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26 Οκτωβρίου στα Κανάλια
στην κεντρική πλατεία
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α Κανάλια, τόπος με
ξεχωριστή προσωπικότητα
και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιλέχθηκαν από την ΕΡΤ3
για την παραγωγή της γνωστής
τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακή
στο χωριό». Πρόκειται για μια
μεγάλη παραγωγή, τριήμερων
«γυρισμάτων» (εγγραφών), από
την Παρασκευή 24 έως και την
Κυριακή, στην κεντρική πλατεία,
26 Οκτωβρίου 2008.
Η ιδέα για την εκπομπή παρουσιάστηκε από το Σύλλογό μας στη
συνάντηση των Πολιτιστικών
Συλλόγων του χωριού, το Μεγάλο
Σάββατο 26 Απριλίου 2008, στα
Κανάλια. Αμέσως αναγνωρίστηκε
απ’ όλους η ιδιαίτερη αξία της
πρωτοβουλίας μας αυτής και
φυσικά και η μεγάλη προσπάθεια
που πρέπει να καταβληθεί ώστε να
εξασφαλισθεί η επιτυχία.
Σήμερα, μπροστά στη σημαντική
αυτή πρόκληση, η προσπάθειά μας
είναι όλοι μαζί να δώσουμε
περισσότερη δύναμη στην εικόνα
του χωριού μας, ενισχύοντας
διαχρονικά χαρα κτηριστικά της,
δημιουργώντας
προστιθέμενη
αξία, κεκτημένο για το μέλλον.
Κλειδί της επιτυχίας αυτής της
προσπάθειας είναι η συμμετοχή
όλων. Σ’ αυτό που σχεδιάζουμε, σ’
αυτό που θα προσφέρουμε!
Για
την
κινητοποίηση
και
συμμετοχή όλων των φορέων του
χωριού μας, θέσαμε ένα συνεκτικό
και περιεκτικό στρατηγικό σχέδιο
σε διαδικασία «δημόσιας διαβού-

Η εικόνα του χωριού μας
στο πανελλήνιο!
λευσης». Με τον τρόπο αυτό
καταγράφηκαν οι απόψεις όλων
των εμπλεκομένων αλλά κυρίως
δόθηκε η δυνατότητα για να
συγκεντρωθούν συστηματικά και
να ενσωματωθούν νέες προτάσεις
(περίγραμμα του σχεδίου, όπως
αυτό υποβλήθηκε στην ΕΡΤ,
παρουσιάζεται στη σελίδα 3).
Αρχή έγινε με τη συνάντηση στο
Δημαρχείο, στο Φανάρι, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, υπό την
προεδρεία του κ. Δημάρχου.
Ο ίδιος ο κος Δήμαρχος έθεσε

άμεσα σε υλοποίηση τις περισ σότερες από τις προταθείσες
παρεμβάσεις εξωρα<σμού.
Η «Κυριακή στο χωριό» αποτελεί
τηλεοπτικό θεσμό ταυτισμένο με
την προσπάθεια ανάδειξης της
ιδιαί τερης κληρονομιάς της ελ ληνικής υπαίθρου.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμενο από
την πλευρά μας είναι η χά-ραξη και
υλοποίηση μιας στρατηγικής που
θα συμβάλλει στην ανάδειξη και
περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας

του χωριού μας, βασιζόμενοι σε
ιστορικά, θρησκευτικά, λαογρα φικά, πνευματικά, περιβαλλοντικά,
αισθητικά και άλ λα στοιχεία
υψηλής αξίας και αναγνωρισιμότητας, ξεχωριστά και αξιοθαύμαστα.
Καναλιώτισσες και Καναλιώτες,
όλοι μαζί το τριήμερο 24,25 και 26
Οκτωβρίου 2008 στο χωριό, για να
κάνουμε το καλύτερο για ένα
κομμάτι, ίσως το πιο πολύτιμο, της
ζωής μας, για τα Κανάλια!

Σας ευχαριστούμε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου της Αθήνας
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Το πανηγύρι
του Δεκαπενταύγουστου
στο χωριό μας

ï ðáíçãýñé ôçò 15çò Áõãïýóôïõ ãéá üëïõò åìÜò ôïõò Êáíáëéþôåò áðïôåëåß óçìåßï ÷ñïíéêÞò áíáöïñÜò ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ìáò êáôÜ ôïõò êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò. Éåñáñ÷åßôáé ðÜíôá ùò ðñþôéóôï
ìÝëçìá ç ðáñïõóßá ìáò ó’áõôÞí ôçí êïñõöáßá åêäÞëùóç ôïõ ÷ùñéïý ìáò, üðïõ ìáæß ìå óõããåíéêÜ
êáé öéëéêÜ ìáò ðñüóùðá âéþíïõìå ìíÞìåò ôïõ ðáñåëèüíôïò êáé áðïëáìâÜíïìå ôï ãéïñôáóôéêü ðñüãñáììá ôùí çìåñþí áõôþí.
Το 2ήμερο παραδοσιακό γλέντι, που τελευταία με
την προσθήκη της ημέρας των πενηντάρηδων και
της «βραδιάς Νταλάρα» έγινε 4ήμερο, δίνει την
ευκαιρία στον καθένα μας για ξεφάντωμα και περισσή απόλαυση. Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται
σχεδόν πάντα η μνήμη της θυσίας των Καναλιωτών
κατά τον βομβαρδισμό του χωριού μας στις 15
Αυγούστου του ’43, η αστροβραδιά, η θεατρική
παράσταση και η διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο
από επιστήμονα Καναλιώτη. Το πανηγύρι παραμένει όμως το κεντρικό και πλουσιότερο στοιχείο
των εκδηλώσεων.
Γι’ αυτό το λόγο, ίσως από τους οργανωτές του θα
πρέπει να προσεχτεί περισσότερο η επιλογή της

ορχήστρας και του προγράμματός της, ώστε τα
τραγούδια ν΄ ανταποκρίνονται στους γνήσιους
παραδοσιακούς ρυθμούς, να συγκινούν και να
προκαλούν το κοινό για χορό.
Η παρεμβολή εξάλλου και άλλων ειδών χορευτικής
μουσικής θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις όλων
των πανηγυριωτών και θα ανέβαζε ποιοτικά το
πανηγύρι μας, το τόσο γνωστό για την ομορφιά του
όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας
αλλά και στο πανελλήνιο. Εκτός από την επιλογή
της ορχήστρας, βασικό ρόλο έχουν και τα καταστήματα του χωριού μας, που μπορούν χωρίς
ιδιαίτερο κόστος να προσφέρουν περισσότερες
και καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Είναι χρέος όλων μας, τον ωραίο αυτό θεσμό
όχι μόνο να τον διατηρήσουμε αλλά ο καθένας
από τη θέση του να κάνει ό,τι μπορεί για την
αναβάθμισή του έτσι ώστε ν’ αποτελεί πόλο
έλξης τόσο για τους παλαιότερους όσο και για
τους νέους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου της Αθήνας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Περίγραμμα της τηλεοπτικής Εκπομπής της ΕΡΤ3
“Κυριακή στο χωριό”
Õðåýèõíïé Ýíáíôé ôçò ÅÑÔ:
Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Êáíáëéùôþí ôçò ÁèÞíáò
ÄéïñãáíùôÝò: Ðïëéôéóôéêïß Óýëëïãïé Êáíáëéùôþí
(4), Ôïðéêü Óõìâïýëéï Êáíáëßùí, ÄÞìïò Éèþìçò
ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ: Ïé Ðñüåäñïé ôùí Óõëëüãùí
êáé ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ï ÄÞìáñ÷ïò Éèþìçò ùò ðñïåäñåýùí

Óôñáôçãéêïß Óôü÷ïé:
• ÐñïâïëÞ ôïõ ÷ùñéïý
• Äçìéïõñãßá ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò – êåêôçìÝíïõ

Åéäéêüò óôü÷ïò:
Åîùñáúóìüò åéêüíáò ôïõ ÷ùñéïý ìå ðáñåìâÜóåéò
óå óçìåßá üðùò:
• Êáñêáôóüëé (ðÝôñá)
• Êáæáíáñéü (ðÝôñá, ðëÜêá)
• Ôïé÷ßï åêêëçóßáò (ðÝôñá)
• Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï (åîùôåñéêÞ üøç)
• Ðåñéðïßçóç çñþùí, ìíçìåßùí êáé ðñïôïìþí
•Îýëéíá êáëáèÜêéá êáèáñéüôçôáò óôçí ðëáôåßá
• Óôñáôþíáò (îýëéíï êéüóêé)
•ÓçìÜíóåéò (éäéáßôåñá óôçí åßóïäï ôïõ ÷ùñéïý, åíéáßá óÞìáíóç ìå ÷ñÞóç îýëéíçò ðéíáêßäáò)
• ÊÜãêåëá áóöáëåßáò óå åðéêßíäõíá óçìåßá ôùí ïäþí

¢îïíåò ðñïôåñáéüôçôáò:
1. Åéêüíåò êáé ðëçñïöïñßåò äéáäñïìþí:
ÏäéêÝò äéáäñïìÝò
• áðü Êáñäßôóá ðñïò ôï ÷ùñéü (íôÜìéá, ...)
• áðü ÌïõæÜêé – ÖáíÜñé ðñïò ôï ÷ùñéü
(Öñïýñéï, ....)
• ðåñéöåñåéáêÞ ïäüò (ÐñïöÞôçò Çëßáò, ........)
ÈåìáôéêÝò ÄéáäñïìÝò
• èñçóêåõôéêÞ äéáäñïìÞ (åêêëçóßåò, îùêëÞóéá) ìå
åðéêåöáëÞò îåíáãü ôïí êï Ãåþñãéï Ãéùôüðïõëï
• öõóéïëáôñéêÞ äéáäñïìÞ* - äéáäñïìÞ âñõóþí ìå
åðéêåöáëÞò îåíáãü ôïí êï Ãåþñãéï Ãéùôüðïõëï
• äéáäñïìÞ ôüðùí øõ÷áãùãßáò (åìðëïõôéóìüò ìå
äñþìåíá, ðáëéÝò öùôïãñáößåò) ìå åðéêåöáëÞò îåíáãü ôïí êï Áðüóôïëï Ðõñãéþôç
• áñ÷éôåêôïíéêÞ äéáäñïìÞ (3-4 üøåéò êáôïéêéþí,
ðáëéü ó÷ïëåßï) ìå åðéêåöáëÞò îåíáãü ôïí êï Êþóôá Ðéóôñßêá

• áñ÷áéïëïãéêÞ äéáäñïìÞ ìå åðéêåöáëÞò îåíáãü
ôïí êï Ãåþñãéï Ãéùôüðïõëï
• ëáïãñáöéêÞ äéáäñïìÞ - ìïõóåßï ìå åðéêåöáëÞò
îåíáãü ôïí êï Áíôþíç ËÜóäá
• «âéâëéïäñïìßåò» – âéâëéïèÞêç ìå åðéêåöáëÞò
«îåíáãü» ôïí êï Íéêüëáï ÃçñÜóç
* Ç äéáäñïìÞ áõôÞ ìðïñåß íá óõíäõáóôåß ìå éððáóßá ìå ôç óõíåñãáóßá ôïõ ÊÝíôñïõ Åëåýèåñçò Éððáóßáò «ÐÇÃÁÓÏÓ»
Óçìåßùóç: ÊáôÜ ðåñßðôùóç, ïé öõóéêÝò äéáäñïìÝò
ìðïñïýí íá óõíäõáóôïýí ìå óôÜóåéò óå ìïíÜäåò/
åãêáôáóôÜóåéò áó÷ïëéþí ôçò õðáßèñïõ (âëÝðå ôåëåõôáßï óôïé÷åßï ôïõ Üîïíá 3).

2.1 Êáíáëéþôéêåò ìïñöÝò ôùí ãñáììÜôùí êáé ôå÷íþí, êáé ôçò ðñùôïðïñßáò:
• Êßôóïò ÌáêñÞò (ËáïãñÜöïò)
• Íéêüëáïò ÍéêïëÜïõ (Ìáèçìáôéêüò) – ðñïôïìÞ
• ÆÞóçò ÓêÜñïò (Äéáíïïýìåíïò)
• Âáóßëçò ÐÜó÷ïò (ËïãïôÝ÷íçò)
• ÌðÜìðçò ÌðáêÜëçò (ÌïõóéêïóõíèÝôçò ) – áíáöïñÜ óôç óõíáõëßá ôçò 26çò Éáíïõáñßïõ 2009
óôçí ÁèÞíá
• Êþóôáò ÃáôÞò (ðñùôïðüñïò)

2.2 ÅõåñãÝôåò ôïõ ÷ùñéïý:
• Áðüóôïëïò Ëéáóêïâßôçò
• Óôñ. å.á. ÁèáíÜóéïò Íôåíßóçò
• Êùíóôáíôßíïò ÃéäáñÜêïò
Óçìåßùóç: Óõããåíåßò ôùí ðáñáðÜíù åßíáé ðñïóêåêëçìÝíïé óôçí êåíôñéêÞ óêçíÞ.
ÅðéêåöáëÞò åðéìåëçôÞò ôçò ðáñïõóßáóçò ôçò åíüôçôáò 2 åßíáé ï êïò Âáóßëåéïò Ìðñáêáôóïýëáò.

3. ÊïéíùíéêïïéêïíïìéêÜ èÝìáôá êáé
ðáñáäüóåéò:
• Íõ÷ôÝñé (äñþìåíï - áíáðáñÜóôáóç åíôüò ðáñáäïóéáêÞò êáôïéêßáò ìå áöçãÞóåéò, ðáëéÝò öùôïãñáößåò)
• ÐáñáäïóéáêÞ êïõæßíá (ðáñáóêåõÞ ðëáóôïý,
ôñá÷áíüøùìïõ)
• Ôóßðïõñï êáé ñéôæÝëéá (ëåéôïõñãßá «êáæáíáñéïý»
êáé ðáñáóêåõÞ ñéôæåëéþí, ìå äõíáôüôçôá íá åíôá-

÷èïýí óôçí êåíôñéêÞ óêçíÞ)
• ÅðáããÝëìáôá ðïõ ÷Üíïíôáé (ñÜöôçò, êïõñÝáò)
• Ç «Æß÷íá» Êáíáëßùí (åðþíõìç ðïéêéëßá êáðíïý
ðïõ ÷Üèçêå – äõíáôüôçôá áíáðáñÜóôáóçò ôïõ
«ðáôÞìáôïò» ôïõ êáðíïý)
• ÓçìåñéíÝò áó÷ïëßåò ôçò õðáßèñïõ (êáëëéÝñãåéåò
ôïõ êÜìðïõ, êôçíïôñïößá, áìðåëïõñãßá - óýã÷ñïíç áìðåëïïéíéêÞ ìïíÜäá, ìåëéóóïêïìåßá – åñáóéôå÷íéêÝò ìïíÜäåò)

4. Óýã÷ñïíåò Äçìéïõñãßåò:
• ÆùãñáöéêÞ – ¸êèåóç ôùí óõã÷ùñéáíþí æùãñÜöùí Êáè. ¢ñç ËéÜêïõ, êïõ ÄçìÞôñç ÂÜëëá êáé êïõ
ÓôÝöáíïõ Ðñßôæéïõ, óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ìå ìÝñéìíá ôïõ ÄÞìïõ. ÅíáëëáêôéêÜ Þ óõìðëçñùìáôéêÜ,
åðßóêåøç óå atelier óõã÷ùñéáíïý æùãñÜöïõ óôï
÷ùñéü.
Ôá ðáñáðÜíù óçìåßá 1 Ýùò 4 áðïôåëïýí èÝìáôá
ãéá ñåðïñôÜæ, ôá ïðïßá óõíïëéêÜ ðñïâëÝðåôáé íá
åßíáé 5 Ýùò 6. ÖõóéêÜ, ó÷åôéêÝò áíáöïñÝò ìðïñïýí
íá ãßíïõí êáé óôçí êåíôñéêÞ óêçíÞ (ðëáôåßá).

ÏñãÜíùóç êåíôñéêÞò óêçíÞò:
• ÃåíéêÜ, üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí ÅÑÔ.
• ×ñÞóç êåíïý êáôáóôÞìáôïò åðß ôçò ðëáôåßáò (éäéïêôçóßáò êïõ ÓïöïêëÞ ÈÝïõ) ùò êÝíôñïõ äéáíïìÞò ãåõìÜôùí, êáôüðéí äéÜèåóÞò ôïõ êáé êáôÜëëçëïõ óôïëéóìïý ôïõ.
• Óõììåôï÷Þ êáôáóôçìÜôùí åðß ôçò ðëáôåßáò ìå
äùñåÜí ðñïóöïñÜ ôñáðåæïêáèéóìÜôùí êáé åîõðçñÝôçóçò.
• ÐáñáäïóéáêÞ ïñ÷Þóôñá êïõ Âáóßëç ÍôáëÜñá
(äùñåÜí ðñïóöïñÜ). ÓõìðëçñùìáôéêÜ, ëáúêÞ ðáñåÀóôéêç ïñ÷Þóôñá ìå ñåðåñôüñéï ôïõ óõã÷ùñéáíïý
ìïõóéêïóõíèÝôç ÌðÜìðç ÌðáêÜëç.
• Ðáñáäïóéáêü ÷ïñåõôéêü óõãêñüôçìá Ëáïãñáöéêïý Ïìßëïõ Êáñäßôóáò «Ç Êáñáãêïýíá» (äùñåÜí
ðñïóöïñÜ).
• Êåíôñéêüò éóôïñéêüò ïìéëçôÞò åßíáé ï êïò Íéêüëáïò Â. ÃçñÜóçò.
• Êåíôñéêüò ëáïãñÜöïò ïìéëçôÞò åßíáé ï êïò Áíôþíçò ËÜóäáò.
• Ìðïñïýí íá äéáôåèïýí êáé íá öïñåèïýí ïé íåïáðïêôçèåßóåò ðáñáäïóéáêÝò öïñåóéÝò ôïõ ÄÞìïõ
Éèþìçò, ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá ôï Ìïõóåßï (9 ãõíáéêåßåò êáé 1 áíäñéêÞ).

3

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Αληθινές Ιστορίες:
H M ετόχη
Κείμενο που δημοσιεύθηκε και ολοκληρώθηκε στα φύλλα Νο6 και Νο7 της εφημερίδας μας
του Κώστα Δ. Σδρόλια - Αρβαντάκου

H

Må ôü ÷ç Þ ôáí óôçí ðå ñéï ÷Þ ôïõ Tïýñ êïõ
ôóé öëé êÜ ËÜó äáò êáé Óá ñá êß íáò, OóÜ ìðå ç, ü ðùò êáé ü ëá ôá Ká ôóéïõñ ãß á.

Må ôïí Aëéïý ôóé êá Èü äù ñïõ Ká ôÝ ñç ðá ôÝ ñá
ôïõ äÜ óêá ëïõ ôïõ Óðý ñïõ, ï Tïõ ëÜ êçò
Óäñü ëéáò ôïõ Koõ ôé ëß äá ðÞ ãáé íáí ãéá ôï ÷ù ñéü êá âÜ ëá óôá ãïõ ìÜ ñéá ôï âñÜ äõ á ðü ôç
äïõ ëåéÜ ôïõò á ðü ôïí ðÝ ñá äñü ìï á ðü ôç
Må ôü ÷ç. MÝ óá óôá Üë ëá ðïõ Ý ëå ãáí ãéá ôç
äïõ ëåéÜ ôïõò ôï ìÜ ôé ôïõ Tïõ ëÜ êç Ý ðå óå
óôç Må ôü ÷ç êáé ëÝ åé óôïí Aëéïý ôóêá. A÷, ôé
ìÝ ñïò åß íáé ãéá êá èç óéü, áõ ôü áõ ôïý ðÝ ñá.
MðÞ êå óôï ìÜ ôé êáé ôïõ Aëéïý ôóêá êé Ý êá íå
êé áõ ôüò êß íç óç íá ôçí á ãï ñÜ óåé ôç Må ôü ÷ç,
áë ëÜ ôïí ðñü êá íå ï Tïõ ëÜ êçò.
Oôáí Ý öõ ãáí ïé Tïýñ êïé ôï 1890 ï Oóìá ìðÝ çò Ý äù óå ðïéñ-ðá ñÜ (÷Ü ñé óå) ôá Ká ôóéïýñ ãéá óôïí Tóéïõ íôæéïý ñç. Hîå ñå ôá
ôïýñ êé êá ï Tóéïõ íôæéïý ñçò êáé öáß íå ôáé ü ôé
ôïõò å îõ ðç ñå ôïý óå. Tçí ðÝ ñá ìå ñéÜ Óäñï ëáß ïé Öþ ôçò êáé Ðá íá ãÞò ôçí á ãü ñá óáí á ðü
ôïí Tóéïõíôæéïýñç. Tá ZïõìðÝéêá ôá Ýäùóå
ðñïßêá ï Tóéïõíôæéïýñçò óôçí áäåñöÞ ôïõ
ðïõ ðÜíôñåøå ìå ôïí XñÞóôï Zïýìðï, ðáôÝñá ôïõ Ãéþñãïõ – MÞôóéïõ ÃñáììÝíïõ.
Πßóù óôï ÐõñãéùôÝéêï íôÜìé Þôáí êôéóìÝíï
óá óðßôé ìå êáôþé ãéá æþá ìå îéÜãïíï, ìå ðÜ-
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ôùìá êáé ÷ùñéóìÝíï óå äýï äùìÜôéá ßóùò íá
Þôáí êáôïéêßá.
O TóÝëéïò, üðùò äåß÷íïõí ôá óýíïñá ìÜëëïí
æáðùìÝíï áðü ôçí êïéíüôçôá ðñÝðåé íá ôïõ
÷å. Aðü íåüò áêüìá Þôáí ðïëý æùçñüò ãéá
ôïõò ÷ùñéáíïýò, áëëÜ Ýäùóáí ôüðï óôçí ïñãÞ. Óå êáñðïêëÜäéá åß÷å êáé ï Tóέëéïò ðïëëÜ.
¼ôáí ô’ áãüñáóå ç ïéêïãÝíåéá ðëÝïí ôïõ
Kïõôéëßäá Üñ÷éóå ï Xñõóï÷Ýñçò TïõëÜêçò
íá ôï áãéïðïéåß êáé íá ðáñïõóéÜóåé óôá ðáéäéÜ ôïõ êáé óôá áíÞøéá ôïõ Ýíáí ðñáãìáôéêü
ðáñÜäåéóï. KÝíôñùóå ôéò á÷ëáäéÝ óå áãñéïêïñôóéÝò, öýôåøå óõêéÝò ôüóåò ðïõ ôá ðáéäéÜ ôïõ êáé ôá áíÞøéá ôïõ Ýôñùãáí ìå øùìü
üëç ôçí åðï÷Þ. Öýôåøå óêáìíéÝò ðïõ Ýôñùãå óêÜìíá ôï ìéóü ÷ùñéü. Öýôåøå ìçëéÝò, ñïúäéÝò êïñïìçëéÝò êáé ðïëëÜ Üëëá. Öýôåøå ôï
ãíùóôü óå ðïëëïýò áð´ôï ÷ùñéü ìáò êëßìá
(öôáêßëé) ìÝóá óôï ñÝìá êé áíÝâçêå óôï èåüñáôïé ðëÜôáíï, Ýöêéáíå ôÝôïéá óôáöýëéá ðïõ
äåí Þôáí ðïõèåíÜ êáé óôéò äõï áìðåëéÝò ôïõ
÷ùñéïý ìáò, Mïõñê êáé AçëéÜ.
Eêôéóáí ôá íôÜìéá ðïõ ôá âñÞêáí ôá ðáéäéÜ
ôïõò ìå ÷áúÜô÷éá öôáãìÝíá ìå ãêáëíôñïýìéá
íá îå÷åéìÜæïõí ôá ðñüâáôá, åß÷áí ðñüâáôá
ðïëëÜ, âáããÜíéæáí ôá ñÝìáôá áðü ôá êõðñéÜ
êáé ôá êïõäïýíéá. TæéïìðÜíïò ï AñâáíôÜêïò
ðïõ Ýâáëå ëáíÜñéá óôï óôÞèïò áðü ôá óêõëéÜ, íá áíôéìåôùðßæïõí ëýêïõò. MïíáóôÞñé

Þôáí ç Måôü÷ç ãéá ôïõò ðåñáóôéêïýò. Óôï
êáæÜíé Ýðçæáí ôç ãéáïýñôé. ÃåìÜôåò ïé ñÜ÷åò
áðü ìïó÷Üñéá, ãåëÜäåò, âüäéá êáé ìïõëÜñéá
ðïõ åìðïñåýïíôáí ï ðåñßöçìïò ãéá ÷ïñü
ôóÜìéêï Xñçò, ðáéäß ôïõ Kïõôéëßäá ðïõ ãýñéæå êáâÜëá óô’ Üëïãï áð´ôçí Ãéïõìáñôæßíá ùò
ôçí ÐÜôñá.
Må åöüäéï ôç Måôü÷ç áðü öôù÷ïß ðïõ Þôáí
ïé Kïõíôéëéäáßïé Ýöêéáóáí ðñïêïðÞ. Eêåéíá
ôá êáðéôÜëéá, áíÜäåéîáí êáé êñÜôçóáí óôç
æùÞ ôïõò êëçñïíüìïõò ôïõò, ãéá ìéá åêáôïíôáåôßá.
Tï íåñü ìÝ÷ñé ôï MÜç êéíïýóå ìÞëï. Eöôáíå
áðü ôï áõëÜêé ôïõ Zïýìðïõ ìÝ÷ñé ôï íôÜìé
ôïõ Aðïóôüëç Kõñßôóç. Eäéíå ìåãÜëç ðñïêïðÞ áõôü ôï íåñü óôç Måôü÷ç, êéïýðéá ìå üëá
ôá áãáèÜ.
Oé ÷áñÝò, ôá ãëÝíôéá ìå ôïí ôáìðñÜ ôïõ Kïõôéëßäá, ôç öëïãÝñá ôïõ ÖùôÜêïõ êáé Añâáíéôáßéêïõ ðïõ áíÜóôáéíáí ðåèáìÝíï åß÷áí ãéá
ðïëëÜ ÷ñüíéá íá ôï ìïëïãÜí ïé ÷ùñéáíïß ìáò.
Èáõìáóìü Üðëùíáí ïé Kïõôéëéäáßïé óôïõò
ðåñáóôéêïýò ðÝñá áðü ôï äñüìï ãéá ôçí áãÜðç ðïõ ôïõò äéÝêñéíå. 22 Üôïìá áðïôåëïýóáí ìéá ïéêïãÝíåéá.
H Må ôü ÷ç ìå ôá ðá ñá êëÜ äéá ôçò, ôç ñÜ ÷ç
ôïõ Ká ðïý ëá, ôá ñÝ ìá ôá ôïõ AëÞ, ç èÝ óç
Ãêïñ ôæéÜ, ç ñÜ ÷ç óôï Öåã ãÜ ñé ðïõ Ý ãåñ íáí
ïé ðëá ãéÝò ðñïò ôï Bïñ ñÜ Ý öêéá íáí ôç ãíù -
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óôÞ êáé ôï 1980 óå ðïë ëïýò, «Óôñïý ãêá»
íÜ íá óß íïõí ôá ðñü âá ôá êá èá ñü á Ý ñá. «Tñá âïý óå» ðïë ëïýò óéá ðá íß óéïõò ãéá íá åê ìå ôáë ëåý ï íôáé áõ ôüí ôïí ðñï âá ôü ôï ðï. Må ãÜ ëù óáí ôéò öá ìå ëéÝò ôïõò óôç Må ôü ÷ç ïé Tóé ðñÜ ëåò Nß êïò êáé MÞ ôñïò. H Må ôü ÷ç ôïõò
êñÜ ôç óå êé Ý ãé íáí êÜ ôïé êïé óôï ÷ù ñéü ìáò.
Eίχε τέτοια δύναμη η Μετόχη για τους νεότερους που τους τραβούσε λες κι είχε
μαγνή τη. Μια φορά τα Σδρολάκια, καμιά
δεκαριά, πήγαιναν σχολείο. Την Τετάρτη
πούχαν ένα γιόμα, συγκεντρώθηκαν στη
Μετόχη ασυνενόητα και να δοκιμάσουν μέσα
στις άλλες χαρές και τη γλύκα του ύπνου τη
νύχτα, αποφάσισαν να κοιμηθούν μέσα στα
ντάμια.
Ήταν κάπως συγνεφιά, άλλά δεν έβρεχε.
Βγήκαν στην πλαγια προς το δρόμο του
Κακαρή-Σιβρίκα κι έκαναν μετάνοιες και
σταυροκοπιώνταν να βρέξει, να δικαιολογη θούν στους γονείς τους που δέ θα πήγαιναν
στο σχολείο.
Λιανοψυχάλιζε μπορούσαμε να πάμε στο
χωριό χωρίς να βραχούμε. Η απόφαση του
παιδικού εγωισμού πάρθηκε. "Αρχισε πλέον
να νυχτώνει κι' αρχίσαμε να λιανοκατουργιόμαστε άπ' τοφόβο. Τρυπόσαμε όλοι μαζί
σ' ένα ντάμι και να μην έρθει ο μούτος να
μας φάει...μαζέψαμε όλες τίς φούρκες και
τά ματέρια πίσω άπ' την πόρτα. Εκεί τον
φάγαμε το χοιρόλεμο (φρασεολογία της θειας μου της Λάμπραινας) όλη νύχτα μέσα στ'
άχυρο.
Στη Μετόχη κουβαλούσαν όλες τις σοδιές
τους οί ΚουτιλιδαWοι. Εκεί κουβαλούσαν τά
στιάρια, κάτω προς τόν Τσιαούση-Ντρέγκα.
Εκεί πού έγινε σχεδόν όλο ρέμα, τότε χώραγε 5 θεμονιές από στιάρια και μέρος
20X20 μ. για στρώσιμο τα δεμάτια να τ'
αλωνίζουν μέ τα βόδια. Χαρά μας τότε ν'
ανεβαίνουμε στη δοκάνι να μας φέρνουν
τρώ<αρα στ' αλώνι τα βόδια και 40 βαθμοί
ζέστα στόν ήσκιο.
Εκεί και τα καλαμποκάλωνα. Στο ξεφλούδαμα τις ρόκες πού συγκεντρώνονταν όλοι
μαζί πάαινε το τραγούδι γόνα. Τ'άπλωναν το

καλαμπόκι να ξεραθεί και στο στούμπα μα
μέ τ' άδάρτια άλληλοβοηθιώνταν, μέ ρυθμό
δέκα άνθρωποι απ' τή μια μεριά και δέκα απ'
την άλλη.
Στη Μετόχη έβγαζαν ο Άρβαντακος τα πρόβατα πού τ' ανταμωνε μέ τ’ αλλα ξαδέρφια
του, το Θωμά και το Λάμπρο, όταν τα βγαζαν
απ' τους γκισλάδες την Ανοιξη. Πίσω στα
ντάμια στην γκορτζιά έφκιανε τη στρούγκα.
Το ίδιο έκαναν τα παιδιά του ο Τάσιος μέ τ'
ανίψια του Πάνο, Τέλη και Χρήστο. Αχ, παλιά
μου χρόνια και καιροί χρόνια μου περασμένα! Εκεί στα καλαμποκάλωνα ήταν και η
χαρά άπ' τα παιδιά τους.
Να ψένουν ρόκες, να ψένουν σκλόγκορτζα,να στένουν πα<δες να πιάνουν στα σιάματα στις κορυφές από κουκουρεφτχιέςκαι
παλιούρια τσούπια, τσουρλίθρες, κοκινόκολους, γκίτσια, καραξογκίτσια, να τα κάνουν
σουφλιμάδες.
Τους νεώτερους η Μετόχη τους βοήθησε
πολύ στη ζωή τους. Τα ζαρζαβατικά κι' ότι
χρειάζεται το σπίτι από τέτια είχανε μπόλικα. Μόνο πού γενήκαμε πολλοί. Το νερό το
καλοκαιρι για τα κήπια λιγόστευε και δημιουργούνταν μικροφασαρίες. Έ, τι να κάνουμε,
και οι μικροκαυγάδες είναι ζυμωμένοι με τη
ζωή.
Το κακό γίνονταν γιατί δεν έφευγε κανένας
από κει. 'Από ένα στρέμα που μέρασαν τ'
αδέρφια οι ΚουτιλιδαWοι, έφτασε η υπόθεση
στα παιδιά τους στο μέρασμα να παίρνουν
από δυό μέτρα αναλογία κάτ' κι’ κάτ'.
Η Μετοχη ήταν κι ό φόλος για τις καινούργιες γενιές. Εκεί σπέρναν τα ούντζιάκια.
Από κει ξεκινούσαν μέ τους γκαζοτενεκέδες κι' όλα τα συμπράγκαλα να πάνε για
φύτεμα. Εκεί κουβαλούσαν τα καπνα γι'
άρμάθιασμα, για ήλιασμα και κρέμασμα στα
ντάμια. Εκεί άπολούσαν τα γουμάρια κι'
ήταν ήσυχοι, βοσκούσαν στις ράχες και
στο ρέμα έπιναν νερό.
Στη Μετοχη καλούπιαζαν, ώς να τούς
μαζέψουν τα κρύα.
Απ' τους Κουτιλιδαίους, όλοι μικροί μεγά-

λοι, αν δεν περνούσαν μια δυο φορές τη
μέρα απ' τη Μετόχη δέ γίνονταν.
Ώς έδώ και μή παρέκει:
Πέθανε ο Χρής. Πάει ο Αρβαντακος, πέθανε το 1925, 48 χρονών. Σέ μιά βδομάδα
κοντα του και ο Λουκάς, 50 χρονών. Πέθανε και ο δημιουργός της ο Τουλάκης. Εμεινε ο Νικολός να λέει άπό καμιά φορά πού
τον έκοβαν το νερό τ' άνίψια του «ά<ντε
ορέ διάολε». Πάει ή θεια μας η Λουκίνα.
Άιντε από ένας ένας άπ' τους νεότερους.
Πάει ο Τασιος πού δεν τον ξεκόλαγες μέ
τίποτα απ' τη Μετόχη. Άλλοι από δω κι'
άλλοι από κει άρχισε να νεκρώνει η γλυκιά
λέξη Μετόχη. Ποιος έμεινε: ο Πάνος. Ας
είναι κι' αυτός ο ένας, να τη«συνοδεύει».
Πάει κι' ο Πάνος. Ησύχασε κι' ο Τέλης.
Και τώρα; Πάν τα χα<άτχια. Ξεμαλιάστηκε
από καρποκλάρια. Ρήμαξε από κήπια,
Το λίγο νεράκι πού έμεινε φκιάνουν από
λίγα κήπια ανοιξιάτικα, ο Στέργιος με το
Χρήστο, μαζεύουν τα περίφημα φασόλια
άπ' τή Μετόχη πού τους «τρων» τα χέρια
ποιος και ποιος να τ’ αγοράσει.
Καλά πού είναι κι'αύτοί οι δυό να τη συνοδεύουν. Τα παλιά χρόνια την εύκιασε θρήλο στο χωριό μας το μελησολόι το Κουτιλιδαίικο.
Ο υποφαινόμενος, μ’ ολο πού οι αναγκες
της ζωής τον υποχρέωσαν να φύγει μακριά, όταν πάει στο χωριό και όσο θα τον επιτρέπουν τα ποδάργια, δέ γίνεται, θά πάει
στη Μετοχη, έστω και σ' αυτή την κατασταση πού βρίσκεται, να βρέξει το κεφάλι
του μέ το νεράκι του παλιού άμπλα πού
είχε κάνουλα... φύλο από πλάτανο και
τώρα βρυσούλα ίσα πού κατουράει, να
θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια, να βγάλει
ένα βαθύ αχ, να πάρει δρόμο να πάει σ'
άλλα χιλιοπερπατημένα μέρη του χωριού
μας, πού όλους τους ξενιτεμένους όπου
γης, τους έβαλε... χαλκά στη μύτη και τους
τραβάει... όπως ο αρκουδιάρης την
αρκούδα !
Ε, τί να κάνουμε. Δεν μένει στασιμη η ζωή.
Τα πάντα φθείρονται κι' αυτή συνεχίζεται.
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΄Ενας στυλοβάτης του Λα1κού Τραγουδιού
Tου Γιώργου Κοντογιάννη*

Ο

ÌðÜìðçò (ËÜìðñïò Þôáí ôï âáðôéóôéêü ôïõ) ÌðáêÜëçò ãåííÞèçêå óôá ÊáíÜëéá ôï 1920 êáé Ýöõãå áðü ôç æùÞ
óôçí ÁèÞíá, óôéò 25 Ìáñôßïõ ôïõ 2007. ÕðÞñîå áðü ôïõò óôõëïâÜôåò ôïõ ëáúêïý ôñáãïõäéïý
åðß ôÝóóåñéò êáé ðëÝïí äåêáåôßåò, ç÷ïãñáöþíôáò ðåñßðïõ 800 ôñáãïýäéá, ìå ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò ¸ëëçíåò ôñáãïõäéóôÝò. ÐïëëÜ áðü
ôá ôñáãïýäéá áõôÜ Ýãéíáí åðéôõ÷ßåò êáé áñêåôÜ
Ýìåéíáí êëáóéêÜ: ôñáãïõäéïýíôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá
êé áð’ ü,ôé öáßíåôáé èá åîáêïëïõèÞóïõìå íá ôá
áêïýìå êáé íá ôñáãïõäÜìå üóï èá õðÜñ÷åé ëáúêü ôñáãïýäé.
Ï ÌðáêÜëçò Þôáí Ýíáò áðü ôïõò ðïëõãñáöüôåñïõò ¸ëëçíåò óõíèÝôåò üëùí ôùí åðï÷þí.
Áîßæåé – åíäåéêôéêÜ - íá áíáöåñèåß üôé ï ìÝãéóôïò ¸ëëçíáò ôñáãïõäéóôÞò ÓôÝëéïò Êáæáíôæßäçò åñìÞíåõóå óå äßóêïõò 56 ôñáãïýäéá ôïõ
ÌðÜ ìðç Ìðá êÜ ëç (ðñþ ôï ôçò óõ íåñ ãá óß áò
ôïõò ôï «ÈÝëù íá ðåèÜíù», óôéò 29-2-1955).
Ï ÌðáêÜëçò Ýäåéîå ôï ôáëÝíôï ôïõ óôç óýíèåóç
ôñáãïõäéþí áðü ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò äéóêïãñáöéêÞò ôïõ ðïñåßáò. «Ôï êïõñáóìÝíï âÞìá óïõ»,
ðïõ Ýãéíå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôñåßò äåêáåôßåò ìåôÜ
ôçí ðñþôç ôïõ ç÷ïãñÜöçóç, ôï «ÃñÜììá èá óôåßëù óôï Èåü», «¸êáøá ôçí êáëýâá ìïõ» êáé ëßãï
áñãüôåñá ôï «ÓõñìáôïðëÝãìáôá âáñåéÜ», óå óôß÷ïõò ôçò Åõôõ÷ßáò Ðáðáãéáííïðïýëïõ åßíáé ìåñéêÜ áðü ôá ðñþôá ôïõ ôñáãïýäéá ðïõ äåß÷íïõí üôé íåáñüò óõíèÝôçò åß÷å ðïëý äõíáôÞ óõíèåôéêÞ
öëÝâá, ç ïðïßá åêôéìÞèçêå äåüíôùò êáé óôçí åðï÷Þ ôïõ. Åðé ðëÝïí ï ÌðÜìðçò ÌðáêÜëçò Ýäåéîå üôé Þôáí Ýíá áíÞóõ÷ï ðíåýìá, åõáßóèçôïò óôá
êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ãåãïíüôá ôçò åðï÷Þò ôïõ,
åíçìåñùìÝíïò êáé éäéáßôåñá äñáóôÞñéïò Üíèñùðïò, ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ôïí âïÞèçóáí – ðáñÜ
ôéò ðåñéïñéóìÝíåò óõììåôï÷Ýò ôïõ óôá ìåãÜëá
ðÜëêá ôçò åðï÷Þò – íá êÜíåé ìéá ìåãÜëç êáñéÝñá, ðïõ êñÜôçóå ùò êáé ôç äåêáåôßá ôïõ 1980.
Ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóïõìå êáé íá áíáóõíèÝóïõìå óõíïðôéêÜ ôçí åðáããåëìáôéêÞ ðïñåßá
ôïõ ÌðÜìðç ÌðáêÜëç, áíáôñÝ÷ïõìå óå óôïé÷åßá áðü Ýíá êåßìåíï ôïõ Êþóôá ×ñçóôßäç, äç-
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ìïóéåõìÝíï óôï ðåñéïäéêü «Ëáúêü Ôñáãïýäé»
(Ôåý÷ïò 20, ÌÜúïò-Éïýíéïò 2007): Ïé ðñþôåò
ìïõóéêÝò áíçóõ÷ßåò ôïõ íåáñïý ÌðÜìðç îåêßíçóáí áðü ôá ðáéäéêÜ ôïõ ÷ñüíéá. Áó÷ïëÞèçêå
ìå ôï ìðïõæïýêé áðü ìéêñüò êáé ðïëý óýíôïìá
äïýëåøå ìå ëáúêÜ óõãêñïôÞìáôá óå ðïëëÝò åðáñ÷éáêÝò ðüëåéò (ËÜñéóá, Ôñßêáëá, Èåóóáëïíßêç…) Óôçí ÁèÞíá êáôÝâçêå ìå ôçí áðåëåõèÝñùóç ôï 1944, ìå óêïðü íá êÜíåé êáñéÝñá óôï
ëáúêü ôñáãïýäé êáé íá ìðåé óôç äéóêïãñáößá.
ÐñÜãìá ðïõ êáôÜöåñå ó÷åäüí áìÝóùò ìåôÜ ôçí
åðáíáëåéôïõñãßá ôïõ åñãïóôáóßïõ ôçò Êïëïýìðéá ôï 1946.
¸ ÷åé ðï óï óôü óõí äç ìéïõñ ãß áò óôï èñõ ëé êü
ôñáãïýäé, «ÊÜðïéá ìÜíá áíáóôåíÜæåé» (ôï õðïãñÜöåé ìáæß ìå ôïí Âáóßëç ÔóéôóÜíç), ðïõ ç÷ïãñáöÞèçêå ôçí åðï÷Þ åêåßíç.
Ìå ôçí âïÞèåéá ôïõ ÃéÜííç ÐáðáúùÜííïõ áñ÷ßæåé íá ç÷ïãñáöåß êáé íá äçìéïõñãåß åðéôõ÷ßåò
óôçí Odeon-Parlophone áðü ôï 1947, Þäç.
¼ëïé ïé êáëïß ëáúêïß ôñáãïõäéóôÝò ôçò Odeon
åßðáí ôñáãïýäéá ôïõ óå ðñþôç åêôÝëåóç ôçí
ðå ñß ï äï 1947-1955: Ðá ãéïõì ôæÞò, ×á óêÞë,

Óôï éóôïñéêü óôïõíôéï ôçò Êïëïýìðéá. Áðü áñéóôåñÜ Áíáãíþóôïõ, Óô.×ñõóßíçò, Ôáôáóüðïõëïò,
Êáñìáíéüëáò, Ìáñãáñþíç, ÊëïõâÜôïò, ÌðáêÜëçò, Í.×ñõóßíçò

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ÌðÝëëïõ, Íßíïõ, Ìðßíçò, Ëáìðßñç…
Ìå ìåãÜëåò åðéôõ÷ßåò êáèéåñþíåôáé óáí óõíèÝôçò: «Ôï ðáñåëèüí ìïõ ôï âáñý», «¸êáøá
ôçí êáëýâá ìïõ», «Ôï êïõñáóìÝíï âÞìá óïõ»,
«ÌåëëïèÜíáôïò ï äüëéïò», «Ç öõëáêéóìÝíç»,
«ÃñÜììá èá óôåßëù óôï Èåü».
Óôçí Columbia ôïí Ýöåñå ôï 1955 ï ÓôÝëéïò
Êáæáíôæßäçò. Ôá ðñþôá ôïõ ôñáãïýäéá óôç íÝá
åôáéñåßá ôá õðïãñÜöåé ìå ôï øåõäþíõìï «Ôñéêáëéíüò». Ôï «ÈÝëù íá ðåèÜíù», åßíáé ìïíÜ÷á
ç áñ÷Þ ìéáò áôÝëåéùôçò óåéñÜò áðü ìåãÜëåò åðéôõ÷ßåò ôïõ. Ç êáëëéôå÷íéêÞ êáé åìðïñéêÞ åðéôõ÷ßá åßíáé ðñïöáíÞò. Ï ÌðáêÜëçò – üðùò óçìåéþíåé ï ×ñçóôßäçò - öáßíåôáé íá ãíùñßæåé ôï
ìõóôéêü ãéá íá ãñÜöåé ôñáãïýäéá ðïõ èá áãáðçèïýí ðïëý.

ôéò åðéôõ÷ßåò ôïõ ôéò ôñáãïýäçóáí óå ðñþôç åêôÝëåóç: ÐåñðéíéÜäçò, ÁíáãíùóôÜêçò, Æáãïñáßïò, Ôóåôßíçò, Ëýäéá, ÄéáìÜíôç, ÔóáïõóÜêçò
êáé ìåôÜ ôï 1964, ôï èñõëéêü æåõãÜñé Êáæáíôæßäçò-ÌáñéíÝëëá. ÌåñéêÝò åðéôõ÷ßåò ôïõ ÌðÜìðç ÌðáêÜëç ôçí ðåñßïäï 1962-1970: «ÐëçãùìÝíïé êé ïé äõï», «Ôá ÷åßëç óïõ üóá êé áí
ðïõí», «Ìå ðéêñáìÝíç ôçí êáñäéÜ», «Ç Êýðñïò
åßíáé åëëçíéêÞ», «¼ôáí ìåèÜåé ï Üíèñùðïò»,
«¸êëåéóå ìéá éóôïñßá», «Óå óõíÞèéóá ôïóï» ìå
ôçí Ëßôóá ÄéáìÜíôç…
Ç êáñéÝñá ôïõ, óôçí ðñþôç ãñáììÞ ôçò äéóêïãñáößáò, êñÜôçóå ìÝ÷ñé ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò
äåêáåôßáò ôïõ 1970. ÌåôÜ Üñ÷éóå êÜðïéá õðï÷þñçóç. ÓôñÝöåôáé óå Üëëåò åôáéñåßåò. Ôï
1967 îÝóðáóå ç óöïäñüôáôç áíôéäéêßá ôïõ ìå
ôïí ÔóéôóÜíç, ó÷åôéêÜ ìå ôï æÞôçìá ôùí éíäéêþí

ôñáãïõäéþí. ÃñÜöåé óõíå÷þò êáé ìåôÜ ôï 1970
Ý÷åé êÜðïéåò åðéôõ÷ßåò. 1975, ôï «Äåí æùíôáíåýïõí ïé íåêñïß» ìå ôçí ×áñïýëá ËáìðñÜêç
êáé ôï 1981 ìå ôïí ÓôñÜôï Äéïíõóßïõ, ôï «Êáé
ðÜëé ìÜãêáò èá ’óáé».
Ùò ôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1990 Ýêáíå
óðïñáäéêÝò åìöáíßóåéò óå ìéêñÜ êÝíôñá, üðïõ
åñìÞíåõå ï ßäéïò ôá ôñáãïýäéá ôïõ, äåß÷íïíôáò
æùôéêüôçôá êáé ðåßóìá ðïõ ôïí åß÷áí ÷áñáêôçñßóåé óå üëç ôïõ ôç æùÞ. Äõóôõ÷þò, ôá ÷ñüíéá
åß÷áí ðåñÜóåé. Êáé ïé óáñùôéêÝò áëëáãÝò óôçí
åëëçíéêÞ êïéíùíßá äåí åõíïïýóáí ôï ëáúêü ôñáãïýäé, ïýôå êáé ôïõò áíèñþðïõò ôïõ.

*Ο Γιώργος Κοντογιάννης
είναι δημοσιογράφος - μουσικολόγος

Áðü ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò óõíèåôéêÞò ôïõ äñáóôçñéüôçôáò, ï ÌðáêÜëçò óõíåñãÜóôçêå ìå
ôïõò êáëýôåñïõò óôé÷ïõñãïýò ôçò åðï÷Þò ôïõ:
Âßñâï, Êïëïêïôñþíç, ÂáóéëåéÜäç, Ðáðáãéáííïðïýëïõ, ÌÜíåóç, ÌïõñêÜêï, Ãêïýôç, Ãêïýâåñç
êáé ðïëëïýò Üëëïõò, åíþ óå áñêåôÜ ôñáãïýäéá
õðïãñÜöåé ï ßäéïò ôïõò óôß÷ïõò.
¼ìùò ç ÷ñõóÞ åðï÷Þ ôïõ åßíáé ç ðåñßïäïò 19551961. Ôçí ðåñßïäï áõôÞ ç÷ïãñÜöçóå ôá ðåñéóóüôåñá, áíáëïãéêÜ, ôñáãïýäéá ôïõ, ôá ïðïßá åñìÞíåõóáí ïé êïñõöáßïé ÓôÝëéïò Êáæáíôæßäçò, Êáßôç ÃêñÝõ, Ðüëõ ÐÜíïõ, Ãéþôá Ëýäéá, Ãñçãüñçò
Ìðéèéêþôóçò, Ðñüäñïìïò ÔóáïõóÜêçò, Ìáíþëçò Áããåëüðïõëïò, ÓôñÜôïò Äéïíõóßïõ, ÐÜíïò
ÃáâáëÜò, Óôáýñïò ÔæïõáíÜêïò, Óôáýñïò ÊáìðÜíçò, Äïýêéóóá êáé Üëëïé.
ÌåñéêÝò áðü ôéò åðéôõ÷ßåò ôïõ åêåßíç ôçí ðåñßïäï: «ÓõñìáôïðëÝãìáôá âáñéÜ», «Áí äåí åß÷á
êáé óÝíá», «ÎÝ÷áóÝ ìå», «Óôï óêáëß ôï ôåëåõôáßï», «ÈÝëù íá ðåèÜíù», «Ï óêëçñüò ÷ùñéóìüò», «Óáí ôçí êáëáìéÜ óôïí êÜìðï», «Óáí
óõííåöéáóìÝíç ìÝñá», «¼ëïò ï êüóìïò ìå ìéóåß», «Áãùíßá», «¼ðïéïò îåíéôåõôåß», «Öôù÷Ý
ðáôÝñá ôé ôñáâÜò», «Ìå ãÝëéï êáé ìå äÜêñõ»,
«Óôçò áãÜðçò ìïõ ôï äßóêï».
Ôï 1962 á íá ãêÜ æå ôáé íá å ãêá ôá ëåß øåé ôçí
Columbia óôï æåíßè ôçò êáñéÝñáò ôïõ êáé áñ÷ßæåé íá ç÷ïãñáöåß ãéá ôçí Odeon êáé ðÜëé. Åäþ,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος της Αθήνας διοργανώνει τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009
(με ώρα προσέλευσης 20:00) στο Cine Κεραμεικός,
Κεραμεικού 58 & Μαραθώνος 13 (τηλ.: 210 5222222),
μουσική βραδιά αφιερωμένη στο συγχωριανό μας,
κορυφαίο συνθέτη του λα'κού τραγουδιού, Μπάμπη Μπακάλη.
Συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες
Διατίθενται προσκλήσεις των €10 και €20 με ένα ποτό
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«Ορθή γυμναστική πρακτική για όλους
Αποφυγή τραυματισμών»
Διάλεξη του Αν. Καθηγητή Ορθοπαιδικής Αριστείδη Β. Ζούμπου

Μ

ε μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε στα Κανάλια, την Κυριακή
17 Αυγούστου 2008, το συγχωριανό μας διακεκριμένο
ορθοπαιδικό ιατρό, Αναπληρωτή Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και Δ/ντή της Α’ Πανεπιστημιακής
Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
«ΑΤΤΙΚΟΝ», κο Αριστείδη του Βασιλείου Ζούμπο, με τη σύζυγό του
Έφη και το γιό του Βασίλη. Η διάλεξη του κου Ζούμπου, στις
11:00π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο, άφησε σε όλους τις καλύτερες
εντυπώσεις. Μας συμβούλευσε με ενημερωμένο, παραστατικό και
κατανοητό τρόπο για τη μεθοδική σωματική μας άσκηση, χωρίς
επικίνδυνους ή ακόμη και μοιραίους τραυματισμούς.
ÅéóáãùãéêÜ, ï ïìéëçôÞò åîÞñå ôç óõìâïëÞ ôçò óùìáôéêÞò Üóêçóçò
óôç ìáêñïðñüèåóìç äéáôÞñçóç ôçò õãåßáò êáé åõåîßáò. Äéá÷þñéóå
üìùò ìå óáöÞíåéá ôï óýíèçìá «Üóêçóç ãéá üëïõò» áðü ôçí «ïðïéáäÞðïôå» Üóêçóç. Ç ïñèÞ ðñáêôéêÞ õðáãïñåýåé ôçí åîáôïìéêåõìÝíç
Üóêçóç, áíÜëïãá ðñïò ôéò ÷áñáêôçñéóôéêÝò óùìáôéêÝò éäéüôçôåò
ôïõ êáèåíüò, åíþ êáèïñéóôéêü êñéôÞñéï ãéá ôïí ïñèü ðñïóäéïñéóìü
ôçò êáôÜëëçëçò Üóêçóçò ôùí ðáéäéþí åßíáé ç áíÜðôõîÞ ôïõò, óùìáôéêÞ êáé äéáíïçôéêÞ. Ïé áèëïðáéäéÝò äå óõíéóôþíôáé óõíåðþò áäéÜêñéôá êáé áíåîÜñôçôá áðü ôçí çëéêßá ôùí áóêïýìåíùí ðáéäéþí,
ãéáôß ðñïûðïèÝôïõí êáôÜëëçëåò óùìáôéêÝò êáé äéáíïçôéêÝò éêáíüôçôåò.
Óôç óõíÝ÷åéá ðáñïõóéÜóôçêáí ðáñáäåßãìáôá áêáñéáßùí ôñáõìáôéóìþí êáé óýã÷ñïíïé ôñüðïé áðïêáôÜóôáóÞò ôïõò, üðùò ìå ôç âïÞ-
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èåéá ôçò ìéêñï÷åéñïõñãéêÞò ôå÷íéêÞò óôçí ïðïßá
äéáðñÝðåé ï êïò Æïýìðïò.
Óôçí ôñßôç åíüôçôá ôçò
äéÜëåîçò áíáëýèçêáí ðåñéðôþóåéò ìáêñï÷ñüíéùí
ôñáõìáôéóìþí, ïé ïðïßïé
îåöåýãïõí áñ÷éêÜ ôçò áðáéôïýìåíçò ðñïóï÷Þò
ìáò êáé óôáäéáêÜ ïäçãïýí
óå äõóÜñåóôåò êáôáóôÜóåéò. Ðñüêåéôáé êõñßùò
ãéá ôñáõìáôéóìïýò ðïõ
óõìâáßíïõí ó’ áõôïýò ðïõ
áó÷ïëïýíôáé óõóôçìáôéêÜ
ìå ôïí áèëçôéóìü êáé óõíÞèùò áíáöÝñïíôáé ùò
«êáêþóåéò» åíüò áèëÞìáôïò (ð.÷. «êÜêùóç»
ôùí áñóéâáñéóôþí, «êÜêùóç» ôùí õäáôïóöáéñéóôþí, «êÜêùóç» ôùí áíôéóöáéñéóôþí, ê.á.).
Ç äéÜëåîç ìáò áöïñïýóå
üëïõò, ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò. Ï ïìéëçôÞò áðåõèýíèçêå âÝâáéá éäéáßôåñá
óôïõò êçäåìüíåò ìéêñþí
ðáéäéþí. ÁíÜëïãï Þôáí
êáé ôï áêñïáôÞñéï. Ìåôáîý ôùí óõììåôå÷üíôùí Þôáí êáé åêðáéäåõôéêïß êáèþò êáé åðéóôÞìïíåò óõíÜäåëöïé ôïõ ïìéëçôÞ.
ÐáñáâñÝèçêáí ï ÂïõëåõôÞò Êáñäßôóáò êïò Êùíóôáíôßíïò ÔóéÜñáò êáé ï
ÄÞìáñ÷ïò Éèþìçò êïò
Óôáýñïò Ðáðáãåùñãßïõ.
Ãñáðôü ÷áéñåôéóìü áðÝóôåéëáí ïé åðßóçò ÂïõëåõôÝò Êáñäßôóáò ê.ê. Ãåþñãéïò Áíáãíùóôüðïõëïò êáé Íôßíïò Ñüâëéáò.

O αθλητισμός
δεν γνωρίζει χρονικά όρια
Θανάσης Kωσταβάρας

O

ÈáíÜóçò Kùóôáâëáñáò óõíå÷ßæåé ôçí åíôõðùóéáêÞ ôïõ ðïñåßá óôïõò áãþíåò âåôåñÜíùí. Óå
äýï ðñüóöáôåò áèëçôéêÝò åêäçëþóåéò ìåãÜëç
áßóèçóç ðñïêÜëåóå ç êõñßáñ÷ç ðáñïõóßá ôïõ Êáíáëéþôç
âåôåñÜíïõ áèëçôÞ óôßâïõ ÈáíÜóç KùóôáâÜñá. H ðñþôç
ðñáãìáôïðïéÞèçêå 17 Máßïõ óôéò éäéüêôçôåò áèëçôéêÝò
åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ãíùóôïý ðñùôáèëçôÞ EëëÜäáò óôç
óöáéñïâïëßá êáé ôþñá âåôåñÜíïõ, Báóßëç MáããáíÜ êïíôÜ
óôçí ÐáëëÞíç AôôéêÞò. O MáããáíÜò ðñïóêáëåß êÜèå ÷ñüíï ôïõò êáëýôåñïõò âåôåñÜíïõò ñßðôåò áðü üëç ôçí
EëëÜäá ðïõ óõíáãùíßæïíôáé óå ôñßá áãùíßóìáôá. Óöáéñïâïëßá, Äéóêïâïëßá êáé ó’ Ýíá Üãíùóôï óôïõò ðïëëïýò ðïõ
ëÝãåôáé «âáñý üñãáíï». Åßíáé åîÝëéîç ôçò óöõñïâïëßáò
ìüíï ðïõ áõôÞ åäþ ç óöýñá æõãßæåé 9 êéëÜ!
Óôïõò áãþíåò áõôïýò (áãþíåò åðßäåéîçò èá ôïõò ëÝãáìå) äéÝðñåøå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ï ÈáíÜóçò KùóôáâÜñáò,
êáôáêôþíôáò ôç íßêç êáé óôá ôñßá áãùíßóìáôá óõãêåíôñþíïíôáò ôçí áíþôåñç âáèìïëïãßá óôçí êáôçãïñßá ôïõ. Ná
óçìåéùèåß üôé áãùíßóôçêå ìå ðñïâëÞìáôá óôç ìÝóç, áëëÜ
êáôÜöåñå íá ôá äáìÜóåé ìå ôï ðåßóìá ôïõ êáé ôç èÝëçóç.
H äåýôåñç áèëçôéêÞ åêäÞëùóç Ýëáâå ÷þñá óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Aãßïõ KïóìÜ Aèçíþí ôçí 1ç Iïõíßïõ.
¹ôáí ôá ëåãüìåíá «Tñßôóåéá». Káé ó’ áõôïýò ôïõò ðáíåëëÞíéïõò åôÞóéïõò áãþíåò ï KùóôáâÜñáò êáôÜöåñå íá
êëÝøåé ôçí ðáñÜóôáóç, áöïý ðÞñå ìå Üíåóç ôç íßêç óôç
óöáéñïâïëßá êáé äéóêïâïëßá ðáñüëï ðïõ åß÷å áðÝíáíôß
ôïõ éêáíïýò áíôéðÜëïõò. ¢îéï èáõìáóìïý åßíáé ôï ãåãïíüò üôé âñßóêåé ðÜíôá ÷ñüíï êáé äéÜèåóç ãéá ôÝôïéïõò åðßðïíïõò áãþíåò, áí ëÜâïõìå õðüøç ôç óêëçñÞ äïõëåéÜ
ðïõ ôïí ðåñéìÝíåé óôá êôÞìáôÜ ôïõ ðïõ Ý÷åé óå ðåñéï÷Þ
ôùí Káíáëßùí.

H åöçìåñßäá ìáò óõã÷áßñåé ôïí óõíôïðßôç âåôåñÜíï áèëçôÞ ðïõ ðåñíÜåé ôï ìÞíõìá óôïõò íÝïõò ðùò íá ãßíïõí
óùìáôéêÜ, øõ÷éêÜ êáé ðíåõìáôéêÜ õãéåßò.

Åõ÷áñéóôïýìå ôï Ôïðéêü
Óõìâïýëéï êáé ôï ÄÞìï Éèþìçò ãéá ôç äéÜèåóç êáé
öñïíôßäá ôïõ ÷þñïõ êáé éäéáéôÝñùò ôïí êï ÄÞìáñ÷ï ãéá ôçí åîáóöÜëéóç
ôùí ôüóï áðáñáßôçôùí çëåêôñïíéêþí åðïðôéêþí
ìÝóùí, üðïõ óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç äéÜèåóç ôïõ
ðñïóùðéêïý ôïõ öïñçôïý
çëåêôñïíéêïý õðïëïãéóôÞ.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Συμβουλές υγείας για όλους
ôïõ êáñäéïëüãïõ éáôñïý Æþç Âñåôôïý*

B

ñÝèçêá óôá ÊáíÜëéá Êáñäßôóáò ãéá ðñþôç
öïñÜ ôï êáëïêáßñé ôïõ 1991, óôï ãÜìï ôïõ
ößëïõ êáé óõíÜäåëöïõ ÄçìÞôñç ×ñéóôïäïýëïõ ìå ôçí ÁñéóôÝá ÊáôÝñç. Ìå ôï ÄçìÞôñç ×ñéóôïäïýëïõ ãíùñéóôÞêáìå ôç äåêáåôßá ôïõ ‘80 óôç Ãåñìáíßá êáé Ýêôïò áðü ôçí éáôñéêÞ, ìáò óõíäÝåé ç êïéíÞ êáôáãùãÞ áðü áãñïôéêÝò ïéêïãÝíåéåò, ç ðáèïëïãéêÞ áãÜðç ãéá ôá ÷ùñéÜ ìáò, ðïõ áíáãêáóôÞêáìå íá áöÞóïõìå êáé ôï
ìåñÜêé ãéá
ôç ìïõóéêÞ
ìáò ðáñÜäïóç, ôï ÷ïñü êáé ôï
ôñáãïýäé. Ïé
ãïíåßò ôïõ
ÄçìÞôñç, ï
êõñ Öáßäùíáò êáé ç
êõñßá Óôáõñïýëá êáé
ôá áäÝëöéá
ôïõ ìáò öéëï îÝ íç óáí
ôéò ìÝñåò
ðïõ ìåßíáìå. Åß÷áìå ìéá åõ÷Üñéóôç äéáìïíÞ. Ãéá ýðíï
ðçãáßíáìå óôïí îåíþíá ôïõ ÷ùñéïý. Ðñïôïý öýãïõìå
åß÷áìå ôç ÷áñÜ ìáæß ìå üëï ôï ÷ùñßï íá îåðñïâïäßóïõìå ôçí åéêüíá ôçò Ðáíáãßáò (ôçò Êáíáëéþôéóóáò) ãéá
ôá ÌåôÝùñá.
ÐåñÜóáìå ìåñéêÝò ùñáßåò ìÝñåò óôá ÊáíÜëéá êáé
ãíþñéóá ùñáßïõò áíèñþðïõò, ôïõò ïðïßïõò Ý÷ù áêüìá óôç ìíÞìç ìïõ. ÊÜèå ÷ñüíï óôï ðáíçãýñé ôçò Ðáíáãßáò ôï Äåêáðåíôáýãïõóôï Ý÷ù æùíôáíÞ (ôçëåöùíéêÞ) óýíäåóç ìå ôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñßïõ êáé Ýôóé (æù)
ìåñéêÜ ëåðôÜ ìáæß óáò. Åëðßæù óôï Üìåóï ìÝëëïí íá
ìðïñÝóù íá âñåèþ êáé ðñïóùðéêÜ åêåß.
Ôåëåõôáßá ãíþñéóá Ýíáí ùñáßï Üíèñùðï, ðïõ õðåñáãáðÜ ôá ÊáíÜëéá êáé ôïõò ÷ùñéáíïýò ôïõ, ôï ÄçìÞôñç
Æïýìðï, ìÝëïò ôïõ ðñïåäñåßïõ ôïõ Óõëëüãïõ ôùí Êáíáëéùôþí ôçò ÁèÞíáò . ÄéêÞ ôïõ Þôáí ç éäÝá íá ãñÜøù
Ýíá éáôñéêü Üñèñï ãéá ôçí åöçìåñßäá ôïõ Óõëëüãïõ,
êÜôé ðïõ Ýêáíá åõ÷áñßóôùò.
Ìáæß ìå ôï Üñèñï èÝëù íá óôåßëù êáé ôïõò èåñìïýò
ìïõ ÷áéñåôéóìïýò ó’ üëïõò ôïõò Êáíáëéþôåò.

Óôåöáíéáßá íüóïò:
Áéôßåò, äéÜãíùóç, èåñáðåßá
Ç áèçñïóêëÞñõíóç åßíáé ìßá ðÜèçóç ôùí áñôçñéþí êáôÜ ôçí ïðïßá êÜôù áðü äéÜöïñåò óõíèÞêåò êáé åî’ áéôßáò ðïëëþí ðáñáãüíôùí ìÝóá óôá ôïé÷þìáôá áõôþí
ôùí áããåßùí, áíáðôýóóïíôáé ðëÜêåò ïé ëåãüìåíåò «áèçñïìáôéêÝò ðëÜêåò». ÁõôÝò áðïôåëïýíôáé áðü ëéðßäéá êáé Üëëá óõóôáôéêÜ óôïé÷åßá ìå áðïôÝëåóìá íá
óôåíåýåé ç äéÜìåôñïò ôïõ áããåßïõ êáé íá ðáñåìðïäßæåôáé ç ñïÞ ôïõ áßìáôïò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðñüêåéôáé
ãéá ôéò áñôçñßåò ôçò êáñäéÜò, ôéò óôåöáíéáßåò áñôçñßåò
ìéëÜìå ãéá óôåöáíéáßá íüóï.
Ï êáñäéáêüò ìõò ÷ñåéÜæåôáé ïîõãüíï êáé èñåðôéêÝò ïõóßåò, ôéò ïðïßåò ðáßñíåé áðü ôéò óôåöáíéáßåò áñôçñßåò.
Ç áïñôÞ ìüëéò âãåé áðü ôçí êáñäéÜ êáé áìÝóùò ðÜíù
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áðü ôçí áïñôéêÞ âáëâßäá äßíåé óôçí áñéóôåñÜ êáé ôç äåîéÜ óôåöáíéáßá áñôçñßá ïé ïðïßåò äéáêëáäßæïíôáé óå ðïëý ìéêñüôåñåò áñôçñßåò.
Óôç óôåöáíéáßá íüóï äåí êáëýðôïíôáé ïé áíÜãêåò ôïõ
ìõïêáñäßïõ óå ïîõãüíï éäéáßôåñá üôáí ç êáñäéÜ ÷ñåéÜæåôáé ðåñéóóüôåñï áßìá üðùò ð.÷. óå ðåñéðôþóåéò êüðùóçò. ¼ôáí õðÜñ÷ïõí óôåíþóåéò óå ìåãÜëï âáèìü,
ðÜíù áðü 70 %, ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí óõìðôþìáôá
óôçèÜã÷çò êáé óå êáôÜóôáóç çñåìßáò (ð.÷. óôïí ýðíï).
Ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ ðñïäéáèÝôïõí ôç óôåöáíéáßá íüóï
(ðáñÜãïíôåò êéíäýíïõ) ÷ùñßæïíôáé óå êýñéïõò êáé äåõôåñåýïíôåò êáé åßíáé ïé åîÞò:.
á) «êýñéïé ðáñÜãïíôåò» áñôçñéáêÞ õðÝñôáóç, êÜðíéóìá, áõîçìÝíç LDL (êáêÞ)-÷ïëçóôåñßíç, ÷áìçëÞ HDL
(êáëÞ) ÷ïëçóôåñßíç, êëçñïíïìéêüôçôá (óôåöáíéáßá íüóïò, Ýìöñáãìá óå óõããåíåßò ðñþôïõ âáèìïý), óáê÷áñþäçò äéáâÞôçò, çëéêßá (Üíäñåò >45, ãõíáßêåò >55
åôþí).
â) «äåõôåñåýïíôåò ðáñÜãïíôåò» ðá÷õóáñêßá, ðåñéïñéóìÝíç óùìáôéêÞ Üóêçóç, Üëëåò õðåñëéðéäáéìßåò áðü
ôéò ðñïáíáöåñèåßóåò, Üã÷ïò.
Óôéò ôåëåõôáßåò åðéóôçìïíéêÝò Ýñåõíåò õðÜñ÷ïõí óïâáñÝò åíäåßîåéò üôé óçìáíôéêü ñüëï óôç äçìéïõñãßá
ôçò óôåöáíéáßáò íüóïõ Ý÷ïõí êÜðïéá ãïíßäéá. ÅÜí áõôü ôåëéêÜ åðéâåâáéùèåß, èá õðÜñîåé ñéæéêÞ áëëáãÞ óôçí
ìÝ÷ñé ôþñá äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá áõôÞò ôçò íüóïõ.
Ç óôåöáíéáßá íüóïò ìðïñåß íá åìöáíéóèåß ùò óôáèåñÞ
óôçèÜã÷ç, ùò áóôáèÞò óôçèÜã÷ç, Þ ùò Ýìöñáãìá ôïõ
ìõïêáñäßïõ, Åðßóçò õðÜñ÷åé êáé ç áóõìðôùìáôéêÞ,
óéùðçëÞ, óôåöáíéáßá íüóïò.
ÓýìðôùìáôéêÞ óôçèÜã÷ç ìðïñåß íá åßíáé ðüíïò óôï
óôÞèïò, óôï óôÝñíï, Þ óôï ìÝñïò ôçò êáñäéÜò, óáí áßóèçìá ðßåóçò, áóöõîßáò Þ êáøßìáôïò êáé ìðïñåß íá áíôáíáêëÜ óôçí ðëÜôç, óôï ëáéìü, óôï ðçãïýíé, óôïõò
þìïõò, óôá ÷Ýñéá, óôï åðéãÜóôñéï.
Ç óôçèÜã÷ç åìöáíßæåôáé óõíÞèùò óå êáôÜóôáóç êüðùóçò (ð.÷. ðåñðÜôçìá, óêÜëåò) êáé õðï÷ùñåß üôáí
óôáìáôÜåé ç êüðùóç, óå Üã÷ïò êáé Ýíôïíåò óõíáéóèçìáôéêÝò êáôáóôÜóåéò, óå åðþäõíåò êáôáóôÜóåéò, óå
Ýêèåóç óå Ýíôïíï øý÷ïò. ìåôÜ áðü âáñý ãåýìá. ÓôçèÜã÷ç ìðïñåß íá åìöáíßæåôáé êáé óå êáôÜóôáóç çñåìßáò, áêüìá êáé óôïí ýðíï.
Ç äéÜñêåéá ôçò óôçèÜã÷çò åßíáé óõíÞèùò 5-10 ëåðôÜ.
ÅÜí üìùò äéáñêåß ðåñéóóüôåñï ìðïñåß íá õðÜñ÷åé ïîý
Ýìöñáãìá ôïõ ìõïêáñäßïõ, ôüôå ìðïñåß íá óõíïäåýåôáé êáé áðü Üëëá óõìðôþìáôá üðùò éäñþôá, áíçóõ÷ßá,
áßóèçìá öüâïõ, æÜëç, äýóðíïéá, íáõôßá, åìåôü. Óôçí
ðåñßðôùóç áõôÞ, ÷ñåéÜæåôáé ï ðÜó÷ïíôáò Üìåóç éáôñéêÞ âïÞèåéá êáé åðåßãïõóá ìåôáöïñÜ óôï ðëçóéÝóôåñï
íïóïêïìåßï ãéá äéÜãíùóç êáé áíÜëïãç èåñáðåßá.
Ðåñßðïõ 300000 Üíèñùðïé ðáèáßíïõí ïîý Ýìöñáãìá
êÜèå ÷ñüíï óôç Ãåñìáíßá. Ç èíçóéìüôçôá åßíáé ìåãÜëç.
¸íá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí áóèåíþí ìå Ýìöñáãìá, ðåñßðïõ ôï 50%, ðåèáßíïõí, ïé ðåñéóóüôåñïé ðñïôïý ðñïöôÜóïõí íá ìåôáöåñèïýí óôï íïóïêïìåßï.
Ç óçìáíôéêüôåñç áéôßá èáíÜôïõ ðñéí ôçí åéóáãùãÞ óôï
íïóïêïìåßï åßíáé áññõèìßåò, ïé ïðïßåò óå ãåíéêÝò
ãñáììÝò , åýêïëá, áíôéìåôùðßæïíôáé ìå ôçí áíÜëïãç
èåñáðåßá. Ãé’ áõôü êáé åêôüò ôùí Üëëùí åßíáé áêüìá áíáãêáßá êáé óôçí õðïøßá ïîÝïò åìöñÜãìáôïò, ç åðåßãïõóá ìåôáöïñÜ óôï íïóïêïìåßï. Óôç Ãåñìáíßá êáëïýìå ôïí áñéèìü åðåßãïõóáò áíÜãêçò 112 äßíïíôáò ðëç-

ñïöïñßåò ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôïõ ðÜó÷ïíôïò êáé ôçí áêñéâÞ äéåýèõíóç. Óôï ïîý Ýìöñáãìá ôïõ ìõïêáñäßïõ,
ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ïëéêÞ áðüöñáîç ìéáò óôåöáíéáßáò
áñôçñßáò ìå ôç äçìéïõñãßá áðïöñáêôéêïý èñüìâïõ, áðáéôåßôáé, ãéá íá áðïöåõ÷èåß íÝêñùóç ôïõ ìõïêáñäßïõ,
Üìåóç äéÜíïéîç ôïõ áããåßïõ ìå öáñìáêåõôéêÞ áãùãÞ
(èñïìâüëõóç) Þ ìç÷áíéêÜ ( áããåéïðëáóôéêÞ ),
ÖõóéêÜ ðñéí öèÜóåé êáíåßò óå áõôü ôï óôÜäéï, êáëü åßíáé íá êÜíåé åëÝã÷ïõò êáôÜ ðåñéüäïõò êáé íá áðïöåýãåé ôïõò åðéâëáâåßò ðáñÜãïíôåò ôçò óôåöáíéáßáò íüóïõ. ¸ôóé áíÜëïãá ìå ôïõò óõíõðÜñ÷ïíôåò ðáñÜãïíôåò êéíäýíïõ, ôçí çëéêßá êáé åíäå÷ïìÝíùò ôçí õðïøßá óôåöáíéáßáò íüóïõ áðáéôïýíôáé áíôßóôïé÷åò åîåôÜóåéò. ÕðÜñ÷ïõí óÞìåñá áñêåôÝò åîåôÜóåéò óôçí äéÜèåóÞ ìáò üðùò ïé ðáñáêÜôù, ï êáñäéïëüãïò èá áðïöáóßóåé ðïéåò åßíáé ïé áðáñáßôçôåò ãéá íá öèÜóïìå óôç
ôåëéêÞ äéÜãíùóç.
1Éóôïñéêü - êëéíéêÞ åîÝôáóç
2ÇëåêôñïêáñäéïãñÜöçìá
3ÅñãáóôçñéáêÝò åîåôÜóåéò
4Õðåñç÷ïêáñäéïãñÜöçìá
5ÇëåêôñïêáñäéïãñÜöçìá óå êüðùóç (êïðþóåùò)
6ÔÝóô êïðþóåùò êáé õðåñç÷ïêáñäéïãñÜöçìá
(Stressechokardiographie)
7ÓðéíèçñïãñÜöçìá êáñäéÜò
8ÌáãíçôéêÞ ôïìïãñáößá êáñäéÜò ìå öáñìáêåõôéêÞ êüðùóç (Stress NMR)
9, Óôåöáíéïãñáößá
10 Åíäïáããåéáêïß õðÝñç÷ïé (IVUS)
Óå ðåñßðôùóç óïâáñÞò õðïøßáò óôåöáíéáßáò íüóïõ
ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå ôçí áêñéâÞ äéÜãíùóç ìüíï ìÝóù
ôçò óôåöáíéïãñáößáò. Ìüíï ìå ðëÞñç åéêüíá ôùí óôåöáíéáßùí áããåßùí ìðïñïýìå íá ðñï÷ùñÞóïìå óå áíÜëïãç èåñáðåßá.
Ç èåñáðåßá ìðïñåß íá åßíáé ìüíï öáñìáêåõôéêÞ áãùãÞ
Þ óå óõíäõáóìü ìå áããåéïðëáóôéêÞ (Üíïéãìá óôåíåìÝíïõ áããåßïõ ìå ìðáëüíé) Þ óå óõíäõáóìü ìå óôåöáíéáßá ðáñÜêáìøç (åã÷åßñçóç BYPASS ). Óå ðñï÷ùñçìÝíï óôÜäéï ìðïñåß íá ÷ñåéáóôåß ìåôáìüó÷åõóç êáñäéÜò. Ç óôåöáíéáßá íüóïò, áíÜëïãá ìå ôï óôÝíåìá ôùí
óôåöáíéáßùí áããåßùí, åßíáé ìéá óïâáñÞ êáôÜóôáóç ðïõ
áðáéôåß õðåõèõíüôçôá óôçí ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóÞ
ôçò, ôüóï áðü ðëåõñÜò áññþóôïõ üóï êáé áðü ðëåõñÜò éáôñïý. ÐÝñá áðü ôïõò ôáêôéêïýò åëÝã÷ïõò ðñÝðåé íá ðáñèïýí ìÝôñá üóïí áöïñÜ ôïõò ðáñÜãïíôåò
êéíäýíïõ. Óßãïõñá äåí ìðïñïýìå íá áëëÜîïõìå ôçí çëéêßá, ôï öýëï, ôçí êëçñïíïìéêüôçôá. Ìðïñïýí üìùò ïé
êáðíéóôÝò íá óôáìáôÞóïõí ôï êÜðíéóìá, ïé õðÝñâáñïé
íá åëáôôþóïõí ôï âÜñïò ôïõò ìå ôçí áíÜëïãç äßáéôá
êáé Üóêçóç, íá ãßíåé ñýèìéóç ôçò ðéÝóåùò ôçò õðåñëéðéäáéìßáò, ôïõ óáê÷Üñïõ, íá åëáôôþóïìå ôï Üã÷ïò, Íá
îáíáèõìçèïýìå ôçí ìåóïãåéáêÞ äßáéôá ôùí ðáôåñÜäùí
êáé ìáíÜäùí ìáò ðïõ Þôáí êáé åßíáé ðñüôõðï õãéïýò
äéáôñïöÞò óå üëï ôïí êüóìï. Íá îáíáìÜèïìå íá ðåñðáôÜìå áíôß íá ÷ñçóéìïðïéïýìå áêüìá êáé ãéá êïíôéíÞ
áðïóôÜóåéò ðÜíôá ôï áõôïêßíçôï. Íá áèëïýìáóôå Ý÷ïíôáò êáôÜ íïõ ôï ñçôü ôùí áñ÷áßùí ÅëëÞíùí «íïõò õãéÞò åí óþìáôé õãéÞ».

Ο Æþçò Âñåôôüò είναι,
κáñäéïëüãïò: åéäéêüò ðáèïëüãïò,
áèëçôßáôñïò, õðåñôáóéïëüãïò

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Οι 50ρηδες του χωριού μας: 1958-2008

Σ

τις 16 Αυγούστου έγινε το
καθιερωμένο αντάμωμα των
παιδιών που έγιναν 50 χρόνων.
Χρονιά με τις περισσότερες απώλειες.
Από τα εικοσι επτά αγόρια και κορίτσια
που γεννήθηκαν το 1958 δυστυχώς
σήμερα ζουν μόνο τα εικοσι.

Η συμμετοχή έφτασε στο 90% και όπως
είναι φυσικό έγιναν όλα καλά και ωραία.

γρήγορα από κοντά μας καθώς και για το
δασκαλό μας Γεώργιο Πάσχο.

Το πρωί της 16ης Αυγούστου έγινε
συνάντηση στο δημοτικό σχολείο.
Κατόπιν διαβάστηκε τρισάγιο για την
μνήμη των παιδιών που έφυγαν τόσο

Το βράδυ έγινε το καθιερωμένο γλέντι
παρουσία όλων των Χωρια-νών και φίλων
των πενηντάρηδων, με πολύ κέφι και
χορό μέχρι το πρωί.

Καναλιώτες και Καναλιώτισες
που γεννήθηκαν το 1958
Κατέρης Κώστας
Μαυράκης Χρήστος
Κατέρη Αθηνά
Κατέρης Λάμπρος
Βάλλα Ελένη
Καλιώρας Παύλος
Γιαταγάνας Γιώργος
Τέττας Χρήστος
Τέττας Βασ.

Καραγιάννη Μαρία
Μπάγιος Θρασύβ.
Μπέκος Ευρυπίδης
Γεωργούλα Ελένη
Θέου Φωτεινή
Γιδαράκος Κώστας
Σπανού Εφη
Λάσδας Γιώργος
Πυργιώτης Λάμπρος

Σδρόλια Παρασκευή
Γατής Νίκος
Γατής Βασ.
Λιάκος Θωμάς
Χριστοδούλου Βάιος
Χαντζιάρα Κατερίνα
Σιάφης Θανάσης
Καπούλας Χρισόστ.
Γιανακός Χρισ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από τ o ν Βόλο
×áéñåôéóìüò ôïõ ÍÝïõ Ä.Ó.
Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε
μαζί σας με επιστολή από τότε που
εκλεχτήκαμε, δηλαδή στις 16-3-2008, για
να αναλάβουμε το τιμόνι του Συλλόγου μας
για τα επόμενα 2 χρόνια. Αισθανόμαστε
την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε και
ελπίζουμε να σταθούμε αντάξιοι των
προσδοκιών σας. Εμείς από την πλευρά
μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να
πετύχουμε.
Υπενθυμίζουμε ότι το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Αρτέμης Χαλάτσης γιος του
Νικήστρατου Χαλάτση του Ξενοφώντα
Αντιπρόεδρος: Μαρία Αρέθα κόρη της
Θεοδώρας Χαραλάμπους του Παναγιώτη
Γραμματέας: Βιργινία Κέλλα κόρη της
Αγγελικής Γηράση του Στεργίου
Ταμίας: Νικολέττα Σερπιώτου κόρη της
Αγορίτσας Γηράση του Ηρακλή
Δημ. Σχέσεις: Στέλιος Σδρόλιας γιος του
Πάρη Σδρόλια του ΒαWου
Όπως μπορείτε να δείτε και από τη σύνθεση του Συμβουλίου, είμαστε όλοι, και οι
πέντε, νέα παιδιά, πράγμα που συμβαίνει
πρώτη φορά στα χρονικά του Συλλόγου
από ιδρύσεως του. Αρωγός μας στην προσπάθεια αυτή θα είναι κάποιοι παλαιότεροι Καναλιώτες, η γνώμη και η συμβουλή
των οποίων θα είναι πάντα καλοδεχούμενη
και ευπρόσδεκτη.
Πρώτη μας εκδήλωση ήταν η πραγματοποίηση τιμητικού μνημόσυνου των μελών
και των οικογενειών των μελών του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε στο ναό
του Προφήτη Ηλία Καναλίων την Κυριακή
16-4-2008. Με την απόφαση αυτή θελήσαμε να δείξουμε και ως δεύτερη γενιά
των Καναλιωτών του Βόλου το συναισθηματικό δεσμό με το χωριό μας, τον γεννέθλιο χώρο των γονέων μας, αλλά και να
τονίσουμε τη θέλησή μας, ο δεσμός αυτός
να συνεχιστεί αδιάσπαστος και από τη
δικιά μας γενιά. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς οικονομική συμμετοχή,
παρόλα αυτά πολλοί ενίσχυσαν οικονομικά
τον Σύλλογο μας εκείνη την ημέρα εις
μνήμη των γονέων και συγγενών τους και
τους ευχαριστούμε γι΄ αυτό. Η συμμετοχή
στο μνημόσυνο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αναχώρησαν από τον Βόλο δύο
γεμάτα πούλμαν των 36 και 50 θέσεων
αντίστοιχα που μας πήγαν ακριβώς στην
εκκλησία. Παράλληλα αρκετοί συγχωριανοί
μας ήρθαν με τα δικά τους ΙΧ από Βόλο.
Συνολικά στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν
πάνω από 120 άτομα εκτός των κατοίκων
που ζουν στο χωριό και παραβρέθηκαν στο
μνημόσυνο. Μετά το μνημόσυνο φάγαμε
όλοι μαζί κάτω από τα δένδρα πίσω από
την εκκλησία του Αι Λιά μας και ζήσαμε
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όλοι μας όμορφες στιγμές που θα θέλαμε
να επαναληφθούν και στο άμεσο μέλλον.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να δώσουμε νέα ώθηση και νέα πνοή στο Σύλλογο,
να φέρουμε σε αυτόν νέα παιδιά Καναλιωτών δεύτερης γενιάς όπως άλλωστε
είμαστε και εμείς έτσι ώστε να συνεχιστεί
το έργο του Συλλόγου και στο μέλλον.
Ευχαριστούμε τους παλαιότερους για την
υποστήριξη τους αφού ο συνδυασμός της
εμπειρίας του παλαιού με τη φρεσκάδα και
τη ζωντάνια του νέου μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Με την επιστολή
αυτή σας δίνουμε και τα τηλέφωνα μας και
μη διστάσετε να μας καλέσετε σε αυτά για
οτιδήποτε.
Σας θέλουμε όλους κοντά μας.
Με θερμούς Καναλιώτικους χαιρετισμούς
Τηλέφωνα μελών Δ.Σ.
Αρτέμης Χαλάτσης 6946 188322
Μαρία Αρέθα 6970 146137
Βιργινία Κέλλα 6936 800133
Νικολέττα Σερπιώτου 6934 601358
Στέλιος Σδρόλιας 6974 304991
Σας γνωστοποιούμε και το e-mail του
Συλλόγου μας (arthalatsis@yahoo.gr) για
να μπορείτε να μας βρείτε για ότι χρειαστεί
και να μας ενημερώνετε ή να ανταλλάσουμε απόψεις για τα θέματα που απασχολούν και αφορούν το Σύλλογο μας. Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώνετε για τα
Καναλιώτικα νέα τα οποία εμείς θα στέλνουμε για δημοσίευση στην εφημερίδα
μας.
Χαιρετίζουμε όλους τους Καναλιώτες που
βρίσκονται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό,
και τους ευχόμαστε.
Καλό χειμώνα.

ÃÁÌÏÉ
Στις 3-5-2008 τελέστηκαν στο Βόλο στον
ΙΝ Μεταμόρφωσης του Σωτήρως οι γάμοι
της Μαρίας Χαλάτση του Νικήστρατου

Χημικού ΑΠΘ μετά του εκλεκτού νέου
Κωνσταντίνου Χαρατσή Μηχ/γου Μηχ/κου.
Ο Σύλλογος τους εύχεται κάθε ευτυχία.
Στις 27-7-2008 τελέστηκαν στο Βόλο στον
ΙΝ Αναλήψεως οι γάμοι της Αριστέας
Μαυρομάτη του Χρήστου καθηγήτριας
Φυσικής Αγωγής μετά του εκλεκτού νέου
Μιχαήλ Κοτσίδη επίσης καθηγητή Φυσικής
Αγωγής. Ο Σύλλογος τους εύχεται κάθε
ευτυχία.

ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ
Στις 24-6-2008 γεννήθηκε στη Θες/νίκη το
3ο παιδί, μία πανέμορφη κορούλα , της
Κωνσταντίνας Χαλάτση του Νικήστρατου
Δικηγόρου και του Ελευθέριου Αηδονίδη
οδοντιάτρου. Ο Σύλλογος τους εύχεται να
τους ζήσει.
Στις 25-8-2008 γεννήθηκε η 2η κόρη της
Αντιγόνης Σδρόλια του Αποστόλου φιλολόγου Αγγλικής και Μανώλη Καλογεράκη. Η
μπέμπα ζύγιζε 3.55 κιλά και είχε ύψος 56
cm. Επίσης η Αντιγόνη αφού έδωσε
Πανελλήνιες εξετάσεις πέρασε στη σχολή
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σύλλογος της
εύχεται ολόψυχα να ζήσει η κόρη και καλή
επιτυχία στις σπουδές της.

ÅÐÉXOΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕ 2000 ΕΥΡΩ
Έπειτα από ενέργειες που ξεκίνησε το
προηγούμενο Δ.Σ. του Συλλόγου των εν
Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας και συνέχισε
το σημερινό Δ.Σ. ο Σύλλογός μας επέτυχε
να επιχορηγηθεί με το ποσό των 2.000 €.
Ο πρόεδρος μας Αρτέμης Χαλάτσης παρέλαβε στις 8-9-2008 την επιταγή από το
Υπουργείο Οικονομικών και την κατέθεσε
στο ταμείο του Συλλόγου.

Νέα από
την Αθήνα
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Γκέος Κωνσταντίνος:
Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία
του ΒΑΛΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑ στην σχολή
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ πανεπιστημίου Καλαμάτας.
Χαρίκλεια Λαπούση
Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό
μου ανιψιό Γιάννη Πολυχρόνη του
Δημητρίου και της Μαίρης το γένος
Παπαποστόλου που προήχθη εις
Πρόεδρο Πρωτοδικών. Εύχομαι εις
ανώτερα και σε ότι επιθυμεί.
Θερμά συγχαρητήρια στην ανιψιά μου
Ξένια Μπριανα του Λάμπρου και της
Ευαγγελίας
γένος
Σδρόλια.
Ορκίστηκε τελειώνοντας Αρχαιολογία
στο Ιστορικό Τμήμα Φιλοσοφικής
Αθηνών. Εύχομαι εις ανώτερα. Καλή
τύχη, καλή σταδιοσρομία και υγείαν
εις όλην την οικογένειαν.
Θερμά συγχαρητήρια στην παρανιψιά
μου Βάγια Αδαμάκη του Ιωάννη και
της Θεοδώρας γένος Παπαποστόλου
που ορκίστηκε τελειώνοντας το Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών.
Εύχομαι καλή σταδιοδρομία, καλή
τύχη και υγείαν εις όλην την οικογένεια, ιδιαίτερα στην γιαγιά Βάγια.
Θερμά συγχαρητήρια στην παρανιψιά
μου Αρχοντία Θάνου του Σταύρου και
της Ξανθούλας γένος Σδρόλια, γεννήθηκε στο Σίδνε Αυστραλίας.
Τελειώνοντας Αρχαιολογία Παν/μιο
Αθηνών, συνεχίζοντας τις σπουδές
στην Αγγλία πήρε πτυχίο Ντοκτορά
Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής από το
Παν/μιο της Οξφόρδης. Εύχομαι καλή
τύχη, καλή σταδιοδρομία και υγεία εις
όλην την οικογένειαν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 29 Ιούνίου έφυγε από τη ζωή ο
Βάλλας Δημήτριος. Ôï ÄÓ ôïõ Óõλëüãïõεκφράζει τα συλληπητηριά
του

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Φωτογραφία από το ôéìçôéêό ìíçìüóõíï ôùí ìåëþí êáé ôùí ìåëþí ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõ óõëëüãïõ ìáò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôïí íáü ôïõ ÐñïöÞôç Çëßá Êáíáëßùí ôçò ÊõñéáêÞò 16-4-2008

Την 1/9/08 ï Γιαννακός Νικήτας
και η Μαρία Γιάννη ãÝííçóáí αγοράκι
Ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ ôçò ÁèÞíáò
ôïõò åý÷åôáé íá æÞóïõí

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από τα Κανάλια
ÃÁÌÏÉ
Ï ÍôáïõôÜò Óðõñßäùí êáé ç Ðõñãéþôç
Áéêáôåñßíç ôïõ ÐåñéêëÞ ðáíôñåýôçêáí óôéò 19/7/2008 êáé ï ãÜìïò ôïõò
Ýãéíå óôá ÊÁÍÁËÉÁ.
Ï Êüëëéáò Çëßáò êáé ç Óäñüëéá Êùíóôáíôßíá ôïõ Âáóéëåßïõ ðáíôñåýôçêáí
óôéò 12/7/2008 êáé ï ãÜìïò ôïõ ò Ýãéíå óôá ÊÁÍÁËÉÁ.
Ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ ôçò ÁèÞíáò ôïõò
åý÷åôáé íá æÞóïõí

ÈÁÍÁÔÏÉ
Óôéò 3/6/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï
ÈÝïò Âáóßëåéïò ôïõ Ðáíáãéþôç Óôéò
5/6/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç ÓéÜöç

Ìáñßá ôïõ ÂÜéïõ, óõæ. Ãåùñãßïõ
Óôéò 28/6/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï
Ìðáñôæüêáò ÃéÜííçò ôïõ Åðáìåéíþíäá Óôéò 29/6/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï ÂÜëëáò ÄçìÞôñéïò ôïõ ÈåìéóôïêëÞ
Óôéò 7/7/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç
ÄçìçôñéÜäïõ ÁèçíÜ ôïõ ÐåñéêëÞ
Óôéò 10/7/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç
Êñßêïõ Êáëëéüðç ôïõ Áèáíáóßïõ, ÷Þñá Âáóéëåßïõ
Óôéò 18/7/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç
ÊáôÝñç ÇëÝêôñá ôïõ ×ñéóôïöüñïõ,
÷Þñá Ãåùñãßïõ
Óôéò 17/8/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç
ÌðÝêïõ ÖùôåéíÞ ôïõ ÁãáèïêëÞ ÷Þñá
Ãåùñãßïõ
Óôéò 7/9/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï Áíáóôáóßïõ ÌéëôéÜäçò ôïõ Êùí/íïõ
Óôéò 12/9/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç
×ñõóÜíèç Åõèõìßïõ ôïõ Âáóéëåßïõ,
÷Þñá ÔéìïëÝïíôïò

Óôéò 14/9/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï
ÔæáâÝëáò ÄçìÞôñéïò ôïõ Ãåùñãßïõ
Óôéò 23/9/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï
ÁóôåñéÜäçò Ðáðáìé÷áÞë ôïõ ËÜìðñïõ

Óôéò 4/8/2008 ï ×áñßëáïò êáé ç Éïõëßá ÃéäáñÜêïõ ãÝííçóáí êïñéôóÜêé

Ôï ÄÓ ôïõ Óõλëüãïõ ôçò ÁèÞíáò
εκφράζει τα συλληπητηριά του στις
οικογενειές τους

ÂÁÐÔÉÓÅÉÓ

ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ
Óôéò 29/2/2008 ï Ìåãáêëçò êáé ç
Åõáããåëßá Ðõñãéþôç ãÝííçóáí êïñéôóÜêé
Óôéò 14/32008 ï Âáóßëåéïò êáé ç Ìáñßá Èåüõ ãÝííçóáí áãïñÜêé
Óôéò 30/6/2008 ï Ðáíáãéþôçò êáé ç Áãïñßôóá Óäñüëéá ãÝííçóáí êïñéôóÜêé
Óôéò 28/7/2008 ï ÅõÜããåëïò êáé ç ÉùÜííá Áíáãíþóôïõ ãÝííçóáí áãïñÜêé

Ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ ôçò ÁèÞíáò
ôïõò åý÷åôáé íá ôïõò æÞóïõí

Ï ÅõÜããåëïò Áëåîüðïõëïò êáé ç ×Üéíôé ÌáãêñÝôá- Êáôáñßíá óôéò
28/4/2008 âÜöôéóáí ôï áãïñÜêé ôïõò
êáé ôï ïíüìáóáí Âýñùí-Ãéáêüìðïõò
Ï Êùíóôáíôßíïò êáé ç ÅëÝíç ÈÝïõ
óôéò 28/4/2008 âÜöôéóáí ôï êïñéôóÜêé ôïõò êáé ôï ïíüìáóáí Áíáóôáóßá
Ï ÌåãáêëÞò êáé ç Åõáããåëßá Ðõñãéþôçò óôéò 20/9/2008 âÜöôéóáí ôï
êïñéôóÜêé ôïõò êáé ôï ïíüìáóáí ÔáôéáíÞ
Ôï ÄÓ ôïõ Óõëëüãïõ ôçò ÁèÞíáò
ôïõò åý÷åôáé íá ôïõò æÞóïõí

Νέα από τη Θεσσαλονίκη
ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ
Με νυκτερινή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του παλικαριού Θεόδωρου Κωτούλα, αποστράτου Ταξιάρχου
που πρόσφατα έφυγε απο τη ζωή στις
21-5-2008, σε ηλικία 54 ετών, απεχαιρέτησαν οι φίλοι του, συγγενείς και
συγχωριανοί του. Ημέρα Κυριακή 17
Αυγούστου 2008 η πλατεία του χωριού
μας κατάμεστη από κόσμο παρακολουθούσε με κατάνυξη τη σεμνή αυτή τελετή
σιωπηλός και σκεπτικός.
Ηταν μιά νύκτα μνημόσυνου με θρηνητικά τραγούδια του εξαίρετου και ανεπανάληπτου ερμηνευτή Βασίλη Νταλάρα.
Τραγούδησε με πάθος δεκάδες τραγούδια οπως; "Στον άδη θα κατέβω και
στον παράδεισο, τον χάρο να ανταμώσω

δυό λόγια να του πω" και πολλά άλλα
πάρόμοια. Καθήλωσε κυριολεκτικά το
πλήθος και σκόρπισε συγκίνηση και
θλύψη συγχρόνως.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές αυτής της εκδήλωσης: Δημήτριο
Ζούμπο, επιχειρηματία, Κων/νο Πιστρίκα,
Πολιτικό Μαχανικό, Σταύρο Σδρόλια απο
Αυστραλία και Τάκη Χριστοδρύλου,
Ιατρό. Εύγε του ς .

ΓΑΜΟΙ
Στις 22-8-2008 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 20.00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό
Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης,
έγιναν οι γάμοι της ΔήμητραςΡίζου του
Ευριπίδη και Σμαρώς μετά του Βασιλείου
Σπυριδωνίδου του Δημητρίου και

Δέσποινας. Μετά την στέψη ακολούθησε δεξίωση στο KIWI GARDEN.
Στις 31-8-2008 ημέρα Κυριακή και ώρα
7,30 μ.μ. στον Μητροπολητικό Ναό
Αγίων Κων/νου και Ελένης Καρδίτσης
έγιναν οι γάμοι της Νάντιας Μανώλη του
Λάμπρου και της Κατερίνας μετά του
Γεωργίου Καστανούλια του Δημητρίου
και Ευγενείας. Μετά την στέψη ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στο κέντρον
"Σαλέ" πρώτο χιλιόμ. Καρδίτσης Σμοκόβου.
Στις 6-9-2008 ημέρα Σάββατο και ώρα
7,00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου θεσσαλονίκης, έγιναν οι γάμοι
της Χρυσούλας Ζαγκλή του Παναγιώτη,
κόρης της Νέλλης Ζήση μετά του

Δημητρίου Σολωμάκη του Σπυρίδωνος και
Ελεονώρας. Μετά την στέψη ακολούθησε
δεξίωση στο Ξενοδοχείον FOUR SEASONS στον Τρίλοφο-Θεσ/νίκης. Ο Σύλλογος Καναλιωτών θεσ/νίκης τους εύχεται να ζήσουν και να τους χαίρουνται οι
γονείς τους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 15 Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης ή Ελενα και ο Απόστολος Δήμου του Τριαντάφυλλου και της Βερώνης απέκτησαν και
δεύτερο παιδί, Κοριτσάκι. Ο Σύλλογος
Καναλιωτών Θεσ/νίκης τους εύχεται να
τους ζήσει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤ. ΔΗΜΟΥ

13

13

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
Á/Á

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ
Συνδρομή & εφημερίδα
ΛΑΣΔΑ ΟΛΓΑ
ΝΤΡΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΡΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟς
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΑΙΚΑΤ.
Στη μνήμη της μητέρας του
Εις μνήμην Φωτεινής Μπέκου
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓ.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ.
ΚΩΤΟΥΛΑ-ΓΚΕΡΓΚΙΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΠΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΕΡΗ ΜΠΕΚΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ

Ποσό

150
50
60
50
50
50
10
50
20
30
50

20

100
50
50
700

Από την Αυστραλία - Συνδρομή & εφημερίδα
17 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ
18 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ Α.
19 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ Α
20 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΣΔΡΟΛΙΑ
21 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.
22 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ
23 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΣΔΡΟΛΙΑ)
24 ΛΟΥΒΕΡΔΗ ΑΜΑΛΙΑ (ΣΔΡΟΛΙΑ)
25 ΘΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΣΔΡΟΛΙΑ)
26 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΣΔΡΟΛΙΑ)

28
16
16
28
28
13
28
16
28
28

27

50

28

ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Στη μνήμη της Καλλιόπης Β. Κρίκου
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β. ΚΡΙΚΟΥ
Στη μνήμη των γονέων του

29

Ενίσχυση
ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

30
31

Για διαφήμιση
ΚΑΤΕΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

50

5000

200
200

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε
τον κο Βασίλειο Μπρακατσούλα για την
οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας
με το ποσό των 5.000 ευρώ.
Η ενίσχυση αυτή είναι εξαιρετικά
πολύτιμη για εμάς καθώς μας φέρνει

πολύ κοντά στην επίτευξη του κεντρικού
στόχου μας, στην απόκτηση ιδιόκτητου
γραφείου. Για τον ίδιο δεν είναι παρά
μία μόνο ελάχιστη εκδήλωση της
αφειδώλευτης αγάπης του για το Σύλλογο και το χωριό μας.

Bιοτεχνία:
Γραφεία Έκθεση:
Έκθεση Aθήνας:
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εις μνήμην Θοδωρή Κωτούλα
Aγαπημένε μας Θοδωρή,
«Ψηλό μου κυπαρίσσι και μαντζουράνα μου και ποιος
θα τη γλεντήσει την ομορφάδα σου».
Ήταν το αγαπημένο σου παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι που με λεβεντιά και χάρη πάντα έσερνες το
χορό σε κάθε γλέντι και στο πανηγύρι στο χωριό το
Δεκαπενταύγουστο.
Ήσουν κυριολεκτικά ακλόνητο κυπαρρίσι και τίποτα
δεν θα μπορούσε να το σπάσει, ούτε χιονιάς ούτε ανεμοβόρρι. Σε λύγισε μόνο η επάρατη αρρώστεια που την
υπέμεινες σαν βράχος μέχρι τέλους. Akόμα και στο
κρεβάτι του πόνου δεν έχασες την αισιοδοξία σου.
Aισιόδοξος υπήρξες πάντα στα λίγα χρόνια της ζωής
σου.

Yπήρξες υπόδειγμα αξιωματικού στο στρατό, υπόδειγμα ανθρώπου κοινωνικοποιημένου, υπόδειγμα οικογενειάρχη, υπόδειγμα στις επαναστατικές σου ιδέες.
Πρωτοπόρος στις παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα του
χωριού μας, γι’ αυτό και διάλεξες το χώμα του αγαπημένου σου χωριού, όντας σίγουρος πως θα είναι ελαφρύτερο από εκείνο της δεύτερης σου κατοικίας.
Mας άφησες πολλές αναμνήσεις, για να μην τις ξεχάσουμε ποτέ.
Θοδωρή, έτσι θα σε θυμόμαστε, όμορφο κυπαρίσσι,
λεβέντη, παλικάρι εξαίρετο άνθρωπο.
Aς είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Εις μνήμην...

Γιωτόπουλος Xρήστος

Η εφημερίδα εκδόθηκε στη μνήμη των

Ευγενία Μπέκου (Πανανα) - Γεωργίου Μπέκου
-Φωτεινής Μπέκου και Ερωτόκριτου Μπέκου
από την:

Οικογένεια Παναγιώτη Μπέκου και την Κατέρη-Μπέκου Ροδάνθη
Αιωνία η μνήμη τους - Το Δ.Σ. συμπάσχει και τους ευχαριστεί
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ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

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

Μια φωτογραφία του 1935
Είναι ο Γιώργος Ντρέγκας, που είχε το μεγάλο καφενείο
στην Καρδίτσα. Τη φωτογραφία την έστειλε στον Καναδα
στον φίλο του Γιώργο Λιασκοβίτη

MIA ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ενθύμιο εποχής εμφυλίου πολέμου.
Αποκριές 1948, ένα ωραίο μπουκέτο κοριτσιών από Καναλιώτισσες, που
διέμεναν στην Καρδίτσα σε ημιυπόγεια δωμάτια 2×3 τ.μ. και κοιμόντουσαν 56 άτομα μαζί. Χρόνια σκληρά και δύσκολα, χρόνια που τα σκέπαζε ο φόβος
του εμφυλίου πολέμου και της επιβίωσης, που έμειναν ανεξίτηλα στις μνήμες
των ανθρώπων εκείνων που τα έζησαν. Σήμερα ευχόμαστε όλοι τα χρόνια
αυτά να μην ξαναγυρίσουν ποτέ, μακριά από αυτήν την κατάρα.
Οι Καναλιώτισσες είναι:
Πάνω αριστερά: 1) Αθανασία Παν. Πάσχου, 2) Ευτυχία Θέου (γένος
Ρωμαλέας Αναστασίου), 3) Ισμήνη Παν. Πάσχου, 4) μαθήτρια από άλλο χωριό.
Δεύτερη σειρά: 1) Γιαννούλα Ρίζου Μαυράκη, 2) Αρετή Σδρόλια Γεωργούλα,
3) Αντιγόνη Παν. Πάσχου.
Τρίτη σειρά: 1)Αγγελική Ρίζου Μπέκου, 2) Ελένη Καρακώστα Ζούμπου.
Καθήμενοι: 1) Ελένη, οικ. Βοηθός του Βας. Αναστασίου καθηγητού, 2)η
μπέμπα είναι η Φωφώ Β. Αναστασίου Βογιατζή, 3) καθηγήτρια από άλλο
χωριό, 4) ο πιτσιρικάς είναι ο Ρίζος Ευριπίδης, μαθητής πρώτης γυμνασίου
καθ’ ότι το γυμνάσιο Φαναρίου ήταν κλειστό λόγω του εμφυλίου πολέμου και
5) Αικατερίνη – Κατίνα Κων. Κατέρη – Κοπανιά – Τσαγκάρη.
ΡΙΖΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

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 συνεχίζεται και σήμερα στην

16

εφημερίδα μας. Στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες θα βρείτε Καναλιώτισσες και
Καναλιώτες που ζωντανεύουν τα παλιά
νοσταλγικά χρόνια. Στα πρόσωπα αυτά
διακρίνει κανείς την ικανοποίηση και τη

χαρά παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που
αντιμετώπιζαν. Διακρίνουμε το πάθος τους
για τη ζωή, την υπερηφάνεια, το θάρρος
και την αγωνιστικότητα για να κατακτήσουν πράγματα.

