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26 Οκτωβρίου στα Κανάλια26 Οκτωβρίου στα Κανάλια
στην κεντρική πλατεία

ΤΤ
α Κανάλια, τόπος με
ξεχωριστή προσωπικότητα
και με ιδιαίτερα χαρακτη -

ριστικά, 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 παρου -
σιάστηκε 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 -

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 Τετά -
ρτη 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 αυ τό, 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 αναγνωρι σιμό -
τητας, ξεχωριστά και αξιοθαύμα -
στα.

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

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3 “ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ”

Η εικόνα του χωριού μας 
στο πανελλήνιο!
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Το πανηγύρι
του Δεκαπενταύγουστου

στο χωριό μας

ΤΤ
ï ðá íç ãý ñé ôçò 15çò Áõ ãïý óôïõ ãéá ü -
ëïõò å ìÜò ôïõò Êá íá ëéþ ôåò á ðï ôå ëåß óç -
ìåß ï ÷ñï íé êÞò á íá öï ñÜò ãéá ôïí ðñï ãñáì -

ìá ôé óìü ôùí äñá óôç ñéï ôÞ ôùí ìáò êá ôÜ ôïõò êá ëï -
êáé ñé íïýò ìÞ íåò.  Éå ñáñ ÷åß ôáé ðÜ íôá ùò ðñþ ôé óôï
ìÝ ëç ìá ç ðá ñïõ óß á ìáò ó’áõ ôÞí ôçí êï ñõ öáß á åê -
äÞ ëù óç ôïõ ÷ù ñéïý ìáò, ü ðïõ ìá æß ìå óõã ãå íé êÜ
êáé öé ëé êÜ ìáò ðñü óù ðá âéþ íïõ ìå ìíÞ ìåò ôïõ ðá -
ñåë èü íôïò êáé á ðï ëáì âÜ íï ìå ôï ãéïñ ôá óôé êü ðñü -
ãñáì ìá ôùí ç ìå ñþí áõ ôþí.

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 περ-
ισσή 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 παραμέ-
νει 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 κατα-
στήματα 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
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Περίγραμμα της τηλεοπτικής Εκπομπής της ΕΡΤ3 Περίγραμμα της τηλεοπτικής Εκπομπής της ΕΡΤ3 
“Κυριακή στο χωριό”“Κυριακή στο χωριό”

Õ ðåý èõ íïé Ý íá íôé ôçò ÅÑ Ô:
Ðï ëé ôé óôé êüò Óýë ëï ãïò Êá íá ëéù ôþí ôçò Á èÞ íáò
Äéïñ ãá íù ôÝò: Ðï ëé ôé óôé êïß Óýë ëï ãïé Êá íá ëéù ôþí
(4), Ôï ðé êü Óõì âïý ëéï Êá íá ëß ùí, ÄÞ ìïò É èþ ìçò
Ïñ ãá íù ôé êÞ Å ðé ôñï ðÞ: Ïé Ðñü å äñïé ôùí Óõë ëü ãùí
êáé ôïõ Ôï ðé êïý Óõì âïõ ëß ïõ êáé ï ÄÞ ìáñ ÷ïò É èþ -
ìçò ùò ðñï å äñåý ùí

Óôñá ôç ãé êïß Óôü ÷ïé:
• Ðñï âï ëÞ ôïõ ÷ù ñéïý
• Äç ìéïõñ ãß á ðñï óôé èÝ ìå íçò á îß áò – êå êôç ìÝ íïõ

Åé äé êüò óôü ÷ïò:
Å îù ñá ú óìüò åé êü íáò ôïõ ÷ù ñéïý ìå ðá ñåì âÜ óåéò
óå óç ìåß á ü ðùò:
• Êáñ êá ôóü ëé  (ðÝ ôñá)
• Êá æá íá ñéü (ðÝ ôñá, ðëÜ êá)
• Ôïé ÷ß ï åê êëç óß áò (ðÝ ôñá)
• Ðíåõ ìá ôé êü ÊÝ íôñï (å îù ôå ñé êÞ ü øç)
• Ðå ñé ðïß ç óç ç ñþ ùí, ìíç ìåß ùí êáé ðñï ôï ìþí 
•Îý ëé íá êá ëá èÜ êéá êá èá ñéü ôç ôáò óôçí ðëá ôåß á
• Óôñá ôþ íáò (îý ëé íï êéü óêé)
•Óç ìÜí óåéò (é äéáß ôå ñá óôçí åß óï äï ôïõ ÷ù ñéïý, å -
íéáß á óÞ ìáí óç  ìå ÷ñÞ óç îý ëé íçò ðé íá êß äáò)
• ÊÜ ãêå ëá á óöá ëåß áò óå å ðé êßí äõ íá óç ìåß á ôùí ï -
äþí 

¢ îï íåò ðñï ôå ñáéü ôç ôáò:
1. Åé êü íåò êáé ðëç ñï öï ñß åò äéá äñï ìþí:

Ï äé êÝò äéá äñï ìÝò
• á ðü Êáñ äß ôóá ðñïò ôï ÷ù ñéü (íôÜ ìéá, ...) 
• á ðü Ìïõ æÜ êé – Öá íÜ ñé ðñïò ôï ÷ù ñéü 
(Öñïý ñéï, ....)
• ðå ñé öå ñåéá êÞ ï äüò (Ðñï öÞ ôçò Ç ëß áò, ........) 

Èå ìá ôé êÝò Äéá äñï ìÝò
• èñç óêåõ ôé êÞ äéá äñï ìÞ (åê êëç óß åò, îù êëÞ óéá) ìå
å ðé êå öá ëÞò îå íá ãü ôïí êï Ãå þñ ãéï  Ãéù ôü ðïõ ëï 
• öõ óéï ëá ôñé êÞ äéá äñï ìÞ* - äéá äñï ìÞ âñõ óþí ìå
å ðé êå öá ëÞò îå íá ãü ôïí êï Ãå þñ ãéï Ãéù ôü ðïõ ëï 
• äéá äñï ìÞ ôü ðùí øõ ÷á ãù ãß áò (å ìðëïõ ôé óìüò ìå
äñþ ìå íá, ðá ëéÝò öù ôï ãñá öß åò) ìå å ðé êå öá ëÞò îå -
íá ãü ôïí êï Á ðü óôï ëï Ðõñ ãéþ ôç 
• áñ ÷é ôå êôï íé êÞ äéá äñï ìÞ (3-4 ü øåéò êá ôïé êéþí,
ðá ëéü ó÷ï ëåß ï) ìå å ðé êå öá ëÞò îå íá ãü ôïí êï Êþ -
óôá Ðé óôñß êá 

• áñ ÷áéï ëï ãé êÞ äéá äñï ìÞ ìå å ðé êå öá ëÞò îå íá ãü
ôïí êï Ãå þñ ãéï Ãéù ôü ðïõ ëï 
• ëá ï ãñá öé êÞ äéá äñï ìÞ - ìïõ óåß ï ìå å ðé êå öá ëÞò
îå íá ãü ôïí êï Á íôþ íç ËÜó äá
• «âé âëéï äñï ìß åò» – âé âëéï èÞ êç ìå å ðé êå öá ëÞò
«îå íá ãü» ôïí êï Íé êü ëá ï Ãç ñÜ óç 

* Ç äéá äñï ìÞ áõ ôÞ ìðï ñåß íá óõí äõá óôåß ìå éð ðá -
óß á ìå ôç óõ íåñ ãá óß á ôïõ ÊÝ íôñïõ Å ëåý èå ñçò Éð -
ðá óß áò «ÐÇ ÃÁ ÓÏÓ»

Óç ìåß ù óç: Êá ôÜ ðå ñß ðôù óç,  ïé öõ óé êÝò äéá äñï ìÝò
ìðï ñïýí íá óõí äõá óôïýí ìå óôÜ óåéò óå ìï íÜ äåò/
å ãêá ôá óôÜ óåéò á ó÷ï ëéþí ôçò õ ðáß èñïõ (âëÝ ðå ôå -
ëåõ ôáß ï óôïé ÷åß ï ôïõ Ü îï íá 3).

2.1 Êá íá ëéþ ôé êåò ìïñ öÝò ôùí ãñáì -
ìÜ ôùí êáé ôå ÷íþí, êáé ôçò ðñù ôï ðï -
ñß áò:
• Êß ôóïò Ìá êñÞò (Ëá ï ãñÜ öïò)
• Íé êü ëá ïò Íé êï ëÜ ïõ (Ìá èç ìá ôé êüò) – ðñï ôï ìÞ
• ÆÞ óçò ÓêÜ ñïò (Äéá íï ïý ìå íïò)
• Âá óß ëçò ÐÜ ó÷ïò (Ëï ãï ôÝ ÷íçò)
• ÌðÜ ìðçò Ìðá êÜ ëçò (Ìïõ óé êï óõí èÝ ôçò ) – á -
íá öï ñÜ óôç óõ íáõ ëß á ôçò 26çò Éá íïõá ñß ïõ 2009
óôçí Á èÞ íá
• Êþ óôáò Ãá ôÞò (ðñù ôï ðü ñïò)

2.2  Åõåñ ãÝ ôåò  ôïõ ÷ù ñéïý: 
• Á ðü óôï ëïò Ëéá óêï âß ôçò
• Óôñ. å.á. Á èá íÜ óéïò Íôå íß óçò
• Êùí óôá íôß íïò Ãé äá ñÜ êïò 

Óç ìåß ù óç: Óõã ãå íåßò ôùí ðá ñá ðÜ íù åß íáé ðñï óêå -
êëç ìÝ íïé óôçí êå íôñé êÞ óêç íÞ.
Å ðé êå öá ëÞò å ðé ìå ëç ôÞò ôçò ðá ñïõ óß á óçò ôçò å íü -
ôç ôáò 2  åß íáé ï êïò Âá óß ëåéïò Ìðñá êá ôóïý ëáò.

3. Êïé íù íé êï ïé êï íï ìé êÜ èÝ ìá ôá êáé
ðá ñá äü óåéò:
• Íõ ÷ôÝ ñé (äñþ ìå íï - á íá ðá ñÜ óôá óç å íôüò ðá ñá -
äï óéá êÞò êá ôïé êß áò ìå á öç ãÞ óåéò, ðá ëéÝò öù ôï -
ãñá öß åò)  
• Ðá ñá äï óéá êÞ êïõ æß íá (ðá ñá óêåõ Þ ðëá óôïý,
ôñá ÷á íü øù ìïõ)
• Ôóß ðïõ ñï êáé ñé ôæÝ ëéá (ëåé ôïõñ ãß á «êá æá íá ñéïý»
êáé ðá ñá óêåõ Þ ñé ôæå ëéþí, ìå äõ íá ôü ôç ôá íá å íôá -

÷èïýí óôçí êå íôñé êÞ óêç íÞ)
• Å ðáã ãÝë ìá ôá ðïõ ÷Ü íï íôáé (ñÜ öôçò, êïõ ñÝ áò)
• Ç «Æß ÷íá» Êá íá ëß ùí (å ðþ íõ ìç ðïé êé ëß á êá ðíïý
ðïõ ÷Ü èç êå – äõ íá ôü ôç ôá á íá ðá ñÜ óôá óçò ôïõ
«ðá ôÞ ìá ôïò» ôïõ êá ðíïý)
• Óç ìå ñé íÝò á ó÷ï ëß åò ôçò õ ðáß èñïõ (êáë ëéÝñ ãåéåò
ôïõ êÜ ìðïõ, êôç íï ôñï öß á, á ìðå ëïõñ ãß á -  óýã ÷ñï -
íç á ìðå ëï ïé íé êÞ ìï íÜ äá, ìå ëéó óï êï ìåß á – å ñá óé ôå -
÷íé êÝò ìï íÜ äåò) 

4. Óýã ÷ñï íåò Äç ìéïõñ ãß åò:
• Æù ãñá öé êÞ – ¸ê èå óç ôùí óõã ÷ù ñéá íþí æù ãñÜ -
öùí Êáè. ¢ ñç ËéÜ êïõ, êïõ Äç ìÞ ôñç ÂÜë ëá êáé êïõ
ÓôÝ öá íïõ Ðñß ôæéïõ,  óôï Ðíåõ ìá ôé êü ÊÝ íôñï ìå ìÝ -
ñé ìíá ôïõ ÄÞ ìïõ. Å íáë ëá êôé êÜ Þ óõ ìðëç ñù ìá ôé êÜ,
å ðß óêå øç óå atelier óõã ÷ù ñéá íïý æù ãñÜ öïõ óôï
÷ù ñéü. 

Ôá ðá ñá ðÜ íù óç ìåß á 1 Ý ùò 4 á ðï ôå ëïýí èÝ ìá ôá
ãéá ñå ðïñ ôÜæ, ôá ï ðïß á óõ íï ëé êÜ ðñï âëÝ ðå ôáé íá
åß íáé 5 Ý ùò 6. Öõ óé êÜ, ó÷å ôé êÝò á íá öï ñÝò ìðï ñïýí
íá ãß íïõí êáé óôçí êå íôñé êÞ óêç íÞ (ðëá ôåß á).

Ïñ ãÜ íù óç êå íôñé êÞò óêç íÞò:
• Ãå íé êÜ, ü ðùò ðñï âëÝ ðå ôáé á ðü ôçí ÅÑ Ô. 
• ×ñÞ óç êå íïý êá ôá óôÞ ìá ôïò å ðß ôçò ðëá ôåß áò (é -
äéï êôç óß áò êïõ Óï öï êëÞ ÈÝ ïõ) ùò êÝ íôñïõ äéá íï -
ìÞò ãåõ ìÜ ôùí, êá ôü ðéí äéÜ èå óÞò ôïõ êáé êá ôÜë ëç -
ëïõ óôï ëé óìïý ôïõ.
• Óõì ìå ôï ÷Þ êá ôá óôç ìÜ ôùí å ðß ôçò ðëá ôåß áò ìå
äù ñå Üí ðñï óöï ñÜ ôñá ðå æï êá èé óìÜ ôùí êáé å îõ ðç -
ñÝ ôç óçò. 
• Ðá ñá äï óéá êÞ ïñ ÷Þ óôñá êïõ Âá óß ëç Íôá ëÜ ñá
(äù ñå Üí ðñï óöï ñÜ). Óõ ìðëç ñù ìá ôé êÜ, ëá ú êÞ ðá -
ñå À óôé êç ïñ ÷Þ óôñá ìå ñå ðåñ ôü ñéï ôïõ óõã ÷ù ñéá íïý
ìïõ óé êï óõí èÝ ôç  ÌðÜ ìðç Ìðá êÜ ëç. 
• Ðá ñá äï óéá êü ÷ï ñåõ ôé êü óõ ãêñü ôç ìá Ëá ï ãñá öé -
êïý Ï ìß ëïõ Êáñ äß ôóáò «Ç Êá ñá ãêïý íá» (äù ñå Üí
ðñï óöï ñÜ). 
• Êå íôñé êüò é óôï ñé êüò ï ìé ëç ôÞò åß íáé ï êïò Íé êü -
ëá ïò Â. Ãç ñÜ óçò. 
• Êå íôñé êüò ëá ï ãñÜ öïò ï ìé ëç ôÞò åß íáé ï êïò Á -
íôþ íçò ËÜó äáò. 
• Ìðï ñïýí íá äéá ôå èïýí êáé íá öï ñå èïýí ïé íå ï -
á ðï êôç èåß óåò ðá ñá äï óéá êÝò öï ñå óéÝò ôïõ ÄÞ ìïõ
É èþ ìçò, ðïõ ðñï ï ñß æï íôáé ãéá ôï Ìïõ óåß ï (9 ãõ íáé -
êåß åò êáé 1 áí äñé êÞ). 
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Αληθινές Ιστορίες:Αληθινές Ιστορίες:
H MH Mετόχηετόχη

του Κώστα Δ. Σδρόλια - Αρβαντάκου

HH
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 Tóéïõíôæéïý ñç. Tá Zïõ ìðÝ é êá ôá Ý äù óå
ðñïß êá ï Tóéïõ íôæéïý ñçò óôçí á äåñ öÞ ôïõ
ðïõ ðÜ íôñå øå ìå ôïí XñÞ óôï Zïý ìðï, ðá ôÝ -
ñá ôïõ Ãéþñ ãïõ – MÞ ôóéïõ Ãñáì ìÝ íïõ.

Πß óù óôï Ðõñ ãéù ôÝ é êï íôÜ ìé Þ ôáí êôé óìÝ íï
óá óðß ôé ìå êá ôþé ãéá æþ á ìå îéÜ ãï íï, ìå ðÜ -

ôù ìá êáé ÷ù ñé óìÝ íï óå äý ï äù ìÜ ôéá ß óùò íá
Þ ôáí êá ôïé êß á.
O TóÝ ëéïò, ü ðùò äåß ÷íïõí ôá óý íï ñá ìÜë ëïí
æá ðù ìÝ íï á ðü ôçí êïé íü ôç ôá ðñÝ ðåé íá ôïõ
÷å. Aðü íå üò á êü ìá Þ ôáí ðï ëý æù ç ñüò ãéá
ôïõò ÷ù ñéá íïýò, áë ëÜ Ý äù óáí ôü ðï óôçí ïñ -
ãÞ. Óå êáñ ðï êëÜ äéá åß ÷å êáé ï Tóέëéïò ðïë -
ëÜ.
¼ ôáí ô’ á ãü ñá óå ç ïé êï ãÝ íåéá ðëÝ ïí ôïõ
Kïõ ôé ëß äá Üñ ÷é óå ï Xñõ óï ÷Ý ñçò Tïõ ëÜ êçò
íá ôï á ãéï ðïéåß êáé íá ðá ñïõ óéÜ óåé óôá ðáé -
äéÜ ôïõ êáé óôá á íÞ øéá ôïõ Ý íáí ðñáã ìá ôé êü
ðá ñÜ äåé óï. KÝ íôñù óå ôéò á ÷ëá äéÝ óå á ãñéï -
êïñ ôóéÝò, öý ôå øå óõ êéÝò ôü óåò ðïõ ôá ðáé -
äéÜ ôïõ êáé ôá á íÞ øéá ôïõ Ý ôñù ãáí ìå øù ìü
ü ëç ôçí å ðï ÷Þ. Öý ôå øå óêá ìíéÝò ðïõ Ý ôñù -
ãå óêÜ ìíá ôï ìé óü ÷ù ñéü. Öý ôå øå ìç ëéÝò, ñï -
ú äéÝò êï ñï ìç ëéÝò êáé ðïë ëÜ Üë ëá. Öý ôå øå ôï
ãíù óôü óå ðïë ëïýò áð´ôï ÷ù ñéü ìáò êëß ìá
(öôá êß ëé) ìÝ óá óôï ñÝ ìá êé á íÝ âç êå óôï èå ü -
ñá ôïé ðëÜ ôá íï, Ý öêéá íå ôÝ ôïéá óôá öý ëéá ðïõ
äåí Þ ôáí ðïõ èå íÜ êáé óôéò äõï á ìðå ëéÝò ôïõ
÷ù ñéïý ìáò, Mïõñ ê êáé Aç ëéÜ.

Eêôé óáí ôá íôÜ ìéá ðïõ ôá âñÞ êáí ôá ðáé äéÜ
ôïõò ìå ÷á ú Üô ÷éá öôáã ìÝ íá ìå ãêáë íôñïý ìéá
íá îå ÷åé ìÜ æïõí ôá ðñü âá ôá, åß ÷áí ðñü âá ôá
ðïë ëÜ, âáã ãÜ íé æáí ôá ñÝ ìá ôá á ðü ôá êõ ðñéÜ
êáé ôá êïõ äïý íéá. Tæéï ìðÜ íïò ï Añâá íôÜ êïò
ðïõ Ý âá ëå ëá íÜ ñéá óôï óôÞ èïò á ðü ôá óêõ -
ëéÜ, íá á íôé ìå ôù ðß æïõí ëý êïõò. Mï íá óôÞ ñé

Þ ôáí ç Må ôü ÷ç ãéá ôïõò ðå ñá óôé êïýò. Óôï
êá æÜ íé Ý ðç æáí ôç ãéá ïýñ ôé. Ãå ìÜ ôåò ïé ñÜ ÷åò
á ðü ìï ó÷Ü ñéá, ãå ëÜ äåò, âü äéá êáé ìïõ ëÜ ñéá
ðïõ å ìðï ñåý ï íôáí ï ðå ñß öç ìïò ãéá ÷ï ñü
ôóÜ ìé êï Xñçò, ðáé äß ôïõ Kïõ ôé ëß äá ðïõ ãý ñé -
æå êá âÜ ëá óô’ Ü ëï ãï áð´ôçí Ãéïõ ìáñ ôæß íá ùò
ôçí ÐÜ ôñá.

Må å öü äéï  ôç Må ôü ÷ç á ðü öôù ÷ïß ðïõ Þ ôáí
ïé Kïõ íôé ëé äáß ïé Ý öêéá óáí ðñï êï ðÞ. Eêåé íá
ôá êá ðé ôÜ ëéá, á íÜ äåé îáí êáé êñÜ ôç óáí óôç
æù Þ ôïõò êëç ñï íü ìïõò ôïõò, ãéá ìéá å êá ôï -
íôá å ôß á.
Tï íå ñü ìÝ ÷ñé ôï MÜ ç êé íïý óå ìÞ ëï. Eöôá íå
á ðü ôï áõ ëÜ êé ôïõ Zïý ìðïõ ìÝ ÷ñé ôï íôÜ ìé
ôïõ Aðï óôü ëç Kõ ñß ôóç. Eäé íå ìå ãÜ ëç ðñï êï -
ðÞ áõ ôü ôï íå ñü óôç Må ôü ÷ç, êéïý ðéá ìå ü ëá
ôá á ãá èÜ.
Oé ÷á ñÝò, ôá ãëÝ íôéá ìå ôïí ôá ìðñÜ ôïõ Kïõ -
ôé ëß äá, ôç öëï ãÝ ñá ôïõ Öù ôÜ êïõ êáé Añâá íé -
ôáß é êïõ  ðïõ á íÜ óôáé íáí ðå èá ìÝ íï åß ÷áí ãéá
ðïë ëÜ ÷ñü íéá íá ôï ìï ëï ãÜí ïé ÷ù ñéá íïß ìáò.
Èáõ ìá óìü Ü ðëù íáí ïé Kïõ ôé ëé äáß ïé óôïõò
ðå ñá óôé êïýò ðÝ ñá á ðü ôï äñü ìï ãéá ôçí á -
ãÜ ðç ðïõ ôïõò äéÝ êñé íå. 22 Ü ôï ìá á ðï ôå ëïý -
óáí ìéá ïé êï ãÝ íåéá.

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 -

Κείμενο που δημοσιεύθηκε και ολοκληρώθηκε στα φύλλα Νο6 και Νο7 της εφημερίδας μας 
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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 νεό-
τερους 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 λιανοκατουρ-
γιόμαστε 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 θει-
ας 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 χώρ-
αγε 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 ξεφλούδα-
μα 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 πρό-
βατα 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 περασμέ-
να! Εκεί στα καλαμποκάλωνα ήταν και η
χαρά άπ' τα παιδιά τους.

Να ψένουν ρόκες, να ψένουν σκλόγκορτ-
ζα,να στένουν πα<δες να πιάνουν στα σιάμα-
τα στις κορυφές από κουκουρεφτχιέςκαι
παλιούρια τσούπια, τσουρλίθρες, κοκινόκο-
λους, 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 μπόλι-
κα. Μόνο πού γενήκαμε πολλοί. Το νερό το
καλοκαιρι για τα κήπια λιγόστευε και δημιο-
υργούνταν 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 καινούρ-
γιες γενιές. Εκεί σπέρναν τα ούντζιάκια.
Από κει ξεκινούσαν μέ τους γκαζοτενεκέ-
δες 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, πέθα-
νε το 1925, 48 χρονών. Σέ μιά βδομάδα
κοντα του και ο Λουκάς, 50 χρονών. Πέθα-
νε και ο δημιουργός της ο Τουλάκης. Εμει-
νε 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 συνο-
δεύουν. Τα παλιά χρόνια την εύκιασε θρή-
λο στο χωριό μας το μελησολόι το Κουτιλι-
δαίικο.

Ο υποφαινόμενος, μ’ ολο πού οι αναγκες
της ζωής τον υποχρέωσαν να φύγει μακρ-
ιά, όταν πάει στο χωριό και όσο θα τον επι-
τρέπουν τα ποδάργια, δέ γίνεται, θά πάει
στη Μετοχη, έστω και σ' αυτή την κατα-
σταση 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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Tου Γιώργου Κοντογιάννη*

ΟΟ
ÌðÜ ìðçò (ËÜ ìðñïò Þ ôáí ôï âá ðôé óôé -
êü ôïõ) Ìðá êÜ ëçò ãåí íÞ èç êå óôá Êá -
íÜ ëéá ôï 1920 êáé Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ

óôçí Á èÞ íá, óôéò 25 Ìáñ ôß ïõ ôïõ 2007. Õ ðÞñ -
îå á ðü ôïõò óôõ ëï âÜ ôåò ôïõ ëá ú êïý ôñá ãïõ äéïý
å ðß ôÝó óå ñéò êáé ðëÝ ïí äå êá å ôß åò, ç ÷ï ãñá öþ -
íôáò ðå ñß ðïõ 800 ôñá ãïý äéá, ìå ôïõò óç ìá íôé -
êü ôå ñïõò ¸ë ëç íåò ôñá ãïõ äé óôÝò. Ðïë ëÜ á ðü
ôá ôñá ãïý äéá áõ ôÜ Ý ãé íáí å ðé ôõ ÷ß åò êáé áñ êå ôÜ
Ý ìåé íáí êëá óé êÜ: ôñá ãïõ äéïý íôáé ìÝ ÷ñé óÞ ìå ñá
êé áð’ ü,ôé öáß íå ôáé èá å îá êï ëïõ èÞ óïõ ìå íá ôá
á êïý ìå êáé íá ôñá ãïõ äÜ ìå ü óï èá õ ðÜñ ÷åé ëá ú -
êü ôñá ãïý äé.
Ï Ìðá êÜ ëçò Þ ôáí Ý íáò á ðü ôïõò ðï ëõ ãñá öü ôå -
ñïõò ¸ë ëç íåò óõí èÝ ôåò ü ëùí ôùí å ðï ÷þí. 
Á îß æåé – åí äåé êôé êÜ - íá á íá öåñ èåß ü ôé ï ìÝ ãé -
óôïò ¸ë ëç íáò ôñá ãïõ äé óôÞò ÓôÝ ëéïò Êá æá íôæß -
äçò åñ ìÞ íåõ óå óå äß óêïõò 56 ôñá ãïý äéá ôïõ
ÌðÜ ìðç Ìðá êÜ ëç (ðñþ ôï ôçò óõ íåñ ãá óß áò
ôïõò ôï «ÈÝ ëù íá ðå èÜ íù», óôéò 29-2-1955).
Ï Ìðá êÜ ëçò Ý äåé îå ôï ôá ëÝ íôï ôïõ óôç óýí èå óç
ôñá ãïõ äéþí á ðü ôá ðñþ ôá ÷ñü íéá ôçò äé óêï ãñá -
öé êÞò ôïõ ðï ñåß áò. «Ôï êïõ ñá óìÝ íï âÞ ìá óïõ»,
ðïõ Ý ãé íå ìå ãÜ ëç å ðé ôõ ÷ß á ôñåßò äå êá å ôß åò ìå ôÜ
ôçí ðñþ ôç ôïõ ç ÷ï ãñÜ öç óç, ôï «ÃñÜì ìá èá óôåß -
ëù óôï Èå ü», «¸ êá øá ôçí êá ëý âá ìïõ» êáé ëß ãï
áñ ãü ôå ñá ôï «Óõñ ìá ôï ðëÝã ìá ôá âá ñåéÜ», óå óôß -
÷ïõò ôçò Åõ ôõ ÷ß áò Ðá ðá ãéáí íï ðïý ëïõ åß íáé ìå ñé -
êÜ á ðü ôá ðñþ ôá ôïõ ôñá ãïý äéá ðïõ äåß ÷íïõí ü -
ôé íå á ñüò óõí èÝ ôçò åß ÷å ðï ëý äõ íá ôÞ óõí èå ôé êÞ
öëÝ âá, ç ï ðïß á å êôé ìÞ èç êå äå ü íôùò êáé óôçí å -
ðï ÷Þ ôïõ. Å ðé ðëÝ ïí ï ÌðÜ ìðçò Ìðá êÜ ëçò Ý äåé -
îå ü ôé Þ ôáí Ý íá á íÞ óõ ÷ï ðíåý ìá, åõáß óèç ôïò óôá
êïé íù íé êÜ êáé ðï ëé ôé êÜ ãå ãï íü ôá ôçò å ðï ÷Þò ôïõ,
å íç ìå ñù ìÝ íïò êáé é äéáß ôå ñá äñá óôÞ ñéïò Üí èñù -
ðïò, ÷á ñá êôç ñé óôé êÜ ðïõ ôïí âï Þ èç óáí – ðá ñÜ
ôéò ðå ñéï ñé óìÝ íåò óõì ìå ôï ÷Ýò ôïõ óôá ìå ãÜ ëá
ðÜë êá ôçò å ðï ÷Þò – íá êÜ íåé ìéá ìå ãÜ ëç êá ñéÝ -
ñá, ðïõ êñÜ ôç óå ùò êáé ôç äå êá å ôß á ôïõ 1980.

Ãéá íá ðá ñá êï ëïõ èÞ óïõ ìå êáé íá á íá óõí èÝ -
óïõ ìå óõ íï ðôé êÜ ôçí å ðáã ãåë ìá ôé êÞ ðï ñåß á
ôïõ ÌðÜ ìðç Ìðá êÜ ëç, á íá ôñÝ ÷ïõ ìå óå óôïé -
÷åß á á ðü Ý íá êåß ìå íï ôïõ Êþ óôá ×ñç óôß äç, äç -

ìï óéåõ ìÝ íï  óôï ðå ñéï äé êü «Ëá ú êü Ôñá ãïý äé»
(Ôåý ÷ïò 20, ÌÜ ú ïò-Éïý íéïò 2007):  Ïé ðñþ ôåò
ìïõ óé êÝò á íç óõ ÷ß åò ôïõ íå á ñïý ÌðÜ ìðç îå êß -
íç óáí á ðü ôá ðáé äé êÜ ôïõ ÷ñü íéá.  Á ó÷ï ëÞ èç êå
ìå ôï ìðïõ æïý êé á ðü ìé êñüò êáé ðï ëý óý íôï ìá
äïý ëå øå ìå ëá ú êÜ óõ ãêñï ôÞ ìá ôá óå ðïë ëÝò å -
ðáñ ÷éá êÝò ðü ëåéò (ËÜ ñé óá, Ôñß êá ëá, Èåó óá ëï -
íß êç…) Óôçí Á èÞ íá êá ôÝ âç êå ìå ôçí á ðå ëåõ èÝ -
ñù óç ôï 1944, ìå óêï ðü íá êÜ íåé êá ñéÝ ñá óôï
ëá ú êü ôñá ãïý äé êáé íá ìðåé óôç äé óêï ãñá öß á.
ÐñÜã ìá ðïõ êá ôÜ öå ñå ó÷å äüí á ìÝ óùò ìå ôÜ ôçí
å ðá íá ëåé ôïõñ ãß á ôïõ åñ ãï óôá óß ïõ ôçò Êï ëïý -
ìðéá ôï 1946.
¸ ÷åé ðï óï óôü óõí äç ìéïõñ ãß áò óôï èñõ ëé êü
ôñá ãïý äé, «ÊÜ ðïéá ìÜ íá á íá óôå íÜ æåé» (ôï õ ðï -
ãñÜ öåé ìá æß ìå ôïí Âá óß ëç Ôóé ôóÜ íç), ðïõ ç ÷ï -
ãñá öÞ èç êå ôçí å ðï ÷Þ å êåß íç.
Ìå ôçí âï Þ èåéá ôïõ ÃéÜí íç Ðá ðá ú ù Üí íïõ áñ ÷ß -
æåé íá ç ÷ï ãñá öåß êáé íá äç ìéïõñ ãåß å ðé ôõ ÷ß åò
óôçí Odeon-Parlophone á ðü ôï 1947, Þ äç. 
¼ ëïé ïé êá ëïß ëá ú êïß ôñá ãïõ äé óôÝò ôçò Odeon
åß ðáí ôñá ãïý äéá ôïõ óå ðñþ ôç å êôÝ ëå óç ôçí
ðå ñß ï äï 1947-1955: Ðá ãéïõì ôæÞò, ×á óêÞë,

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
΄Ενας στυλοβάτης του Λα1κού Τραγουδιού

Óôï é óôï ñé êü óôïõ íôéï ôçò Êï ëïý ìðéá. Á ðü á ñé óôå ñÜ Á íá ãíþ óôïõ, Óô.×ñõ óß íçò, Ôá ôá óü ðïõ ëïò,
Êáñ ìá íéü ëáò, Ìáñ ãá ñþ íç, Êëïõ âÜ ôïò, Ìðá êÜ ëçò, Í.×ñõ óß íçò
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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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ÌðÝë ëïõ, Íß íïõ, Ìðß íçò, Ëá ìðß ñç…

Ìå ìå ãÜ ëåò å ðé ôõ ÷ß åò êá èéå ñþ íå ôáé óáí óõí -
èÝ ôçò: «Ôï ðá ñåë èüí ìïõ ôï âá ñý», «¸ êá øá
ôçí êá ëý âá ìïõ», «Ôï êïõ ñá óìÝ íï âÞ ìá óïõ»,
«Ìåë ëï èÜ íá ôïò ï äü ëéïò», «Ç öõ ëá êé óìÝ íç»,
«ÃñÜì ìá èá óôåß ëù óôï Èå ü». 
Óôçí Columbia ôïí Ý öå ñå ôï 1955 ï ÓôÝ ëéïò
Êá æá íôæß äçò. Ôá ðñþ ôá ôïõ ôñá ãïý äéá óôç íÝ á
å ôáé ñåß á ôá õ ðï ãñÜ öåé ìå ôï øåõ äþ íõ ìï «Ôñé -
êá ëé íüò». Ôï «ÈÝ ëù íá ðå èÜ íù», åß íáé ìï íÜ ÷á
ç áñ ÷Þ ìéáò á ôÝ ëåéù ôçò óåé ñÜò á ðü ìå ãÜ ëåò å -
ðé ôõ ÷ß åò ôïõ. Ç êáë ëé ôå ÷íé êÞ êáé å ìðï ñé êÞ å ðé -
ôõ ÷ß á åß íáé ðñï öá íÞò. Ï Ìðá êÜ ëçò – ü ðùò óç -
ìåéþ íåé ï ×ñç óôß äçò - öáß íå ôáé íá ãíù ñß æåé ôï
ìõ óôé êü ãéá íá ãñÜ öåé ôñá ãïý äéá ðïõ èá á ãá ðç -
èïýí ðï ëý.

Á ðü ôá ðñþ ôá ÷ñü íéá ôçò óõí èå ôé êÞò ôïõ äñá -
óôç ñéü ôç ôáò, ï Ìðá êÜ ëçò  óõ íåñ ãÜ óôç êå ìå
ôïõò êá ëý ôå ñïõò óôé ÷ïõñ ãïýò ôçò å ðï ÷Þò ôïõ:
Âßñ âï, Êï ëï êï ôñþ íç, Âá óé ëåéÜ äç, Ðá ðá ãéáí íï -
ðïý ëïõ, ÌÜ íå óç, Ìïõñ êÜ êï, Ãêïý ôç, Ãêïý âå ñç
êáé ðïë ëïýò Üë ëïõò, å íþ óå áñ êå ôÜ ôñá ãïý äéá
õ ðï ãñÜ öåé ï ß äéïò ôïõò óôß ÷ïõò.
¼ ìùò ç ÷ñõ óÞ å ðï ÷Þ ôïõ åß íáé ç ðå ñß ï äïò 1955-
1961. Ôçí ðå ñß ï äï áõ ôÞ ç ÷ï ãñÜ öç óå ôá ðå ñéó -
óü ôå ñá, á íá ëï ãé êÜ, ôñá ãïý äéá ôïõ, ôá ï ðïß á åñ -
ìÞ íåõ óáí ïé êï ñõ öáß ïé ÓôÝ ëéïò Êá æá íôæß äçò, Êáß -
ôç ÃêñÝ õ, Ðü ëõ ÐÜ íïõ, Ãéþ ôá Ëý äéá, Ãñç ãü ñçò
Ìðé èé êþ ôóçò, Ðñü äñï ìïò Ôóá ïõ óÜ êçò, Ìá íþ -
ëçò Áã ãå ëü ðïõ ëïò, ÓôñÜ ôïò Äéï íõ óß ïõ, ÐÜ íïò
Ãá âá ëÜò, Óôáý ñïò Ôæïõá íÜ êïò, Óôáý ñïò Êá ìðÜ -
íçò, Äïý êéó óá êáé Üë ëïé.
Ìå ñé êÝò á ðü ôéò  å ðé ôõ ÷ß åò ôïõ å êåß íç ôçí ðå ñß -
ï äï: «Óõñ ìá ôï ðëÝã ìá ôá âá ñéÜ», «Áí äåí åß ÷á
êáé óÝ íá», «ÎÝ ÷á óÝ ìå», «Óôï óêá ëß ôï ôå ëåõ -
ôáß ï», «ÈÝ ëù íá ðå èÜ íù», «Ï óêëç ñüò ÷ù ñé -
óìüò», «Óáí ôçí êá ëá ìéÜ óôïí êÜ ìðï», «Óáí
óõí íå öéá óìÝ íç ìÝ ñá», «¼ ëïò ï êü óìïò ìå ìé -
óåß», «Á ãù íß á», «¼ ðïéïò îå íé ôåõ ôåß», «Öôù ÷Ý
ðá ôÝ ñá ôé ôñá âÜò», «Ìå ãÝ ëéï êáé ìå äÜ êñõ»,
«Óôçò á ãÜ ðçò ìïõ ôï äß óêï».

Ôï 1962 á íá ãêÜ æå ôáé íá å ãêá ôá ëåß øåé ôçí
Columbia óôï æå íßè ôçò êá ñéÝ ñáò ôïõ êáé áñ ÷ß -
æåé íá ç ÷ï ãñá öåß ãéá ôçí Odeon êáé ðÜ ëé. Å äþ,

ôéò å ðé ôõ ÷ß åò ôïõ ôéò ôñá ãïý äç óáí óå ðñþ ôç å -
êôÝ ëå óç: Ðåñ ðé íéÜ äçò, Á íá ãíù óôÜ êçò, Æá ãï -
ñáß ïò, Ôóå ôß íçò, Ëý äéá, Äéá ìÜ íôç, Ôóá ïõ óÜ êçò
êáé ìå ôÜ ôï 1964, ôï èñõ ëé êü æåõ ãÜ ñé Êá æá íôæß -
äçò-Ìá ñé íÝë ëá. Ìå ñé êÝò å ðé ôõ ÷ß åò ôïõ ÌðÜ -
ìðç Ìðá êÜ ëç ôçí ðå ñß ï äï 1962-1970: «Ðëç -
ãù ìÝ íïé êé ïé äõï», «Ôá ÷åß ëç óïõ ü óá êé áí
ðïõí», «Ìå ðé êñá ìÝ íç ôçí êáñ äéÜ», «Ç Êý ðñïò
åß íáé åë ëç íé êÞ», «¼ ôáí ìå èÜ åé ï Üí èñù ðïò»,
«¸ êëåé óå ìéá é óôï ñß á», «Óå óõ íÞ èé óá ôï óï» ìå
ôçí Ëß ôóá Äéá ìÜ íôç…

Ç êá ñéÝ ñá ôïõ, óôçí ðñþ ôç ãñáì ìÞ ôçò äé óêï -
ãñá öß áò, êñÜ ôç óå ìÝ ÷ñé ôá ðñþ ôá ÷ñü íéá ôçò
äå êá å ôß áò ôïõ 1970. Ìå ôÜ Üñ ÷é óå êÜ ðïéá õ ðï -
÷þ ñç óç. ÓôñÝ öå ôáé óå Üë ëåò å ôáé ñåß åò. Ôï
1967 îÝ óðá óå ç óöï äñü ôá ôç á íôé äé êß á ôïõ ìå
ôïí Ôóé ôóÜ íç, ó÷å ôé êÜ ìå ôï æÞ ôç ìá ôùí éí äé êþí

ôñá ãïõ äéþí. ÃñÜ öåé óõ íå ÷þò êáé ìå ôÜ ôï 1970
Ý ÷åé êÜ ðïéåò å ðé ôõ ÷ß åò. 1975, ôï «Äåí æù íôá -
íåý ïõí ïé íå êñïß» ìå ôçí ×á ñïý ëá Ëá ìðñÜ êç
êáé ôï 1981 ìå ôïí ÓôñÜ ôï Äéï íõ óß ïõ, ôï «Êáé
ðÜ ëé ìÜ ãêáò èá ’óáé».

Ùò ôéò áñ ÷Ýò ôçò äå êá å ôß áò ôïõ 1990 Ý êá íå
óðï ñá äé êÝò åì öá íß óåéò óå ìé êñÜ êÝ íôñá, ü ðïõ
åñ ìÞ íåõå ï ß äéïò ôá ôñá ãïý äéá ôïõ, äåß ÷íï íôáò
æù ôé êü ôç ôá êáé ðåß óìá ðïõ ôïí åß ÷áí ÷á ñá êôç -
ñß óåé óå ü ëç ôïõ ôç æù Þ. Äõ óôõ ÷þò, ôá ÷ñü íéá
åß ÷áí ðå ñÜ óåé. Êáé ïé óá ñù ôé êÝò áë ëá ãÝò óôçí
åë ëç íé êÞ êïé íù íß á äåí åõ íï ïý óáí ôï ëá ú êü ôñá -
ãïý äé, ïý ôå êáé ôïõò áí èñþ ðïõò ôïõ. 

*Ο Γιώργος Κοντογιάννης 
είναι δημοσιογράφος - μουσικολόγος

q p µµ



8

«Ορθή γυμναστική πρακτική για όλους
Αποφυγή τραυματισμών»

Διάλεξη του Αν. Καθηγητή Ορθοπαιδικής Αριστείδη Β. Ζούμπου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΜΜ
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.

Åé óá ãù ãé êÜ, ï ï ìé ëç ôÞò å îÞ ñå ôç óõì âï ëÞ ôçò óù ìá ôé êÞò Ü óêç óçò
óôç ìá êñï ðñü èå óìç äéá ôÞ ñç óç ôçò õ ãåß áò êáé åõå îß áò. Äéá ÷þ ñé óå
ü ìùò ìå óá öÞ íåéá ôï óýí èç ìá «Ü óêç óç ãéá ü ëïõò» á ðü ôçí «ï ðïéá -
äÞ ðï ôå» Ü óêç óç. Ç ïñ èÞ ðñá êôé êÞ õ ðá ãï ñåý åé ôçí å îá ôï ìé êåõ ìÝ íç
Ü óêç óç, á íÜ ëï ãá ðñïò ôéò ÷á ñá êôç ñé óôé êÝò óù ìá ôé êÝò é äéü ôç ôåò
ôïõ êá èå íüò, å íþ êá èï ñé óôé êü êñé ôÞ ñéï ãéá ôïí ïñ èü ðñïó äéï ñé óìü
ôçò êá ôÜë ëç ëçò Ü óêç óçò ôùí ðáé äéþí åß íáé ç á íÜ ðôõ îÞ ôïõò, óù -
ìá ôé êÞ êáé äéá íï ç ôé êÞ. Ïé á èëï ðáé äéÝò äå óõ íé óôþ íôáé óõ íå ðþò á -
äéÜ êñé ôá êáé á íå îÜñ ôç ôá á ðü ôçí ç ëé êß á ôùí á óêïý ìå íùí ðáé äéþí,
ãéá ôß ðñï û ðï èÝ ôïõí êá ôÜë ëç ëåò óù ìá ôé êÝò êáé äéá íï ç ôé êÝò é êá íü -
ôç ôåò.

Óôç óõ íÝ ÷åéá ðá ñïõ óéÜ óôç êáí ðá ñá äåßã ìá ôá á êá ñéáß ùí ôñáõ ìá ôé -
óìþí êáé óýã ÷ñï íïé ôñü ðïé á ðï êá ôÜ óôá óÞò ôïõò, ü ðùò ìå ôç âï Þ -
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OO
Èá íÜ óçò Kù óôá âëá ñáò óõ íå ÷ß æåé ôçí å íôõ ðù -
óéá êÞ ôïõ ðï ñåß á óôïõò á ãþ íåò âå ôå ñÜ íùí. Óå
äý ï ðñü óöá ôåò á èëç ôé êÝò åê äç ëþ óåéò ìå ãÜ ëç

áß óèç óç ðñï êÜ ëå óå ç êõ ñß áñ ÷ç ðá ñïõ óß á ôïõ Êá íá ëéþ ôç
âå ôå ñÜ íïõ á èëç ôÞ óôß âïõ Èá íÜ óç Kù óôá âÜ ñá. H ðñþ ôç
ðñáã ìá ôï ðïé Þ èç êå 17 Máß ïõ óôéò é äéü êôç ôåò á èëç ôé êÝò
å ãêá ôá óôÜ óåéò ôïõ ãíù óôïý ðñù ôá èëç ôÞ EëëÜ äáò óôç
óöáé ñï âï ëß á êáé ôþ ñá âå ôå ñÜ íïõ, Bá óß ëç Máã ãá íÜ êï íôÜ
óôçí Ðáë ëÞ íç Aôôé êÞò. O Máã ãá íÜò ðñï óêá ëåß êÜ èå ÷ñü -
íï ôïõò êá ëý ôå ñïõò âå ôå ñÜ íïõò ñß ðôåò á ðü ü ëç ôçí
EëëÜ äá ðïõ óõ íá ãù íß æï íôáé óå ôñß á á ãù íß óìá ôá. Óöáé ñï -
âï ëß á, Äé óêï âï ëß á êáé ó’ Ý íá Ü ãíù óôï óôïõò ðïë ëïýò ðïõ
ëÝ ãå ôáé «âá ñý üñ ãá íï». Åß íáé å îÝ ëé îç ôçò óöõ ñï âï ëß áò
ìü íï ðïõ áõ ôÞ å äþ ç óöý ñá æõ ãß æåé 9 êé ëÜ!

Óôïõò á ãþ íåò áõ ôïýò (á ãþ íåò å ðß äåé îçò èá ôïõò ëÝ ãá -
ìå) äéÝ ðñå øå ãéá Üë ëç ìéá öï ñÜ ï Èá íÜ óçò Kù óôá âÜ ñáò,
êá ôá êôþ íôáò ôç íß êç êáé óôá ôñß á á ãù íß óìá ôá óõ ãêå íôñþ -
íï íôáò ôçí á íþ ôå ñç âáè ìï ëï ãß á óôçí êá ôç ãï ñß á ôïõ. Ná
óç ìåéù èåß ü ôé á ãù íß óôç êå ìå ðñï âëÞ ìá ôá óôç ìÝ óç, áë ëÜ
êá ôÜ öå ñå íá ôá äá ìÜ óåé ìå ôï ðåß óìá ôïõ êáé ôç èÝ ëç óç.

H äåý ôå ñç á èëç ôé êÞ åê äÞ ëù óç Ý ëá âå ÷þ ñá óôéò å ãêá ôá -
óôÜ óåéò ôïõ Aãß ïõ Kï óìÜ Aèç íþí ôçí 1ç Iïõ íß ïõ. 

¹ ôáí ôá ëå ãü ìå íá «Tñß ôóåéá». Káé ó’ áõ ôïýò ôïõò ðá íåë -
ëÞ íéïõò å ôÞ óéïõò á ãþ íåò ï Kù óôá âÜ ñáò êá ôÜ öå ñå íá
êëÝ øåé ôçí ðá ñÜ óôá óç, á öïý ðÞ ñå ìå Ü íå óç ôç íß êç óôç
óöáé ñï âï ëß á êáé äé óêï âï ëß á ðá ñü ëï ðïõ åß ÷å á ðÝ íá íôß
ôïõ é êá íïýò á íôé ðÜ ëïõò. ¢ îéï èáõ ìá óìïý åß íáé ôï ãå ãï -
íüò ü ôé âñß óêåé ðÜ íôá ÷ñü íï êáé äéÜ èå óç ãéá ôÝ ôïéïõò å -
ðß ðï íïõò á ãþ íåò, áí ëÜ âïõ ìå õ ðü øç ôç óêëç ñÞ äïõ ëåéÜ
ðïõ ôïí ðå ñé ìÝ íåé óôá êôÞ ìá ôÜ ôïõ ðïõ Ý ÷åé óå ðå ñéï ÷Þ
ôùí Ká íá ëß ùí. 

H å öç ìå ñß äá ìáò óõã ÷áß ñåé ôïí óõ íôï ðß ôç âå ôå ñÜ íï á -
èëç ôÞ ðïõ ðåñ íÜ åé ôï ìÞ íõ ìá óôïõò íÝ ïõò ðùò íá ãß íïõí
óù ìá ôé êÜ, øõ ÷é êÜ êáé ðíåõ ìá ôé êÜ õ ãéåßò.

O αθλητισμός
δεν γνωρίζει χρονικά όρια 

Θανάσης Kωσταβάρας 

èåéá ôçò ìé êñï ÷åé ñïõñ ãé -
êÞò ôå ÷íé êÞò óôçí ï ðïß á
äéá ðñÝ ðåé ï êïò Æïý ìðïò.
Óôçí ôñß ôç å íü ôç ôá ôçò
äéÜ ëå îçò á íá ëý èç êáí ðå -
ñé ðôþ óåéò ìá êñï ÷ñü íéùí
ôñáõ ìá ôé óìþí, ïé ï ðïß ïé
îå öåý ãïõí áñ ÷é êÜ ôçò á -
ðáé ôïý ìå íçò ðñï óï ÷Þò
ìáò êáé óôá äéá êÜ ï äç ãïýí
óå äõ óÜ ñå óôåò êá ôá óôÜ -
óåéò. Ðñü êåé ôáé êõ ñß ùò
ãéá ôñáõ ìá ôé óìïýò ðïõ
óõì âáß íïõí ó’ áõ ôïýò ðïõ
á ó÷ï ëïý íôáé óõ óôç ìá ôé êÜ
ìå ôïí á èëç ôé óìü êáé óõ -
íÞ èùò á íá öÝ ñï íôáé ùò
«êá êþ óåéò» å íüò á èëÞ -
ìá ôïò (ð.÷. «êÜ êù óç»
ôùí  áñ óé âá ñé óôþí, «êÜ -
êù óç» ôùí õ äá ôï óöáé ñé -
óôþí, «êÜ êù óç» ôùí á -
íôé óöáé ñé óôþí, ê.á.).

Ç äéÜ ëå îç ìáò á öï ñïý óå
ü ëïõò, ìé êñïýò êáé ìå ãÜ -
ëïõò. Ï ï ìé ëç ôÞò á ðåõ -
èýí èç êå âÝ âáéá é äéáß ôå ñá
óôïõò êç äå ìü íåò ìé êñþí
ðáé äéþí. Á íÜ ëï ãï Þ ôáí
êáé ôï á êñï á ôÞ ñéï. Ìå ôá -
îý ôùí óõì ìå ôå ÷ü íôùí Þ -
ôáí êáé åê ðáé äåõ ôé êïß êá -
èþò êáé å ðé óôÞ ìï íåò óõ -
íÜ äåë öïé ôïõ ï ìé ëç ôÞ.
Ðá ñá âñÝ èç êáí ï Âïõ ëåõ -
ôÞò Êáñ äß ôóáò êïò Êùí -
óôá íôß íïò ÔóéÜ ñáò êáé ï
ÄÞ ìáñ ÷ïò É èþ ìçò êïò
Óôáý ñïò Ðá ðá ãå ùñ ãß ïõ.
Ãñá ðôü ÷áé ñå ôé óìü á ðÝ -
óôåé ëáí ïé å ðß óçò  Âïõ -
ëåõ ôÝò Êáñ äß ôóáò ê.ê. Ãå -
þñ ãéïò Á íá ãíù óôü ðïõ -
ëïò êáé Íôß íïò Ñü âëéáò.

Åõ ÷á ñé óôïý ìå ôï Ôï ðé êü
Óõì âïý ëéï êáé ôï ÄÞ ìï É -
èþ ìçò ãéá ôç äéÜ èå óç êáé
öñï íôß äá ôïõ ÷þ ñïõ êáé é -
äéáé ôÝ ñùò ôïí êï ÄÞ ìáñ -
÷ï ãéá ôçí å îá óöÜ ëé óç
ôùí ôü óï á ðá ñáß ôç ôùí ç -
ëå êôñï íé êþí å ðï ðôé êþí
ìÝ óùí, ü ðïõ óõ ìðå ñé ëáì -
âÜ íå ôáé êáé ç äéÜ èå óç ôïõ
ðñï óù ðé êïý ôïõ öï ñç ôïý
ç ëå êôñï íé êïý õ ðï ëï ãé -
óôÞ. 
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Συμβουλές υγείας για όλουςΣυμβουλές υγείας για όλους
ôïõ êáñ äéï ëü ãïõ éá ôñïý Æþ ç Âñåô ôïý*

BB
ñÝ èç êá óôá Êá íÜ ëéá Êáñ äß ôóáò ãéá ðñþ ôç
öï ñÜ ôï êá ëï êáß ñé ôïõ 1991, óôï ãÜ ìï ôïõ
öß ëïõ êáé óõ íÜ äåë öïõ Äç ìÞ ôñç ×ñé óôï äïý -

ëïõ ìå ôçí Á ñé óôÝ á Êá ôÝ ñç. Ìå ôï Äç ìÞ ôñç ×ñé óôï -
äïý ëïõ ãíù ñé óôÞ êá ìå ôç äå êá å ôß á ôïõ ‘80 óôç Ãåñ ìá -
íß á êáé Ý êôïò á ðü ôçí éá ôñé êÞ, ìáò óõí äÝ åé ç êïé íÞ êá -
ôá ãù ãÞ á ðü á ãñï ôé êÝò ïé êï ãÝ íåéåò, ç ðá èï ëï ãé êÞ á ãÜ -
ðç ãéá ôá ÷ù ñéÜ ìáò, ðïõ á íá ãêá óôÞ êá ìå íá á öÞ óïõ -

ìå êáé ôï
ìå ñÜ êé ãéá
ôç ìïõ óé êÞ
ìáò ðá ñÜ -
äï óç, ôï ÷ï -
ñü êáé ôï
ôñá ãïý äé. Ïé
ãï íåßò ôïõ
Äç ìÞ ôñç, ï
êõñ Öáß äù -
íáò êáé ç
êõ ñß á Óôáõ -
ñïý ëá êáé
ôá á äÝë öéá
ôïõ ìáò öé -
ëï îÝ íç óáí
ôéò ìÝ ñåò

ðïõ ìåß íá ìå. Åß ÷á ìå ìéá åõ ÷Ü ñé óôç äéá ìï íÞ. Ãéá ý ðíï
ðç ãáß íá ìå óôïí îå íþ íá ôïõ ÷ù ñéïý. Ðñï ôïý öý ãïõ ìå
åß ÷á ìå ôç ÷á ñÜ ìá æß ìå ü ëï ôï ÷ù ñß ï íá îå ðñï âï äß óïõ -
ìå ôçí åé êü íá ôçò Ðá íá ãß áò  (ôçò Êá íá ëéþ ôéó óáò) ãéá
ôá Ìå ôÝ ù ñá.
Ðå ñÜ óá ìå ìå ñé êÝò ù ñáß åò ìÝ ñåò óôá Êá íÜ ëéá êáé
ãíþ ñé óá ù ñáß ïõò áí èñþ ðïõò, ôïõò ï ðïß ïõò Ý ÷ù á êü -
ìá óôç ìíÞ ìç ìïõ. ÊÜ èå ÷ñü íï óôï ðá íç ãý ñé ôçò Ðá -
íá ãß áò ôï Äå êá ðå íôáý ãïõ óôï Ý ÷ù  æù íôá íÞ (ôç ëå öù -
íé êÞ) óýí äå óç ìå ôçí ðëá ôåß á ôïõ ÷ù ñß ïõ êáé Ý ôóé (æù)
ìå ñé êÜ ëå ðôÜ ìá æß óáò. Åë ðß æù óôï Ü ìå óï ìÝë ëïí íá
ìðï ñÝ óù íá âñå èþ êáé ðñï óù ðé êÜ å êåß.
Ôå ëåõ ôáß á ãíþ ñé óá Ý íáí ù ñáß ï Üí èñù ðï, ðïõ õ ðå ñá -
ãá ðÜ ôá Êá íÜ ëéá êáé ôïõò ÷ù ñéá íïýò ôïõ, ôï Äç ìÞ ôñç
Æïý ìðï, ìÝ ëïò ôïõ ðñï å äñåß ïõ ôïõ Óõë ëü ãïõ ôùí Êá -
íá ëéù ôþí ôçò Á èÞ íáò . Äé êÞ ôïõ Þ ôáí ç é äÝ á íá ãñÜ øù
Ý íá éá ôñé êü Üñ èñï ãéá ôçí å öç ìå ñß äá ôïõ Óõë ëü ãïõ,
êÜ ôé ðïõ Ý êá íá åõ ÷á ñß óôùò.
Ìá æß ìå ôï Üñ èñï èÝ ëù íá óôåß ëù êáé ôïõò èåñ ìïýò
ìïõ ÷áé ñå ôé óìïýò ó’ ü ëïõò ôïõò  Êá íá ëéþ ôåò.

Óôå öá íéáß á íü óïò: 
Áé ôß åò, äéÜ ãíù óç, èå ñá ðåß á
Ç á èç ñï óêëÞ ñõí óç åß íáé ìß á ðÜ èç óç ôùí áñ ôç ñéþí êá -
ôÜ ôçí ï ðïß á êÜ ôù á ðü äéÜ öï ñåò óõí èÞ êåò êáé åî’ áé -
ôß áò ðïë ëþí ðá ñá ãü íôùí ìÝ óá óôá ôïé ÷þ ìá ôá áõ ôþí
ôùí áã ãåß ùí, á íá ðôýó óï íôáé ðëÜ êåò ïé ëå ãü ìå íåò «á -
èç ñï ìá ôé êÝò ðëÜ êåò». Áõ ôÝò á ðï ôå ëïý íôáé á ðü ëé ðß -
äéá êáé Üë ëá óõ óôá ôé êÜ óôïé ÷åß á ìå á ðï ôÝ ëå óìá íá
óôå íåý åé ç äéÜ ìå ôñïò ôïõ áã ãåß ïõ êáé íá ðá ñå ìðï äß æå -
ôáé ç ñï Þ ôïõ áß ìá ôïò. Óôçí ðå ñß ðôù óç ðïõ ðñü êåé ôáé
ãéá ôéò áñ ôç ñß åò ôçò êáñ äéÜò, ôéò óôå öá íéáß åò áñ ôç ñß åò
ìé ëÜ ìå ãéá óôå öá íéáß á íü óï.

Ï êáñ äéá êüò ìõò ÷ñåéÜ æå ôáé ï îõ ãü íï êáé èñå ðôé êÝò ïõ -
óß åò, ôéò ï ðïß åò ðáßñ íåé á ðü ôéò óôå öá íéáß åò áñ ôç ñß åò.
Ç á ïñ ôÞ ìü ëéò âãåé á ðü ôçí êáñ äéÜ êáé á ìÝ óùò ðÜ íù

á ðü ôçí á ïñ ôé êÞ âáë âß äá äß íåé óôçí á ñé óôå ñÜ êáé ôç äå -
îéÜ óôå öá íéáß á áñ ôç ñß á ïé ï ðïß åò äéá êëá äß æï íôáé óå ðï -
ëý ìé êñü ôå ñåò áñ ôç ñß åò.
Óôç óôå öá íéáß á íü óï äåí êá ëý ðôï íôáé ïé á íÜ ãêåò ôïõ
ìõï êáñ äß ïõ óå ï îõ ãü íï é äéáß ôå ñá ü ôáí ç êáñ äéÜ ÷ñåéÜ -
æå ôáé ðå ñéó óü ôå ñï áß ìá ü ðùò ð.÷. óå ðå ñé ðôþ óåéò êü -
ðù óçò. ¼ ôáí õ ðÜñ ÷ïõí óôå íþ óåéò óå ìå ãÜ ëï âáè ìü,
ðÜ íù á ðü 70 %, ìðï ñåß íá õ ðÜñ ÷ïõí óõ ìðôþ ìá ôá
óôç èÜã ÷çò êáé óå êá ôÜ óôá óç ç ñå ìß áò (ð.÷. óôïí ý ðíï).
Ïé ðá ñÜ ãï íôåò ðïõ ðñï äéá èÝ ôïõí ôç óôå öá íéáß á íü óï
(ðá ñÜ ãï íôåò êéí äý íïõ) ÷ù ñß æï íôáé óå êý ñéïõò êáé äåõ -
ôå ñåý ï íôåò êáé åß íáé ïé å îÞò:. 
á) «êý ñéïé ðá ñÜ ãï íôåò» áñ ôç ñéá êÞ õ ðÝñ ôá óç, êÜ ðíé -
óìá, áõ îç ìÝ íç LDL (êá êÞ)-÷ï ëç óôå ñß íç, ÷á ìç ëÞ HDL
(êá ëÞ) ÷ï ëç óôå ñß íç, êëç ñï íï ìé êü ôç ôá (óôå öá íéáß á íü -
óïò, Ýì öñáã ìá óå óõã ãå íåßò ðñþ ôïõ âáè ìïý), óáê ÷á -
ñþ äçò äéá âÞ ôçò, ç ëé êß á (Üí äñåò >45, ãõ íáß êåò >55
å ôþí).
â) «äåõ ôå ñåý ï íôåò ðá ñÜ ãï íôåò» ðá ÷õ óáñ êß á, ðå ñéï -
ñé óìÝ íç óù ìá ôé êÞ Ü óêç óç, Üë ëåò õ ðåñ ëé ðé äáé ìß åò á ðü
ôéò ðñï á íá öåñ èåß óåò, Üã ÷ïò.

Óôéò ôå ëåõ ôáß åò å ðé óôç ìï íé êÝò Ý ñåõ íåò õ ðÜñ ÷ïõí óï -
âá ñÝò åí äåß îåéò ü ôé óç ìá íôé êü ñü ëï óôç äç ìéïõñ ãß á
ôçò óôå öá íéáß áò íü óïõ Ý ÷ïõí êÜ ðïéá ãï íß äéá. Å Üí áõ -
ôü ôå ëé êÜ å ðé âå âáéù èåß, èá õ ðÜñ îåé ñé æé êÞ áë ëá ãÞ óôçí
ìÝ ÷ñé ôþ ñá äéÜ ãíù óç êáé èå ñá ðåß á áõ ôÞò ôçò íü óïõ.
Ç óôå öá íéáß á íü óïò ìðï ñåß íá åì öá íé óèåß ùò óôá èå ñÞ
óôç èÜã ÷ç, ùò á óôá èÞò óôç èÜã ÷ç, Þ ùò Ýì öñáã ìá ôïõ
ìõï êáñ äß ïõ,  Å ðß óçò õ ðÜñ ÷åé êáé ç á óõ ìðôù ìá ôé êÞ,
óéù ðç ëÞ, óôå öá íéáß á íü óïò. 
Óý ìðôù ìá ôé êÞ óôç èÜã ÷ç ìðï ñåß íá åß íáé ðü íïò óôï
óôÞ èïò, óôï óôÝñ íï, Þ óôï ìÝ ñïò ôçò êáñ äéÜò, óáí áß -
óèç ìá ðß å óçò, á óöõ îß áò Þ êá øß ìá ôïò êáé ìðï ñåß íá á -
íôá íá êëÜ óôçí ðëÜ ôç, óôï ëáé ìü, óôï ðç ãïý íé, óôïõò
þ ìïõò, óôá ÷Ý ñéá, óôï å ðé ãÜ óôñéï. 
Ç óôç èÜã ÷ç åì öá íß æå ôáé óõ íÞ èùò óå êá ôÜ óôá óç êü -
ðù óçò (ð.÷. ðåñ ðÜ ôç ìá, óêÜ ëåò) êáé õ ðï ÷ù ñåß ü ôáí
óôá ìá ôÜ åé ç êü ðù óç, óå Üã ÷ïò êáé Ý íôï íåò óõ íáé óèç -
ìá ôé êÝò êá ôá óôÜ óåéò, óå å ðþ äõ íåò êá ôá óôÜ óåéò, óå
Ýê èå óç óå Ý íôï íï øý ÷ïò. ìå ôÜ á ðü âá ñý ãåý ìá. Óôç -
èÜã ÷ç ìðï ñåß íá åì öá íß æå ôáé êáé óå êá ôÜ óôá óç ç ñå ìß -
áò, á êü ìá êáé óôïí ý ðíï.
Ç äéÜñ êåéá ôçò óôç èÜã ÷çò åß íáé óõ íÞ èùò 5-10 ëå ðôÜ.
Å Üí ü ìùò äéáñ êåß ðå ñéó óü ôå ñï ìðï ñåß íá õ ðÜñ ÷åé ï îý
Ýì öñáã ìá ôïõ ìõï êáñ äß ïõ,  ôü ôå ìðï ñåß íá óõ íï äåý å -
ôáé êáé á ðü Üë ëá óõ ìðôþ ìá ôá ü ðùò é äñþ ôá, á íç óõ ÷ß á,
áß óèç ìá öü âïõ, æÜ ëç, äý óðíïéá, íáõ ôß á, å ìå ôü. Óôçí
ðå ñß ðôù óç áõ ôÞ, ÷ñåéÜ æå ôáé ï ðÜ ó÷ï íôáò Ü ìå óç éá ôñé -
êÞ âï Þ èåéá êáé å ðåß ãïõ óá ìå ôá öï ñÜ óôï ðëç óéÝ óôå ñï
íï óï êï ìåß ï ãéá äéÜ ãíù óç êáé á íÜ ëï ãç èå ñá ðåß á.
Ðå ñß ðïõ 300000 Üí èñù ðïé ðá èáß íïõí ï îý Ýì öñáã ìá
êÜ èå ÷ñü íï óôç Ãåñ ìá íß á. Ç èíç óé ìü ôç ôá åß íáé ìå ãÜ ëç.
¸ íá ìå ãÜ ëï ìÝ ñïò ôùí á óèå íþí ìå Ýì öñáã ìá, ðå ñß -
ðïõ ôï 50%, ðå èáß íïõí, ïé ðå ñéó óü ôå ñïé ðñï ôïý ðñï -
öôÜ óïõí íá ìå ôá öåñ èïýí óôï  íï óï êï ìåß ï. 
Ç óç ìá íôé êü ôå ñç áé ôß á èá íÜ ôïõ ðñéí ôçí åé óá ãù ãÞ óôï
íï óï êï ìåß ï åß íáé áñ ñõè ìß åò, ïé ï ðïß åò óå ãå íé êÝò
ãñáì ìÝò , åý êï ëá, á íôé ìå ôù ðß æï íôáé ìå ôçí á íÜ ëï ãç
èå ñá ðåß á. Ãé’ áõ ôü êáé å êôüò ôùí Üë ëùí åß íáé á êü ìá á -
íá ãêáß á êáé óôçí õ ðï øß á ï îÝ ïò åì öñÜã ìá ôïò, ç å ðåß -
ãïõ óá ìå ôá öï ñÜ óôï íï óï êï ìåß ï. Óôç Ãåñ ìá íß á êá ëïý -
ìå ôïí á ñéè ìü å ðåß ãïõ óáò á íÜ ãêçò 112 äß íï íôáò ðëç -

ñï öï ñß åò ãéá ôçí êá ôÜ óôá óç ôïõ ðÜ ó÷ï íôïò êáé ôçí á -
êñé âÞ äéåý èõí óç. Óôï ï îý Ýì öñáã ìá ôïõ ìõï êáñ äß ïõ,
ðïõ ðñï Ýñ ÷å ôáé á ðü ï ëé êÞ á ðü öñá îç ìéáò óôå öá íéáß áò
áñ ôç ñß áò ìå ôç äç ìéïõñ ãß á á ðï öñá êôé êïý èñüì âïõ, á -
ðáé ôåß ôáé, ãéá íá á ðï öåõ ÷èåß íÝ êñù óç ôïõ ìõï êáñ äß ïõ,
Ü ìå óç äéÜ íïé îç ôïõ áã ãåß ïõ ìå öáñ ìá êåõ ôé êÞ á ãù ãÞ
(èñïì âü ëõ óç) Þ ìç ÷á íé êÜ ( áã ãåéï ðëá óôé êÞ ),
Öõ óé êÜ ðñéí öèÜ óåé êá íåßò óå áõ ôü ôï óôÜ äéï, êá ëü åß -
íáé íá êÜ íåé å ëÝã ÷ïõò êá ôÜ ðå ñéü äïõò êáé íá á ðï öåý -
ãåé ôïõò å ðé âëá âåßò ðá ñÜ ãï íôåò ôçò óôå öá íéáß áò íü -
óïõ. ¸ ôóé á íÜ ëï ãá ìå ôïõò óõ íõ ðÜñ ÷ï íôåò ðá ñÜ ãï -
íôåò êéí äý íïõ, ôçí ç ëé êß á êáé åí äå ÷ï ìÝ íùò ôçí õ ðï øß -
á óôå öá íéáß áò íü óïõ á ðáé ôïý íôáé á íôß óôïé ÷åò å îå ôÜ -
óåéò. Õ ðÜñ ÷ïõí óÞ ìå ñá áñ êå ôÝò å îå ôÜ óåéò óôçí äéÜ -
èå óÞ ìáò ü ðùò ïé ðá ñá êÜ ôù, ï êáñ äéï ëü ãïò èá á ðï -
öá óß óåé ðïéåò åß íáé ïé á ðá ñáß ôç ôåò ãéá íá öèÜ óï ìå óôç
ôå ëé êÞ äéÜ ãíù óç.
1É óôï ñé êü - êëé íé êÞ å îÝ ôá óç
2Ç ëå êôñï êáñ äéï ãñÜ öç ìá
3Åñ ãá óôç ñéá êÝò å îå ôÜ óåéò
4Õ ðå ñç ÷ï êáñ äéï ãñÜ öç ìá
5Ç ëå êôñï êáñ äéï ãñÜ öç ìá óå êü ðù óç (êï ðþ óå ùò)
6ÔÝ óô êï ðþ óå ùò êáé õ ðå ñç ÷ï êáñ äéï ãñÜ öç ìá
(Stressechokardiographie)
7Óðéí èç ñï ãñÜ öç ìá êáñ äéÜò
8Ìá ãíç ôé êÞ ôï ìï ãñá öß á êáñ äéÜò ìå öáñ ìá êåõ ôé êÞ êü -
ðù óç (Stress NMR)
9, Óôå öá íéï ãñá öß á
10 Åí äï áã ãåéá êïß õ ðÝ ñç ÷ïé (IVUS)

Óå ðå ñß ðôù óç óï âá ñÞò õ ðï øß áò óôå öá íéáß áò íü óïõ
ìðï ñïý ìå íá Ý ÷ïõ ìå ôçí á êñé âÞ äéÜ ãíù óç ìü íï ìÝ óù
ôçò óôå öá íéï ãñá öß áò. Ìü íï ìå ðëÞ ñç åé êü íá ôùí óôå -
öá íéáß ùí áã ãåß ùí ìðï ñïý ìå íá ðñï ÷ù ñÞ óï ìå óå á íÜ -
ëï ãç èå ñá ðåß á.
Ç èå ñá ðåß á ìðï ñåß íá åß íáé ìü íï öáñ ìá êåõ ôé êÞ á ãù ãÞ
Þ óå óõí äõá óìü ìå áã ãåéï ðëá óôé êÞ (Ü íïéã ìá óôå íå ìÝ -
íïõ áã ãåß ïõ ìå ìðá ëü íé) Þ óå óõí äõá óìü ìå óôå öá -
íéáß á ðá ñÜ êáì øç (åã ÷åß ñç óç BYPASS ). Óå ðñï ÷ù ñç -
ìÝ íï óôÜ äéï ìðï ñåß íá ÷ñåéá óôåß ìå ôá ìü ó÷åõ óç êáñ -
äéÜò. Ç óôå öá íéáß á íü óïò, á íÜ ëï ãá ìå ôï óôÝ íå ìá ôùí
óôå öá íéáß ùí áã ãåß ùí, åß íáé ìéá óï âá ñÞ êá ôÜ óôá óç ðïõ
á ðáé ôåß õ ðåõ èõ íü ôç ôá óôçí ðñü ëç øç êáé á íôé ìå ôþ ðé óÞ
ôçò, ôü óï á ðü ðëåõ ñÜò áñ ñþ óôïõ ü óï êáé á ðü ðëåõ -
ñÜò éá ôñïý. ÐÝ ñá á ðü ôïõò ôá êôé êïýò å ëÝã ÷ïõò ðñÝ -
ðåé íá ðáñ èïýí ìÝ ôñá ü óïí á öï ñÜ ôïõò ðá ñÜ ãï íôåò
êéí äý íïõ. Óß ãïõ ñá äåí ìðï ñïý ìå íá áë ëÜ îïõ ìå ôçí ç -
ëé êß á, ôï öý ëï, ôçí êëç ñï íï ìé êü ôç ôá. Ìðï ñïýí ü ìùò ïé
êá ðíé óôÝò íá óôá ìá ôÞ óïõí ôï êÜ ðíé óìá, ïé õ ðÝñ âá ñïé
íá å ëáô ôþ óïõí ôï âÜ ñïò ôïõò ìå ôçí á íÜ ëï ãç äß áé ôá
êáé Ü óêç óç, íá ãß íåé ñýè ìé óç ôçò ðéÝ óå ùò ôçò õ ðåñ ëé -
ðé äáé ìß áò, ôïõ óáê ÷Ü ñïõ, íá å ëáô ôþ óï ìå ôï Üã ÷ïò, Íá
îá íá èõ ìç èïý ìå ôçí ìå óï ãåéá êÞ äß áé ôá ôùí ðá ôå ñÜ äùí
êáé ìá íÜ äùí ìáò ðïõ Þ ôáí êáé åß íáé ðñü ôõ ðï õ ãéïýò
äéá ôñï öÞò óå ü ëï ôïí êü óìï. Íá îá íá ìÜ èï ìå íá ðåñ -
ðá ôÜ ìå á íôß íá ÷ñç óé ìï ðïéïý ìå á êü ìá êáé ãéá êï íôé íÞ
á ðï óôÜ óåéò ðÜ íôá ôï áõ ôï êß íç ôï. Íá á èëïý ìá óôå Ý ÷ï -
íôáò êá ôÜ íïõ ôï ñç ôü ôùí áñ ÷áß ùí Åë ëÞ íùí «íïõò õ -
ãé Þò åí óþ ìá ôé õ ãé Þ».

Ο Æþ çò Âñåô ôüò είναι, 
κáñ äéï ëü ãïò: åé äé êüò ðá èï ëü ãïò, 

á èëç ôß á ôñïò, õ ðåñ ôá óéï ëü ãïò 

q p µµ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Οι 50ρηδες του χωριού μας: 1958-2008

ΣΣ
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.

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

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

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.

q p µµ
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Νέα από τΝέα από τooν Βόλον Βόλο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

×áé ñå ôé óìüò ôïõ ÍÝ ïõ 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. συγκρο-
τήθηκε 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 σύνθ-
εση του Συμβουλίου, είμαστε όλοι, και οι
πέντε, νέα παιδιά, πράγμα που συμβαίνει
πρώτη φορά στα χρονικά του Συλλόγου
από ιδρύσεως του. Αρωγός μας στην προ-
σπάθεια αυτή θα είναι κάποιοι παλαιότερ-
οι Καναλιώτες, η γνώμη και η συμβουλή
των οποίων θα είναι πάντα καλοδεχούμενη
και ευπρόσδεκτη.
Πρώτη μας εκδήλωση ήταν η πραγματο-
ποίηση τιμητικού μνημόσυνου των μελών
και των οικογενειών των μελών του Συλλό-
γου μας, που πραγματοποιήθηκε στο ναό
του Προφήτη Ηλία Καναλίων την Κυριακή
16-4-2008. Με την απόφαση αυτή θελή-
σαμε να δείξουμε και ως δεύτερη γενιά
των Καναλιωτών του Βόλου το συναισθ-
ηματικό δεσμό με το χωριό μας, τον γεν-
νέθλιο 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 πραγμα-
τοποιήθηκε χωρίς οικονομική συμμετοχή,
παρόλα αυτά πολλοί ενίσχυσαν οικονομικά
τον Σύλλογο μας εκείνη την ημέρα εις
μνήμη των γονέων και συγγενών τους και
τους ευχαριστούμε γί  αυτό. Η συμμετοχή
στο μνημόσυνο ξεπέρασε κάθε προη-
γούμενο. 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

όλοι μας όμορφες στιγμές που θα θέλαμε
να επαναληφθούν και στο άμεσο μέλλον.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να δώσο-
υμε νέα ώθηση και νέα πνοή στο Σύλλογο,
να φέρουμε σε αυτόν νέα παιδιά Κανα-
λιωτών 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 αποτε-
λέσματα 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 ανταλλάσο-
υμε απόψεις για τα θέματα που απασχο-
λούν και αφορούν το Σύλλογο μας. Παρα-
καλούμε πολύ να μας ενημερώνετε για τα
Καναλιώτικα νέα τα οποία εμείς θα στέλ-
νουμε για δημοσίευση στην εφημερίδα
μας.
Χαιρετίζουμε όλους τους Καναλιώτες που
βρίσκονται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό,
και τους ευχόμαστε.
Καλό χειμώνα.

ÃÁ ÌÏÉ

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.

ÃÅÍ ÍÇ ÓÅÉÓ

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 φιλολό-
γου 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.

Å ÐÉ XOΡΗΓΗΣΗ 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 παρέ-
λαβε στις 8-9-2008 την επιταγή από το
Υπουργείο Οικονομικών και την κατέθεσε
στο ταμείο του Συλλόγου.

Φωτογραφία από το ôé ìç ôé êό ìíç ìü óõ íï ôùí ìå ëþí êáé ôùí ìå ëþí ôùí ïé -
êï ãå íåéþí ôïõ óõë ëü ãïõ ìáò, ðïõ ðñáã ìá ôï ðïé Þ èç êå óôïí íá ü ôïõ Ðñï öÞ -

ôç Ç ëß á Êá íá ëß ùí ôçò Êõ ñéá êÞò 16-4-2008

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Γκέος Κωνσταντίνος:
Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία
του ΒΑΛΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑ στην σχολή
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ πανεπι-
στημίου 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 Πολ-
υτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθ-
ηματικών και Φυσικών Εφαρμογών.
Εύχομαι καλή σταδιοδρομία, καλή
τύχη και υγείαν εις όλην την οικογέ-
νεια, ιδιαίτερα στην γιαγιά Βάγια.

Θερμά συγχαρητήρια στην παρανιψιά
μου Αρχοντία Θάνου του Σταύρου και
της Ξανθούλας γένος Σδρόλια, γεν-
νήθηκε 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 Óõ λ -
ëü ãïõεκφράζει τα συλληπητηριά
του

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Την 1/9/08 ï Γιαννακός Νικήτας
και η Μαρία Γιάννη ãÝí íç óáí αγο-
ράκι  
Ôï ÄÓ ôïõ Óõë ëü ãïõ ôçò Á èÞ íáò
ôïõò åý ÷å ôáé íá æÞ óïõí 

Νέα από Νέα από 
την Αθήνατην Αθήνα
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από τα ΚανάλιαΝέα από τα Κανάλια

ÃÁ ÌÏÉ 

Ï Íôá ïõ ôÜò Óðõ ñß äùí êáé ç Ðõñ ãéþ ôç
Áé êá ôå ñß íç ôïõ Ðå ñé êëÞ ðá íôñåý ôç -
êáí óôéò 19/7/2008 êáé ï ãÜ ìïò ôïõò
Ý ãé íå óôá ÊÁ ÍÁ ËÉÁ.   
Ï Êüë ëéáò Ç ëß áò êáé ç Óäñü ëéá Êùí -
óôá íôß íá ôïõ Âá óé ëåß ïõ ðá íôñåý ôç êáí
óôéò 12/7/2008 êáé ï ãÜ ìïò ôïõ ò Ý ãé -
íå óôá ÊÁ ÍÁ ËÉÁ. 

Ôï ÄÓ ôïõ Óõë ëü ãïõ ôçò Á èÞ íáò ôïõò
åý ÷å ôáé íá æÞ óïõí 

ÈÁ ÍÁ ÔÏÉ 

Óôéò 3/6/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï
ÈÝ ïò Âá óß ëåéïò ôïõ Ðá íá ãéþ ôç   Óôéò
5/6/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç ÓéÜ öç

Ìá ñß á ôïõ ÂÜ éïõ, óõæ. Ãå ùñ ãß ïõ  
Óôéò 28/6/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï
Ìðáñ ôæü êáò ÃéÜí íçò ôïõ Å ðá ìåé íþí -
äá  Óôéò 29/6/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù -
Þ ï ÂÜë ëáò Äç ìÞ ôñéïò ôïõ Èå ìé óôï -
êëÞ 
Óôéò 7/7/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç
Äç ìç ôñéÜ äïõ Á èç íÜ ôïõ Ðå ñé êëÞ  
Óôéò 10/7/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç
Êñß êïõ Êáë ëéü ðç ôïõ Á èá íá óß ïõ, ÷Þ -
ñá Âá óé ëåß ïõ  
Óôéò 18/7/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç
Êá ôÝ ñç Ç ëÝ êôñá ôïõ ×ñé óôï öü ñïõ,
÷Þ ñá Ãå ùñ ãß ïõ  
Óôéò 17/8/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç
ÌðÝ êïõ Öù ôåé íÞ ôïõ Á ãá èï êëÞ ÷Þ ñá
Ãå ùñ ãß ïõ  
Óôéò 7/9/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï Á -
íá óôá óß ïõ Ìéë ôéÜ äçò ôïõ Êùí/íïõ  
Óôéò 12/9/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç
×ñõ óÜí èç Åõ èõ ìß ïõ ôïõ Âá óé ëåß ïõ,
÷Þ ñá Ôé ìï ëÝ ï íôïò  

Óôéò 14/9/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï
Ôæá âÝ ëáò Äç ìÞ ôñéïò ôïõ Ãå ùñ ãß ïõ  
Óôéò 23/9/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï
Á óôå ñéÜ äçò Ðá ðá ìé ÷á Þë ôïõ ËÜ -
ìðñïõ   

Ôï ÄÓ ôïõ Óõ λ ëü ãïõ ôçò Á èÞ íáò
εκφράζει τα συλληπητηριά του στις
οικογενειές τους

ÃÅÍ ÍÇ ÓÅÉÓ 

Óôéò 29/2/2008 ï Ìå ãá êëçò êáé ç
Åõáã ãå ëß á  Ðõñ ãéþ ôç ãÝí íç óáí êï ñé -
ôóÜ êé  
Óôéò 14/32008 ï Âá óß ëåéïò êáé ç Ìá -
ñß á Èå ü õ ãÝí íç óáí á ãï ñÜ êé  
Óôéò 30/6/2008 ï Ðá íá ãéþ ôçò êáé ç Á -
ãï ñß ôóá Óäñü ëéá ãÝí íç óáí êï ñé ôóÜ êé  
Óôéò 28/7/2008 ï ÅõÜã ãå ëïò êáé ç Éù -
Üí íá Á íá ãíþ óôïõ ãÝí íç óáí á ãï ñÜ êé

Óôéò 4/8/2008 ï ×á ñß ëá ïò êáé ç Éïõ -
ëß á Ãé äá ñÜ êïõ ãÝí íç óáí êï ñé ôóÜ êé

Ôï ÄÓ ôïõ Óõë ëü ãïõ ôçò Á èÞ íáò
ôïõò åý ÷å ôáé íá ôïõò æÞ óïõí  

ÂÁ ÐÔÉ ÓÅÉÓ 

Ï ÅõÜã ãå ëïò Á ëå îü ðïõ ëïò êáé ç ×Ü -
é íôé Ìá ãêñÝ ôá- Êá ôá ñß íá óôéò
28/4/2008 âÜ öôé óáí ôï á ãï ñÜ êé ôïõò
êáé ôï ï íü ìá óáí Âý ñùí-Ãéá êü ìðïõò  
Ï Êùí óôá íôß íïò êáé ç Å ëÝ íç ÈÝ ïõ
óôéò 28/4/2008 âÜ öôé óáí ôï êï ñé ôóÜ -
êé ôïõò êáé ôï ï íü ìá óáí Á íá óôá óß á  
Ï Ìå ãá êëÞò êáé ç Åõáã ãå ëß á Ðõñ -
ãéþ ôçò óôéò 20/9/2008 âÜ öôé óáí ôï
êï ñé ôóÜ êé ôïõò êáé ôï ï íü ìá óáí Ôá -
ôéá íÞ  
Ôï ÄÓ ôïõ Óõë ëü ãïõ ôçò Á èÞ íáò
ôïõò åý ÷å ôáé íá ôïõò æÞ óïõí  

Νέα από τη ΘεσσαλονίκηΝέα από τη Θεσσαλονίκη
ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ

Με νυκτερινή μουσική εκδήλωση αφιερ-
ωμένη στη μνήμη του παλικαριού Θεό-
δωρου Κωτούλα, αποστράτου Ταξιάρχου
που πρόσφατα έφυγε απο τη ζωή στις
21-5-2008, σε ηλικία 54 ετών, απεχαι-
ρέτησαν οι φίλοι του, συγγενείς και
συγχωριανοί του. Ημέρα Κυριακή 17
Αυγούστου 2008 η πλατεία του χωριού
μας κατάμεστη από κόσμο παρακολουθ-
ούσε με κατάνυξη τη σεμνή αυτή τελετή
σιωπηλός και σκεπτικός.
Ηταν μιά νύκτα μνημόσυνου με θρηνητι-
κά τραγούδια του εξαίρετου και ανεπα-
νάληπτου ερμηνευτή Βασίλη Νταλάρα.
Τραγούδησε με πάθος δεκάδες τρα-
γούδια 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 εμπνευ-
στές 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 ακολούθη-
σε 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 ακο-
λούθησε γαμήλια δεξίωση στο κέντρον
"Σαλέ" πρώτο χιλιόμ. Καρδίτσης Σμοκό-
βου.

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 SEA-
SONS στον Τρίλοφο-Θεσ/νίκης. Ο Σύλ -
λογος Καναλιωτών θεσ/νίκης τους εύχε-
ται να ζήσουν και να  τους χαίρουνται οι
γονείς τους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στις 15 Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη στο Ιατρικό Δια-
βαλκανικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης ή Ελε-
να και ο Απόστολος Δήμου του Τριαντά-
φυλλου και της Βερώνης απέκτησαν και
δεύτερο παιδί, Κοριτσάκι. Ο Σύλλογος
Καναλιωτών Θεσ/νίκης τους εύχεται να
τους  ζήσει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤ.  ΔΗΜΟΥ
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Á/Á ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ Ποσό

Συνδρομή & εφημερίδα
1 ΛΑΣΔΑ ΟΛΓΑ 150
2 ΝΤΡΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50
3 ΚΡΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 60
4 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟς 50
5 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 50
6 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50
7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΙΟΣ 10
8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ 50
9 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 20 
10 ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30
11 ΖΟΥΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 50

12 ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΑΙΚΑΤ. 20 
Στη μνήμη της μητέρας του

Εις μνήμην Φωτεινής Μπέκου
13 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. 100
14 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ. 50
15 ΚΩΤΟΥΛΑ-ΓΚΕΡΓΚΙΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 50
16 ΜΠΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΡΗ ΜΠΕΚΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ 700

Από την Αυστραλία - Συνδρομή & εφημερίδα
17 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ 28
18 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ Α. 16
19 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ Α 16
20 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΣΔΡΟΛΙΑ 28
21 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 28
22 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ 13
23 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΣΔΡΟΛΙΑ) 28
24 ΛΟΥΒΕΡΔΗ ΑΜΑΛΙΑ (ΣΔΡΟΛΙΑ) 16
25 ΘΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΣΔΡΟΛΙΑ) 28
26 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΣΔΡΟΛΙΑ) 28

27 ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 50
Στη μνήμη της Καλλιόπης Β. Κρίκου

28 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β. ΚΡΙΚΟΥ 50
Στη μνήμη των γονέων του

Ενίσχυση
29 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5000 

Για διαφήμιση
30 ΚΑΤΕΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 200
31 ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 200

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

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 Σύλλο-

γο και το χωριό μας. 

Ευχαριστήριο

Bιοτεχνία:
Γραφεία Έκθεση:
Έκθεση Aθήνας:
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Η εφημερίδα εκδόθηκε στη μνήμη των

Ευγενία Μπέκου (Πανα�να) - 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

Εις μνήμην...

Aγαπημένε μας Θοδωρή,

«Ψηλό μου κυπαρίσσι και μαντζουράνα μου και ποιος
θα τη γλεντήσει την ομορφάδα σου».
Ήταν το αγαπημένο σου παραδοσιακό δημοτικό τρα-
γούδι 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 ανε-
μοβόρρι. 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, υπόδειγ-
μα ανθρώπου κοινωνικοποιημένου, υπόδειγμα οικογε-
νειάρχη, υπόδειγμα στις επαναστατικές σου ιδέες. 

Πρωτοπόρος στις παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα του
χωριού μας, γι’ αυτό και διάλεξες το χώμα του αγαπ-
ημένου σου χωριού, όντας σίγουρος πως θα είναι ελα-
φρύτερο από εκείνο της δεύτερης σου κατοικίας.
Mας άφησες πολλές αναμνήσεις, για να μην τις ξεχά-
σουμε ποτέ.

Θοδωρή, έτσι θα σε θυμόμαστε, όμορφο κυπαρίσσι,
λεβέντη, παλικάρι εξαίρετο άνθρωπο. 
Aς είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Γιωτόπουλος Xρήστος

Εις μνήμην Θοδωρή Κωτούλα
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ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

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

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

εφημερίδα μας. Στις ασπρόμαυρες φωτο-
γραφίες 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 κατακτή-
σουν πράγματα. 

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 5-
6 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
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