÅÑÉÓÉÙÔÇ Ë. ÂÁÑÂÁÑÁ
104 ÊÙÔÏÕËÁ-ÁÄÁÌÐÕ ÁÃÏÑÉÔÓÁ
105 ÊÏÕÔÇÓ ÄÇÌ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
1
2
3
4
5
6

ÆÏÕÌÐÏÓ Ä. ×Ñ.
ÌÐÅÊÏÓ Ã. ÐÁÍ.
ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Í. ÄÇÌ.
ÓÄÑÏËÉÁÓ Ê. ÇÑ.
ËÁÓÄÁÓ ÁÐ. ÃÅÙÑ.
ÃÇÑÁÓÇÓ Â. ÍÉÊ.

7
8

Ä. Ó. ÁÈÇÍÁÓ (7 ÌÅËÇ)
ÓÄÑÏËÉÁ ÓÔ. ÁÉÊ.

9

ÐÅÔÑÏÕ Ä. ÂÁÓ.

220
200
100
100
35
1.000

140
100
50

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ
ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

Á/Á ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ

ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ
×Ñ. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ
ÅÊÄÏÓÇ Ö-101
Στη μνήμη των γονέων του
ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ ÔÙÍ ÓÕÃÃÅÍÙÍ ÌÏÕ
ÖÑÕÄÁ ×Ñ., ÐÁÓ×ÏÕ ÓÔ.,
ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ ÄÇÌ., ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ
ÐÏÐÇÓ ÊÁÉ ÔÓÉÙÊÏÕ ÌÁÔÈÁÉÏÕ
ÅÊÄÏÓÇ Ö-102
ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ ÌÁÔÈÁÉÏY ÔÓÉÙÊÏÕ
ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ ÔÇÓ ÅÎÁÄÅËÖÇÓ ÌÏÕ
ÁÖÑÏÄÉÔÇÓ Ê. ÔÓÉÁÍÁÊÁ
Στη μνήμη των γονέων του & του αδελφού
του Τιμολέων

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

30
150
150
50
50
25
25
20
100
20
20
20
20
20
20
50
50
20
50
50
10
10
50
30
20
30
20
40
50
150
20
50
50
20
15
20
50
20
10
30
20
40
50
100
50
20
50
30
10
20
15
5

Á/Á ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ

106 ËÁÓÄÁÓ ÅÕÁÃÃ. ÄÇÌÏÓÈ.
107 ÌÉ×ÁËÇÓ ÄÇÌ.
108 ÓÔÁÚÊÏÕ-ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÏÕÑ.
109 ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÅÕÁÃÃ. ÊÙÍ.
110 ×ÁÚÄÏÓ ÂÁÓ.
111 ÊÁÂÁËÁÑÇ-ÂÏÕËÃÁÑÁÊÏÕ ÁÉÊ.
112 ΝΤΡΕΓΚΑΣ ΑΡΗΣ
113 ÆÇÓÇÓ Í. ÈÙÌÁÓ
114 ÊÁÔÅÑÇÓ Ð. ÈÅÏÄ.
115 ÐÅÔÑÁÊÁÊÇ-ÊÑÉÊÏÕ ÅÕÁÃÃ,
116 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
117 ÃÅÙÑÃÉÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊ.
118 ÐÉÓÊÅÑÁ ÅËÅÍÇ
119 ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ Ë. ÃÅÙÑ.
120 ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ ÅÐ. ÃÅÙÑ.
121 ÔÓÁÑÏÕ×Á-ÄÏÕËÃÅÑÇ ÊÉÊÇ
122 ÆÏÕÌÐÏÓ ÁÃ. ÁÑÇÓ
123 ÆÏÕÌÐÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ
124 ÊÏÑÄÁËÇÓ ÅÕÁÃÃ.
125 ÊÙÔÏÕËÁÓ ÓÙÔ.
126 ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÉÙ.
127 ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑHΟΣ
128 ÁÑÊÏÌÁÍÇ ÌÕÑÓÉÍÇ
129 ÊÁÔÅÑÇ ×ÁÑ. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÁ
130 ÊÁÑÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÄÇÌ.
131 ÌÁÍÙËÇ Â. ÊÉÊÇ
132 ÊÁÓÉÍÁÓ ÌÅÍ. ÃÅÙÑ.
133 MANΩΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
134 ΝΤΕΝΙΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
135 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
136 ΓΩΓΟΥ ΑΛΕΞ.
137 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑΛΗ
138 ΧΑHΔΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
139 ΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
140 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
141 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
142 ΠΛΙΑΣΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
143 ΣΟΛΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
144 ΖΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
145 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ
146 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
147 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
148 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
149 ΜΠΟΡΜΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
150 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
151 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
152 ΘΕΟΣ ΑΡΗΣ
153 ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ.
154 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ ΑΙΚ.
155 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑHΟΣ
156 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΘΕΟΔΟΣ/ΛΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. - ΑΓΡΟΤΕΡΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΖΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜ. Κ.
ΘΕΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΟΛΗΣ Η. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΙΑΝΟΣ
ΜΠΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΟΙ ΜΑΝΩΛΗ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ
ΑΦΟΙ ΚΑΤΕΡΗ ΝΙΚΟΥ - ΜΥΘΟΣ
ΛΑΣΔΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ
25
20
20
25
30
50
30
15
50
25
20
20
50
50
30
15
50
20
15
20
20
20
30
50
30
20
20
30
15
20
10
30
20
20
15
15
30
20
30
50
50
30
20
10
10
50
30
15
20
50
30

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Για να θυμούνται οι παλιοί
και... να γνωρίζουν οι νέοι

Μια φωτογραφία της δεκαετίας του ‘60. Από αριστερά: Κοτρωνούλας Αρχοντής,
Σδρόλιας Κωνσταντίνος και Ζαχαρής Αναστάσιος

Μια φωτογραφία της δεκαετίας του ‘60. Από αριστερά: Μενέλαος Σδρόλιας, Κοτρωνούλας Αρχοντής,
Χριστοδούλου Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Ξενοφών, Παπαγεωργίου Βαγγέλης, Στεργίου Αλέξανδρος,
Παπαγεωργίου Λάμπρος, Ζαχαρής Αναστάσιος. Καθιστός, Γαλανάκης Κώστας

Άνθρωποι που αγωνίστηκαν για μια
καλύτερη ζωή, που προσέφεραν στον τόπο
τους, που δημιούργησαν σε άλλες μακρινές πλέον εποχές, αποθανατίζονται σ’
αυτή τη σελίδα που εγκαινιάζει σήμερα η
εφημερίδα μας. Στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες θα βρείτε Καναλιώτισσες και
Καναλιώτες που ζωντανεύουν τα παλιά

Μια φωτογραφία του 1905. Οικογένεια Φώτη Κατέρη. Από αριστερά:
Δημήτρης Κατέρης του Φώτη, Βασίλης Κατέρης του Φώτη, Ευαγγελία
σύζυγος Φώτη Κατέρη, Χαρίλαος Κατέρης του Φώτη

νοσταλγικά χρόνια. Στα ηλικιωμένα πρόσωπα διακρίνει κανείς την ικανοποίηση
και τη χαρά για όσα είχαν καταφέρει
στη ζωή τους παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισαν. Βέβαιοι επίσης
για την παρακαταθήκη που αφήνουν για
τις επόμενες γενιές.
Στα παιδικά πρόσωπα διακρίνουμε το

πάθος τους για τη ζωή, το θάρρος και την
αγωνιστικότητα για να κατακτήσουν
πράγματα.
Η σύνταξη δέχεται φωτογραφίες με πολιτιστικό επετειακό, ιστορικό ενδιαφέρον
για να τις δημοσιεύσει ευχαρίστως. Διότι
μόνο έτσι τονώνεται και σώζεται η ιστορική μνήμη.

Η εφημερίδα εκδόθηκε απο τον Γηράση Νικόλαο στη μνήμη των συγγενών του.
α. Φρύδα Χρήστο,
σύζυγο της αδερφής του Αγορίτσας
β. Πάσχο Σταύρο
γ. Σακελλαρίου Μήτσιου
δ. Σακελλαρίου Πόπης
ε. Τσιώκου Ματθαίου
Αιωνία η μνήμη τους - Το Δ.Σ. συμπάσχει και τον ευχαριστεί
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ & ΠΑΛΑΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ραντεβού στην “Αγροτέρα”

Επιτέλους
γιορτάζουμε
το Σύλλογό μας

Ενας χορός σε εγκάρδιο κλίμα γλεντιού για σύσφιξη των σχέσεών μας

Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου είναι η γιορτή των
Αγίων Αποστόλων, που καταστατικά είναι η
γιορτή του Συλλόγου μας.
Ετσι και εμείς το απόβραδο της Κυριακής 29
Ιουνίου, μετά από πολλά χρόνια, γιορτάζουμε τη γιορτή του Συλλόγου μας σε ένα
καταπληκτικό χώρο της Αγροτέρα (Βασ.

Ολγας 6 - Ζάππειο) με φόντο την Ακρόπολη.
Θα ξεκινήσουμε στις 8.00 μμ με εορταστική
Δοξολογία και θα συνεχίσουμε διασκεδάζοντας καναλιώτικα, πίνοντας κρασί και χορεύοντας. Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης του
χώρου, με κλόουν για να απασχοληθούν τα
παιδιά. Είσοδος 10 ευρώ.

Με κοινούς στόχους οι απανταχού Καναλιώτες
για την πολιτιστική προβολή του χωριού μας
Το Μ. Σάββατο 26 Απριλίου 2008, ώρα 11:00,
συναντήθηκαν στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου του Χωριού οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Καναλίων με το
Τοπικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του
Συλλόγου των Αθηνών, με θέμα τις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Παραβρέθηκαν, από
την Αθήνα οι κκ Κωνσταντίνος Γκέος, Δημήτρης
Ζούμπος και Λάμπρος Πυργιώτης, από τη
Θεσσαλονίκη ο κος Τριαντάφυλλος Δήμου,
από το Σύλλογο Καναλίων η κα Καλλιόπη
Κατέρη και ο κος Θανάσης Υφαντής και από το
Τοπικό Συμβούλιο ο κος Λουκάς Μπρακατσούλας, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, κος
Λουκάς Μπρακατσούλας, αφού μας καλωσόρισε και ευχήθηκε σ’ όλους τους παρευρισκομένους, προήδρευσε της συζήτησης. Ο
ίδιος μας πληροφόρησε αρχικά για τις ενταγμένες στο πρόγραμμα του Δήμου θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Χωριό. Αυτές είναι:
1. «Γιορτή Πίττας» το Σάββατο 14 Ιουνίου, προ
της Κυριακής της Πεντηκοστής
2. Παράσταση ομάδας χορευτικών συγκροτημάτων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«Καρα;σκάκεια»
3. Θεατρική παράσταση κατά την περίοδο του
15 Αύγουστου
4. Δημοτικό Πανηγύρι τον 15Αύγουστο
5. Λα;κή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο
συγχωριανό δημιουργό Μπάμπη Μπακάλη
(κατά την ίδια περίοδο).
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Έγινε επίσης υπενθύμιση των εκδηλώσεων
μνήμης (επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση
στεφάνων,
«Δρόμος
Θυσίας»)
του
βομβαρδισμού και των θυμάτων της 15ης
Αυγούστου 1943, ανήμερα στις 15 Αυγούστου
μετά τη Θεία Λειτουργία.
Αναφορικά με την καθιερωμένη πλέον «Γιορτή
Πίττας», την οποία πρωτοργάνωσε ο Σύλλογος
της Αθήνας, από τους εκπροσώπους του
εκφράστηκε η ικανοποίησή τους για την
ανάληψη της πλήρους ευθύνης διοργάνωσής
της από το Σύλλογο των Καναλίων και το
Τοπικό Συμβούλιο με τη συνδρομή του Δήμου.
Επι-πλέον αναφέρθηκε από το Σύλλογο της
Αθήνας η επιδίωξή του να διοργανώσει για
πρώτη φορά μια μαζική εορταστική εκδήλωση
στην Αθήνα κατά την εορτή των Αγίων
Αποστόλων, που ιδρυτικά έχει οριστεί ως
εορτή του Συλλόγου. Συγκεκριμένα, η
εκδήλωση αυτή προγραμματίζεται για το
απόγευμα – βράδυ της Κυριακής 29 Ιουνίου
2008, παραμονή των Αγίων Αποστόλων, με
μέγεθος άνω των 400 ατόμων.
Για την περίοδο του 15 Αύγουστου, ο
Σύλλογος της Αθήνας πρότεινε την ένταξη στο
πρόγραμμα
εκδηλώσεων
και
μιας
επιστημονικής διάλεξης. Προτάθηκε και έγινε
αποδεκτή η οργάνωση διάλεξης, στο
Πνευματικό Κέντρο την Κυριακή 17 Αυγούστου
2008, ώρα 11:00 μετά τη Θεία Λειτουργία, με
ομιλητή το συγχωριανό Καθηγητή Ορθοπαιδι-

κής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, κο Αριστείδη Β. Ζούμπο.
Ο Σύλλογος της Αθήνας ενημέρωσε τους
συμμετέχοντες και για τις δύο παρακάτω
πρωτοβουλίες του:
• Για την αξιοποίηση της παρακαταθήκης του
Μπάμπη Μπακάλη εξετάζεται η δυνατότητα
μεταφοράς του προσωπικού του αρχείου σε
κατάλληλο χώρο στο χωριό. Για το θέμα
αυτό έχει ήδη γνωστοποιηθεί και το
ενδιαφέρον του Δημάρχου. Περαιτέρω
επιδιώκεται η διοργάνωση στην Αθήνα συναυλίας αφιερωμένης στον Μπάμπη Μπακάλη, με τη συμμετοχή πολλών γνωστών
καλλιτεχνών, το ηχογραφημένο προ;όν της
οποίας θα κυκλοφορήσει εμπορικά (CD)
πλαισιωμένο από έκδοση βιβλίου και DVD.
• Για την ευρύτερη προβολή του χωριού επιδιώκεται η παραγωγή σ’ αυτό της γνωστής
τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΤ3 «Κυριακή στο
Χωριό», με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο (έναρξη
νέας τηλεοπτικής περιόδου).
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε αναγνωρίστηκε απ’ όλους η ιδιαίτερη αξία της πρωτοβουλίας αυτής και φυσικά τονίστηκε η
μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία. Πρώτος ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κος
Τριαντάφυλλος Δήμου, πρότεινε και έγινε
αποδεκτό να απευθυνθεί στο συγχωριανό κο
Νικόλαο Β. Γηράση, συνταξιούχο δικηγόρο,
προκειμένου να προετοιμάσει τη γενική παρ-

ουσίαση του Χωριού για το σκοπό αυτό.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και συζητήθηκε η
πρόθεση του Συλλόγου της Αθήνας να δημιουργηθεί ένας νέος συνδρομητικός λογαριασμός, πέρα από τις συνδρομές προς την
Εφημερίδα, που να υποστηρίζει περιπτώσεις
που χρήζουν της αλληλεγγύης μας. Στην
κατεύθυνση αυτή ήδη ο Σύλλογος της Αθήνας
παρείχε για την εορτή του Πάσχα ένα
στοιχειώδες οικονομικό βοήθημα σε λίγους
ευτυχώς ευρισκόμενους σε ανάγκη κατοίκους
του Χωριού, συνολικού ύψους €350, ενώ αποφασίστηκε και η διάθεση στους χαμηλότερους
συνταξιούχους, που διαμένουν στο Χωριό,
δωρεάν καφέ σε καφενεία του Χωριού, μέχρι
ποσού €100 ετησίως ανά άτομο. Οι «Συνδρομές Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ανάπτυξης»
θα προβάλλονται σε ξεχωριστή στήλη της
Εφημερίδας. Εκφράστηκε η επιθυμία να είναι
κοινή, μεταξύ των Συλλόγων, η διαχείριση του
λογαριασμού αυτού.
Τέλος, από τους Συλλόγους Καναλίων και Αθήνας επισημάνθηκε η δυνατότητα διοργάνωσης
κοινών πολιτιστικών – ψυχαγωγικών εκδρομών, για παράδειγμα από το Χωριό και την
Αθήνα στους Δελφούς, στη Δωδώνη, κ.ά.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή
ευχών για την Ανάσταση, για την επιτυχία των
εκδηλώσεων και για την πρόοδο του Χωριού.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΥ ΜΑΣ

