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Μεγάλη πολιτιστική
προσφορά η εκδήλωση
για τον Μπάμπη Μπακάλη
Ξ

επέρασε και τις πιο αισιόδοξες
προσδοκίες η επιτυχία της εκδήλωσης για τον Μπάμπη Μπακάλη
που έγινε στις 27 Ιανουαρίου 2008 στο
κέντρο «Κεραμεικός» στην Αθήνα. Οι
Καναλιώτες της Αθήνας, οι φίλοι που ήρθαν από το νομό Καρδίτσας ειδικά για τη
συγκεκριμένη βραδιά, αλλά και φιλόμουσοι
από την Αθήνα κατέκλυσαν τη μεγάλη αίθουσα και απόλαυσαν ένα πολύ ωραίο
μουσικό πρόγραμμα, που βασίστηκε αποκλειστικά στα τραγούδια του σημαντικού
συνθέτη. Το κοινό ξεπέρασε τα 1000 άτομα και υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τους
καλλιτέχνες που συμμετείχαν αφιλοκερδώς, αφού ο σκοπός δεν ήταν κερδοσκοΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 8-9
πικός.

Πασχαλιά στα Κανάλια
Toυ Σ.Γ.Π.

-«Êáëïõóüñóáôáí, êáëïõóüñóáôáí!
×ñüíéá óáò ðïõëÜ. ×ñéóôüò áíÝóô(ç)!»
Ðáó÷áëéÜ óôï ÷ùñéü. Ðáó÷áëéÜ óôá ÊáíÜëéá.
Áíïßãïõí ôá áóöáëéóìÝíá áð’ ôï ÷åéìþíá ðáñáèõñüöõëëá. ÓôÝêïíôáé óôéò
áõëüèõñåò ïé ðáððïýäåò ìå ôéò ãéáãéÜäåò íá êáëùóïñßóïõí ãéïõò, èõãáôÝñåò, ãáìðñïýò, íõöáäéÝò, áããüíéá
êáé äéóÝããïíá.
-«¼ëá êáëÜ;»
-«Äüîá ôïõ Èéü! ÄïõîáóìÝíïõò íá’íé!»

ÌÝñåò ãéïñôÞò, ÷áñÜò êáé áíåìåëéÜò.
Áð’üëåò ôéò ñïýãåò âãáßíåé êáðíüò,
ãõñßæåé ôï áñíß óôç óïýβëá, áêïýãïíôáé ôñáãïýäéá, ôóïõãêñßæïíôáé ôá êáôáêüêêéíá áõãÜ, áíôáëëÜóóïíôáé åõ÷Ýò.
Äßðëá óôï ñïäïêüêêéíï ïâåëßá êáé óôç
óïõöëéìÜäá óôñùìÝíï ôï ôñáðÝæé. Ï
äéÜêïóìïò;
Êáíáäõü êïììÜôéá áðü áâãïêëïýñéò,
Ýíá ðéÜôï ìå íåñáããñÜêéá êáé óêïñäÜêéá áð’ ôá êçðÜêéá, æåóôÞ ëá÷áíüðéôá
áð’ ôç ãÜóôñá, äõï-ôñßá îåöëïõäéóìÝíá âñáóôÜ áõãÜ êáé ìéá êáíÜôá ìå íôüðéï ôóßðïõñï áð’ ôï êáæáíáñéü.

Ο Σύλλογος
Καναλιωτών της
Αθήνας σας εύχεται

Καλό
Πάσχα
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Η δύναμη της προσπάθειας

Σ

το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδα
μας, παρά τη γενική ευφορία και
αισιοδοξία που προκάλεσε η «Κυριακή
στο χωριό», διατυπώναμε μια σοβαρή επιφύλαξη
ως προς τη συλλογικότητα της δράσης του
Συλλόγου μας.
Η εξαιρετική καλλιτεχνική και κοινωνική
επιτυχία της εκδήλωσης – αφιερώματος στο
συγχωριανό μας, κορυφαίο δημιουργό του
λαHκού τραγουδιού, Μπάμπη Μπακάλη, διατηρεί
την αισιοδοξία μας και την πίστη μας στο
αποτέλεσμα της συστηματικής και σκληρής
προσπάθειας. Αναπάντεχα μηνύματα από τα
μέλη μας, έστω και μεμονωμένα αλλά με
σπουδαία παρακινητική αξία για όλους, μας
ενθαρρύνουν και μας οδηγούν.

Χαρμόσυνα νέα έχουμε και από τον «αδελφό»
Σύλλογο του Βόλου. Η ζωντάνια του είναι
διάχυτη στις σελίδες που του αφιερώνονται.
Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την
έκδοση του CD «Καναλιώτικη ντοπιολαλιά», για
την οποία συγχαίρουμε προκαταβολικά τους
συντελεστές και δημιουργούς της. Τέλος, με
ειλικρινή και βαθειά εκτίμηση συγχαίρουμε και
εμείς τον κο Γιώργο Γιωτόπουλο για την
ανακήρυξή του σε Επίτιμο Πρόεδρο του
Συλλόγου του Βόλου και του ευχόμαστε να
διατηρήσει για πολύ καιρό ακόμη τη δύναμη να
προσφέρει στο χωριό μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου της Αθήνας
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Τρίτη 30 Ιουνίου είναι η γιορτή των Αγιών Αποστόλων,
που καταστατικά είναι η γιορτή του Συλλόγου μας.
Ετσι και εμείς το απόβραδο του Σαββάτου 4 Ιουλίου θα γιορτάσουμε
τη γιορτή του Συλλόγου μας στο ΧΩΡΙO, με εσπερινό στην εκκλησία
της Κοιμήσεως Θεοτόκου και με γλέντι στην πλατεία.

Το επόμενο τεύχος θα εκδοθεί μέχρι 15 Ιουλίου 2009.
Παρακαλούμε στείλτε κείμενα και φωτογραφίες
μέχρι τις 20 Ιουνίου 2009

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Το μέλλον του χωριού μας

Η θέα και η συγκρότησή του, αναλλοίωτες αξίες του
Èåóóáëïíßêç, 9 Éáíïõáñßïõ 2009
Toυ ÉùÜííç Êùôïýëá

Ì

å ôçí ôçëåïðôéêÞ åêðïìðÞ «ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü ÊáíÜëéá» åðéöõëÜ÷èçêå óôï ðáíåëëÞíéï ìßá ìåãÜëç
ðñïâïëÞ ôïõ ÷ùñéïý ìáò. ÁéóèáíèÞêáìå ïé Êáíáëéþôåò ôçí ðåñçöÜíéá ãé’ áõôü ðïõ ëáôñåýïõìå êáé
áîßæïõí óõã÷áñçôÞñéá óå üóïõò óõíÝâáëáí óôçí
õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ áõôïý.
Ðßóù üìùò áðü ôçí
ùñáßá áõôÞ âéôñßíá,
áéùñåßôáé áêüìá ôï áãùíéþäåò åñþôçìá ôçò
ñåðüñôåñ ðñïò ôïí
Ðñüåäñï ôïõ Ôïðéêïý
Óõìâïõëßïõ Êáíáëßùí
ÄÞìïõ Éèþìçò. «Ðþò
íá ãßíåé íá Ýñèåé êüóìïò óôï ÷ùñéü ãéá íá
ìçí ÷áèåß áõôüò ï ôüðïò»; Ï Ðñüåäñïò, ÷ùñßò íá èÝëåé, óõãêáôÜíåõóå, «.... íáé, äåí Ýñ÷åôáé íÝïò êüóìïò».
ÐñïóùðéêÜ áéóéüäïîïò ÷áñáêôÞñáò, äå óõììåñßæïìáé ôçí áðáéóéüäïîç áõôÞ Üðïøç, üôé ìðïñåß íá
÷áèåß ï ôüðïò ìáò. Êüóìïò íá åãêáôáóôáèåß, ìüíéìá óôï ÷ùñéü, óôç óçìåñéíÞ óõãêõñßá äå äéáöáßíåôáé, áöïý ç åðéëïãÞ ôùí íÝùí ãéá åãêáôÜóôáóç õðáãïñåýåôáé áðü ôéò áíÜãêåò ôïõò ãéá áðáó÷üëçóç, åêðáßäåõóç, ðåñßèáëøç êáé åîáóöÜëéóç ìéáò
êáëýôåñçò æùÞò ãéá ôïõò ßäéïõò êáé ôá ðáéäéÜ ôïõò,
ðñïûðïèÝóåéò ðïõ äåí åîáóöáëßæïíôáé óÞìåñá.
Ïé óõíèÞêåò üìùò ôçò æùÞò äéáñêþò ìåôáâÜëëïíôáé. Ôï ÷ùñéü, ãßíåôáé óðïõäáßïò ðñïïñéóìüò
ãéá ôïí êÜôïéêï ôùí ðüëåùí, éäßùò ôï êáëïêáßñé,
ãéá íá áíáóÜíåé áðü ôïí áóöõêôéêü êëïéü ôùí ðüëåùí, íá óõíáíôÞóåé ôïõò ðáéäéêïýò ôïõ ößëïõò
êáé íá ÷áñåß, í’ áíáæçôÞóåé ðïéüôçôá ôüóï óôç äéáôñïöÞ (ðñïúüíôá íÝáò ãåùñãßáò, âéïëïãéêÜ Þ ìç, íá
åðáíåýñåé «ôá ðéÜôá» ôçò ãéáãéÜò ôïõ) üóï êáé

óôçí êáôïéêßá ãéá Üíåôç êáé åõ÷Üñéóôç äéáìïíÞ.
Ïé áíÜãêåò áõôÝò ãéá ðïéüôçôá óôç äéáâßùóç, áíáãêÜæïõí ðïëëïýò íÝïõò íá åðéóôñÝøïõí óôçí
ðáôñþá ãç ãéá íá äçìéïõñãÞóïõí ôéò êáôÜëëçëåò
õðïäïìÝò êáé íá ðáñÝîïõí ôéò æçôïýìåíåò õðçñåóßåò ðñÜãìá ôï ïðïßï óõìâáßíåé Þäç óå ðïëëÜ ÷ùñéÜ ðïõ óöýæïõí ðëÝïí áðü æùÞ. ¸ôóé óå âÜèïò
÷ñüíïõ ôï ÷ùñéü ìáò, ðáñÜ ôç óçìåñéíÞ õóôÝñçóç,
ìå óõãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá ôéò öõóéêÝò ïìïñöéÝò ôïõ èá ìðåé óôï ñõèìü áõôü, èá áíáâéþóåé êáé
äåí èá ÷áèåß ðïôÝ.
Ãéá íá áíôáðïêñéèåß üìùò ôï ÷ùñéü óôçí ðñüêëçóç áõôÞ ôçò íÝáò åðï÷Þò, ïöåßëïõìå üëïé êáé éäßùò ïé Üñ÷ïíôåò ôïõ ôüðïõ íá ôï ðñïåôïéìÜóïõí,
íá áíáäåßîïõí ôá ðëåïíåêôÞìáôÜ ôïõ, íá êáôáóôÞóïõí ôç äéáìïíÞ áêüìá ðéï åõ÷Üñéóôç, ãéá íá ðñïóåëêýóïõí ðåñéóóüôåñïõò óõã÷ùñéáíïýò êáé ößëïõò.
Ùò ôÝôïéá ðëåïíåêôÞìáôá, öõóéêÜ êáé ðïëåïäïìéêÜ, ðïõ äéáêñßíïõí ôï ÷ùñéü ìáò êáé ôï êÜíïõí íá
îå÷ùñßæåé, åßíáé ðñþôï ç ìáãåõôéêÞ èÝá êáé ôï åëáöñü êëßìá êáé äåýôåñï ç óõãêñüôçóÞ ôïõ ùò åíéáßï óýíïëï.
Ç áðÝñáíôç èÝá áðü êáé ðñïò ôï ÷ùñéü åßíáé
êÜôé ôï ìïíáäéêü, ðïõ êáôáðëÞóóåé êáé ìáãåýåé
ôï èåáôÞ óôïí áðÝñáíôï ïñßæïíôá, ðÝñá áðü ôïí
êÜìðï üðïõ äéáêñßíåôáé ï ¼ëõìðïò, ï Êßóóáâïò
(¼óóá), ç Ïßôç, ôá ¢ãñáöá (êáé ï Êüæéáêáò) êáé
ôá ×Üóéá êáé áðü ðüëåéò ç Êáñäßôóá, ôá Ôñßêáëá
êáé ç ÊáëáìðÜêá. Ç èÝá ôïõ ÷ùñéïý ìáò åßíáé
ìßá áíáëëïßùôç áîßá. Ôçí áîéïðïéåß ç ðåñéöåñåéáêÞ ïäüò, ðïõ óõíäÝåé ìÝóù ôïõ Áç - Ëéá ôá
äýï êåíôñéêÜ Üêñá. Äåí ãíùñßæïõìå ðïëëÜ ÷ùñéÜ íá Ý÷ïõí ðåñéöåñåéáêÞ ïäü. Ôçí êáôáóêåýáóå ï óôñáôçãüò Íôåíßóçò êáé èá Þôáí äßêáéç áðüäïóç ôéìÞò êáé ìíÞìçò óôïí Üíäñá, íá ïíïìáóôåß ïäüò óôñáôçãïý Íôåíßóç, áßôçìá ðïõ äéáôýðùóå áñìïäßùò ðñï 10åôßáò ï Óôáýñïò ÐÜó÷ïò, ìå Ýããñáöï ðïõ ðñïóõðÝãñáøá åãþ êáé
ç ÅõôÝñðç ÔÝôôá. ÔÝëïò ï êáôáóêåõáæüìåíïò

êáôÜ ìÞêïò ôçò êïñõöïãñáììÞò, áðü ôïí ÐñïöÞôç Çëßá ùò ôçí ëßìíç ÐëáóôÞñá, äñüìïò,
ðñïóäßäåé óôç èÝá áõôÞ ðñüóèåôç ðáíïñáìéêÞ
ôïõñéóôéêÞ áîßá.
×ñåéÜæåôáé ëïéðüí ìßá äéïñáôéêÞ, Ýîõðíç ðáñÝìâáóç. óôï ðéï ðåñßïðôï óçìåßï, óôç óôñáôþíá, íá
ðåñéöñá÷èåß êõêëéêÜ ï ÷þñïò êáé íá äçìéïõñãçèåß
ðåñßðôåñï Þ áíáøõêôÞñéï Þ îåíþíáò (ôçí áíõðáñîßá ôïõ ïðïßïõ ìáò õðåíèýìéóå ç ñåðüñôåñ) þóôå
ç ìáãåõôéêÞ áõôÞ èÝá íá ãßíåôáé ðëÝïí áðïëáõóôéêÞ.
Êáé ôé íá ðåé êáíåßò ãéá ôçí ó÷çìáôéêÞ óõãêñüôçóç ôïõ ÷ùñéïý, ðÜíù óôçí ðëáãéÜ ôùí Èåóóáëéêþí
ÁãñÜöùí ôçò íïôéïäõôéêÞò ðëåõñÜò ôçò Ðßíäïõ;
Êáé ï ðéï åìðíåõóìÝíïò ðïëåïäüìïò äåí èá ìðïñïýóå íá åðéôý÷åé ôçí åêèáìâùôéêÞ áõôÞ óõãêñüôçóç, ôüóï ãéá ôçí åðß ìÝñïõò äéÜôáîç, ôùí êïéíü÷ñçóôùí äçìüóéùí ÷þñùí, êåíôñéêüò äñüìïò,
ðëáôåßá ìå âñýóåò, ðíåõìáôéêü êÝíôñï, ðÝñá åêêëçóéÜ, ó÷ïëéêüò êÞðïò, ðáëáéü êáé íÝï ó÷ïëåßï,
ìïõóåßï êáé óôçí êïñõöÞ ï ÐñïöÞôçò Çëßáò, üóï
êáé ùò óõíïëéêü ó÷Þìá, ðñüêåéôáé ãéá ìßá æùãñáöéÜ. Íá áíáöåñèåß åäþ üôé ôï ðñüâëçìá ôçò ïäéêÞò
äéêôýùóçò ôùí óðéôéþí Ýëõóå ï ðñþçí ðñüåäñïò
ôçò Üëëïôå Êïéíüôçôáò Êáíáëßùí ößëïò ê. Êþóôáò
Æïýìðïò.
Ôá äéÜöïñá ìíçìåßá, ðïõ óôÞèçêáí êáôÜ êáéñïýò
åßíáé äéÜóðáñôá. Óôéò âñýóåò ïé ðåóüíôåò ôïõ
1912-1913, ìðñïóôÜ áðü ôçí åêêëçóßá Üëëïé, ðßóù áðü ôçí åêêëçóßá ôï Üãáëìá ôïõ ãåííáßïõ áîéùìáôéêïý Áðïóôüëïõ Ðáðáãåùñãßïõ – Öéëþôá, êÜôù
áðü ôçí åêêëçóßá, óôï ó÷ïëéêü êÞðï, ôï ìíçìåßï
ôçò áíôßóôáóçò.
¢ëëç ìßá Ýîõðíç ðáñÝìâáóç åðéâÜëëåé ôç äéüñèùóç ôçò áôáîßáò. Ôá ìíçìåßá áõôÜ íá óõãêåíôñùèïýí óôï ó÷ïëéêü êÞðï êÜôù áðü ôçí åêêëçóßá.
Óôïí êÞðï ôùí ãåííáßùí Êáíáëéùôþí, þóôå ç óõãêñüôçóç íá åßíáé éäáíéêÞ êáé íá èõìïýíôáé ïé åðåñ÷üìåíåò ãåíåÝò ôçí éóôïñßá êáé ôïõò áíèñþðïõò ðïõ äçìéïýñãçóáí áõôÞí.
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Ο Γ. Γιωτόπουλος επίτιμος Πρόεδρος
του Συλλόγου Καναλιωτών του Βόλου

Ο

Γεώργιος
Γιωτόπουλος
γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1941 στα Κανάλια
Καρδίτσας. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Καναλίων και το Γυμνάσιο Φαναρίου. Σπούδασε στο κλασσικό τμήμα
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υποτροφία
του Iδρύματος Κρατικών Yποτροφιών
(ΙΚΥ). Διορίστηκε ως καθηγητής
Μέσης Εκπαίδευσης το 1966 στο
Γυμνάσιο Φαναρίου, όπου υπηρέτησε
επί τρία χρόνια και ένα χρόνο με απόσπαση στο παράρτημα Βραγκιανών του
Γυμνασίου Μουζακίου.
Στα χρόνια αυτά βοήθησε όλα τα παιδιά του χωριού μας, εκατό και πλέον
κάθε χρόνο, που φοιτούσαν τότε στο
Γυμνάσιο. Καθοδηγούσε και παρότρυνε
τους καλούς μαθητές και βοηθούσε
όλους τους άλλους, μεσολαβώντας
όπου χρειαζόταν και όσο μπορούσε και
στους άλλους συναδέλφους του, χωρίς
να μεροληπτεί σε κανέναν.
Αναδιοργάνωσε και πλούτισε τη Δανειστική Βιβλιοθήκη Καναλίων με τη βοήθεια προπάντων του Φώτη Μπαρμπαρούση και της συζύγου του Ζωής, Καναλιώτη από τη μητέρα του, το γένος
Πάσχου, δικηγόρου στην Αθήνα στον
Άρειο Πάγο. Με χρήματα δικά του και με
την παρέμβασή του στους εκδοτικούς
οίκους ή και στα καλύτερα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην Αθήνα
και σ’ όλες τις περιπτώσεις με επιστολές του Γ. Γιωτοπούλου εκ μέρους της
Δανειστικής Βιβλιοθήκης, τα βιβλία,
λογοτεχνικά και επιστημονικά, υπερδιπλασιάστηκαν. Την κίνηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης παρακολουθούσε και ρύθμιζε ο ίδιος.
Την ίδια περίοδο διετέλεσε μέλος
του Δ/κού Συμβουλίου που ορίστηκε
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
για την παρακολούθηση και τη βοήθεια
στην εκτέλεση των έργων από την 4η
ΜΟΜΑ, που έφερε στο χωριό μας ο
αείμνηστος στρατηγός και διοικητής
της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα Αθ.
Ντενίσης.
Το Σεπτέμβριο του 1970 με αίτησή
του μετατέθηκε στο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
του Βόλου, στο οποίο δίδαξε τα περισσότερα χρόνια. Υπηρέτησε επίσης και
σε άλλα σχολεία του Βόλου και της
περιοχής. Από το 1993 μέχρι το 2002
διετέλεσε Διευθυντής στο 4ο Λύκειο
Βόλου και στο 3ο Λύκειο Βόλου, οπότε
και συνταξιοδοτήθηκε.
Το 1979-1981 μετεκπαιδεύτηκε
ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις
στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης
στην Αθήνα, απ’ όπου πήρε με «άριστα» το πτυχίο του. Στο Σύλλογό μας

4

ήταν ο πρώτος που έριξε την ιδέα να
ιδρυθεί το χειμώνα του 1974 στο ξενοδοχείο Αργώ με διευθυντή τον κ. Γεώργιο Πυργιώτη, ο οποίος και υιοθέτησε
αμέσως την ιδέα της ίδρυσης του
Συλλόγου.
Στο πρώτο Δ/κό Συμβούλιο και στην
πρώτη συνεδρίαση για τον προγραμματισμό των έργων της διετίας πρότεινε
να εκδώσει ο Σύλλογος τις εργασίες τις
σχετικές με την ιστορία και τη λαογραφία του χωριού μας, που δεν είχε
εκδώσει ο Σύλλογος της Αθήνας, με τη
μέθοδο των προεγγραφών των συνδρομητών, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί το θέμα των δαπανών της έκδοσης.
Έτσι ύστερα από δύο χρόνια
συνεχούς εργασίας εκδόθηκε αναβαθμισμένο το πρώτο βιβλίο του Συλλόγου μας με τον τίτλο «Κανάλια
Καρδίτσης», το 1976, που βραβεύτηκε
από την Ακαδημία Αθηνών. Ο κ. Γιωτόποπουλος ως φιλόλογος έγραψε τον
πρόλογο του Συλλόγου και τις λεζάντες του βιβλίου και επιμελήθηκε τη
διόρθωση των τυπογραφικών.
Ο ίδιος το 1976 στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις διακοπές του Πάσχα
πρότεινε στο Δ/κό Συμβούλιο την ίδρυση του Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου στο χωριό για την περισυλλογή και διάσωση των ιστορικών
στοιχείων και των αντικειμένων του
γεωργοκτηνοτροφικού πολιτισμού,
πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή
και αμέσως από το καλοκαίρι άρχισε η
δωρεάν προσφορά των αντικειμένων
από τους συγχωριανούς μας, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει περίπου
εννιακόσια εκθέματα.
Το 1979 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια
με ομιλητή τον αείμνηστο Κίτσο Μακρή
από τους πρώτους και ο αξιολογότερος μελετητής της λαHκής τέχνης της
πατρίδας μας. Ήταν το μοναδικό Λαογραφικό Μουσείο σε χωριό σε όλη την

Ελλάδα την εποχή εκείνη.
Το 1977 με τη συγκατάθεση του
αείμνηστου μεγάλου ευεργέτη του
χωριού μας Απόστολου Λιασκοβίτη διατέθηκε από την κοινότητα Καναλίων
ένα μέρος του υπογείου του Πνευματικού Κέντρου για τη μόνιμη εγκατάσταση του Λαογραφικού Μουσείου. Την
ίδια χρονιά αγοράστηκε ένα μαγνητόφωνο και γράφηκε από τον κ. Γιωτόπουλο το κείμενο μιας μαγνητοκασέτας
για την αυτόματη ξενάγηση των επισκεπτών του Μουσείου. Το 1983
εκδόθηκε και ο Οδηγός του Λαογραφικού Μουσείου, τα κείμενα του οποίου
έγραψε ο κ. Γιωτόπουλος.
Το 1984 νυμφέφθηκε την κυρία
Καλούδω Γεροδήμου, φιλόλογο. Κόρη
τους η Μαρία, μαθήτρια της Α’
Λυκείου.
Το 1986 για την έκδοση του Λεξικού
Τοπικών Όρων και Ιδιωματισμών έδωσε στον Κων/νο Μαυρομμάτη, συγγραφέα του Λεξικού, επτακόσιες περίπου
λέξεις με την ερμηνεία τους και παραδείγματά τους, καθώς και μια συμπληρωματική μελέτη για τα γλωσσολογικά,
φωνητικά, γραμματικά και συντακτικά
χαρακτηριστικά του ιδιώματος του χωριού μας.
Το 1985 πρότεινε στο Δ/κό
Συμβούλιο και ιδρύθηκε το πρώτο χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου μας
με δύο τμήματα. Το μικρό με μαθητές
του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού
και το μεγάλο με μαθητές του
Γυμνασίου και του Λυκείου, όλα παιδιά
των Καναλιωτών του Βόλου. Σ’ αυτά
δίδαξαν τους χορούς αφιλοκερδώς οι
συγχωριανοί μας κκ. Λάμπρος Παπαποστόλου, Βασιλική Κ. Γιαννακού-Μαυρομμάτη και Μαρία Βασιλειάδου,
σύζυγος του Θωμά Δημ. Σδρόλια, καθηγητές Σωματικής Αγωγής. Ως στέγη
χρησιμοποιήθηκε αίθουσα του Εκκλησιαστικού Λυκείου Βόλου, που πα-

ραχωρήθηκε δωρεάν από τον τότε
Λυκειάρχη - Σχολάρχη κ. Κων/νο Σουλιώτη από την Καπά Καρδίτσας.
Λειτούργησαν για αρκετά χρόνια, με
αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά συνδέθηκαν τόσο μεταξύ τους, ώστε και τώρα,
ενήλικοι πια, να διατηρούν το συμπατριωτικό και φιλικό δεσμό.
To 1996 έγινε προσπάθεια αναβίωσης του χορευτικού συγκροτήματος
κυρίως με παιδιά του Νηπιαγωγείου και
του Δημοτικού Σχολείου και των
πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Δίδαξαν δασκάλες από το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου σε αίθουσα του Αστικού Κέντρου Χιλιαδούς, επίσης δωρεάν, προσφορά από το Δήμο Βόλου.
Και για τα δύο συγκροτήματα ράφτηκαν στολές με την τοπική
ενδυμασία του χωριού μας επί της προεδρίας του κ. Αποστ. Κωστούλα, 1987,
και Κων/νου Μαυρομμάτη 1996.
Tο 2003 ο κ. Γιωτόπουλος πρότεινε
στο Δ/κό Συμβούλιο να γίνει εκδήλωση
στο χωριό για τα εκατόχρονα του ΑιΛια. Η εκδήλωση έγινε το 2004 μαζί με
το μνημόσυνο των μελών του Συλλόγου
και των μελών των οικογενειών τους,
που απεβίωσαν από το 1974 μέχρι το
2004. Μετά από την εκδήλωση αυτή
και ύστερα από πρόταση του Προέδρου
Κων/νου Μαυρομμάτη και με ομόφωνη
απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου
εκδόθηκαν σε βιβλίο με τον τίτλο «Τα
εκατόχρονα του ΑH Λια μας οι εισηγήσεις της εκδήλωσης».
Τέλος στον εκδοτικό τομέα εκδόθηκε το βιλβίο «Εν Καναλίοις – Λέυκωμα
Ενθυμήσεων» με τα ιδιωματικά κέιμενα
του Στέφανου Γ. Πρίντζιου, που δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες στην εφημερίδα Κανάλια Καρδίτσας. Εδω ο κ.
Γιωτόπουλος διέθεσε πολύ χρόνο, για
να διορθώσει ορθογραφικά, μορφολογικά και συντακτικά τα κείμενα αυτά,
ώστε ν’ αποδίδονται σωστά στον ιδιωματικό λόγο. Για την έκδοση συνεργάστηκε και με τον Πρόεδρο του Δ/κού
Συμβουλίου κ. Κώστα Μαυρομμάτη.
Ως φιλόλογος διετέλεσε βασικά
γραμματέας σε όλα τα Δ/κά Συμβούλια,
εκτός του πρώτου και τριών άλλων,
στα οποία διετέλεσε Πρόεδρος και
τούτο, για ν’ ανταποκρίνεται το Δ/κό
Συμβούλιο στην αλληλογραφία, στη
σύνταξη των πρακτικών, στην αρθρογραφία και τόσων άλλων υποχρεώσεων.
Διάφορα άρθρα λαογραφικού περιεχομένου, βιβλιοκριτικές κλπ.
δημοσίευσε στις τοπικές εφημερίδες
και στην εφημερίδα «Κανάλια
Καρδίτσας».
Ηχογράφησε, φωτογράφισε και τα
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τελευταία χρόνια βιντεοσκόπησε τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου στο Βόλο
και στο χωριό και έγραψε τις εισηγήσεις για τις περισσότερες τιμητικές
εκδηλώσεις του Συλλόγου σε χωριανούς μας.
Προσπάθησε να αναβιώσει τους
πασχαλιάτικους χορούς στο χωριό
μας, με ομιλίες, άρθρα και συγκεντρώσεις των συγχωριανών μας στο
Βόλο και στο χωριό. Στα πλαίσια αυτής
της προσπάθειας, όταν υπηρετούσε
στο Γυμνάσιο Φαναρίου, συγκέντρωσε
στο Δημοτικό Σχολείο τις μαθήτριες
του Γυμνασίου και Λυκείου και με δάσκαλο τον αείμνηστο Λάμπρο Γιαννακό,
γνωστό και άριστο τραγουδιστή των
πασχαλιάτικων τραγουδιών, οι μαθήτριες έμαθαν τα τραγούδια και τον
χορό και με μια ανδρική χορωδία με
άνδρες του χωριού μας καταγράφηκαν
σε μαγνητοκασέτα τα γνωστότερα
τραγούδια.
Αυτή η κασέτα χρησιμοποιούνταν
κάθε χρόνο την Τρίτη ημέρα του Πάσχα,
για να βοηθεί τους χορευτές στην πλατεία του χωριού για αρκετά χρόνια.
Τα πρακτικά των Δ/κών Συμβουλίων
σκόπιμα εκτεταμένα από τον κ. Γιωτόπουλο δίνουν ανάγλυφα τους αγώνες
και τις προσπάθειες του Συλλόγου
μας για την επίτευξη των εκάστοτε
στόχων και την επίλυση προβλημάτων
και αποτελούν την καλύτερη πηγή για
μια μελλοντική ιστορία του Συλλόγου
μας μαζί με το αρχείο του από την
ίδρυση του μέχρι σήμερα, που κάποτε
πρέπει να εκδοθεί το ανάλογο βιβλίο.
Για όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα το Δ/κό Συμβούλιο του
Συλλόγου του Βόλου ομόφωνα
αποφάσισε (Πρ. 2η 16-1-2009)
να ανακηρύξει τον κ. Γεώργιο
Γιωτόπουλο επίτιμο Πρόεδρό
του, κορυφαία τιμή που προβλέπει το Καταστατικό, προσφέροντάς του μια ξυλόγλυπτη σύνθεση, έργο του καλλιτέχνη
ξυλογλύπτη κ. Γεωργίου Φραγκούλη, που παριστάνει στο μισό
της πλακέτας τον ίδιο, καθώς
ομιλεί σε Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου στο ΝΟΒ, ενώ στο άλλο
μισό παριστάνεται το κουβούκλιο
μπροστά από το ναό του Προφήτη
Ηλία με τη γύρω του περιοχή.

Η απάντηση του κ. Γεωργίου Γιωτόπουλου
στην απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Συλλόγου
για την ανακήρυξή του ως Επίτιμου Προέδρου
Με αιφνιδίασε εντελώς απροσδόκητα η απόφαση του Δ/κού
Συμβουλίου του Συλλόγου μας να με
ανα-κηρύξει επίτιμο Πρόεδρο του
Συλλόγου μας.
Ειλικρινά, ουδέποτε πέρασε από
το μυαλό μου μια τέτοια σκέψη. Γι’
αυτό και αντέδρασα έντονα, όταν
συνατηθήκαμε για άλλο θέμα του
Συλλόγου μας, ο Πρόεδρος του ΔΣ
κ. Αρτέμης Χαλάτσης και ο κ. Γιώργος Πυργιώτης, που αποτελούσε και
αποτελεί ενεργό και δραστήριο
μέλος του Συλλόγου μας, άλλοτε ως
μέλος του ΔΣ και άλλοτε εκτός
αυτού.
Με την ευφυία του και την απόκτηση σε άριστο βαθμό των επικοινωνιακών διαπροσωπικών σχέσεών
του, χάρη στο επαγγελμά του, ερχόμενος καθημερινά σε επαφή με πρόσωπα επίσημα και ανεπίσημα, και με
τις γνώσεις του που απέκτησε στη
Σχολή Ξενοδόχων ανελάμβανε και
αναλαμβάνει μετά την επαναδραστηριοποίησή του την προετοιμασία
και την οργάνωση από κάθε άποψη
των εκδηλώσεων του Συλλόγου.
Πολλές από αυτές τις εισηγήθηκε
και ο ίδιος στα εκάστοτε ΔΣ του
Συλλόγου μας. Τρανή απόδειξη η
προηγούμενη και η αποψινή εκδήλωση, χωρίς αυτό να σημαίνει περιθωριοποίηση και η α-δρανοποίηση
του σημερινού Δ/κού Συμβουλίου.
Αντίθετα, είναι μια στενή και γόνιμη
συνεργασία και παροχή της απλόχερης εμπειρίας του στα πρώτα βήματα της δημιουργικής τους πορείας
στη διοίκηση του Συλλόγου.
Διακόπτοντας σε κάποια στιγμή τη
συζήτηση ο κ. Χαλάτσης μου είπε:
«Το Δ/κό Συμβούλιο αποφάσισε να
επιβραβεύσει ορισμένα μέλη του
Συλλόγου μας, τα οποία κατά την
τριαντατετράχρονη διαδρομή του
πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες είτε
ως μέλη του ΔΣ είτε ως μέλη του
Συλλόγου και η αρχή γίνεται από
εσένα». Πάραυτα αντέταξα ότι, αν

είναι να γίνει κάτι τέτοιο, αυτός που
πρέπει να βραβευτεί είναι ο κ. Γιώργος Πυργώτης, που του έγινε πριν
από δεκαπέντε χρόνια πρόταση από
το τότε ΔΣ και αρνήθηκε με το αιτιολογικό ότι ήταν νέος ακόμη.
Και αυτό για δύο λόγους: Πρώτον
ήταν αυτός που σε μια συζήτηση που
κάναμε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Αργώ ένα απόγευμα, του
πρότεινα και με ενθουσιαμό δέχτηκε
να ιδρύσουμε και στο Βόλο ένα
Σύλλογο Καναλιωτών. Λίγο αργότερα κατέβηκε από το δωμάτιό του και
ο Νίκος Ντρέγκας, που έμενε τότε
στο ξενοδοχείο και το ανακυκλώσαμε και σ’ αυτόν. Αμέσως πήραμε
τηλέφωνο και στον Κώστα Μαυρομμάτη και στον Λάμπρο Παπαποστόλου, οι οποίοι αμέσως συμφώνησαν
και μέσα σε λίγες ημέ-ρες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά όλοι οι Καναλιώτες, παλαιοί και νεότεροι, από
το Γιώργο Πυργιώτη.
Έγινε η πρώτη συνεδρίαση των
ιδρυτικών μελών, από την οποία βγήκε με ψηφοφορία και το προσωρινό
Συμβούλιο. Αυτό ανέλαβε να κάνει
όλη τη διαδικασία, τη σύνταξη του
Καταστατικού, την ανάγνωσή του και
την κριτική από τη Γενική Συνέλευση
των μελών και την υποβολή του προς
έγκριση στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Αυτά έγιναν στους πρώτους μήνες
του 1974 και στις αρχές ΜαXου έγιναν οι πρώτες αρχαιρεσίες.
Δεύτερον είναι ακράδαντη η
πεποίθησή μου ότι χωρίς τον Γιώργο
Πυργιώτη ο Σύλλογος των Καναλιωτών του Βόλου δεν θα υπήρχε,
τουλάχιστον με τα μηδενικά οικονομικά δεδομένα της εποχής εκείνης.
Μας φιλοξένησε από την πρώτη
μέρα της ίδρυσής του ως την τελευταία στο ξενοδοχείο Αργώ και κατόπιν στο Άδμητος, που είχε τη διεύθυνσή τους, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Επιπλέον από το τηλέφωνο του
ξενοδοχείου ο ίδιος είτε ήταν μέλος
του ΔΣ είτε όχι, πάντοτε δωρεάν
έπαιρνε τηλέφωνο και ενημέρωνε τα
μέλη του Συλλόγου, όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδωτικούς, τα ΔΣ
των άλλων Συλλόγων του χωριού μας
για ό,τι χρειαζόταν το εκάστοτε ΔΣ.
Για όλα αυτά με βάση το Καταστατικό
δικαιωματικά θα αναγνωριζόταν ως
ευεργέτης του Συλλόγου.
Στα παραπάνω αντέδρασαν και οι
δύο και επέμεναν να αρχίσουν από
εμένα. Εκφράζω θερμότατες τις
ευχαριστίες μου για την κορυφαία
τιμή που μου απονέμουν. Μολονότι
από εδώ και πέρα «Εν τιμητική αποστρατεία», θα προσπαθήσω όσο οι

πνευματικές και σωματικές μου
δυνάμεις το επιτρέπουν και από τη
θέση αυτή να προσφέρω κάθε είδους βοήθεια, που θα μου ζητηθεί από
το εκάστοτε ΔΣ.
Είχα πει κάποτε ότι οι τοπικοί
αυτοί Σύλλογοι γεννιούνται με τον
ενθουσιασμό και αποθνήσκουν με
την απογοήτευση. Ο Συλλογός μας
παρά την κάποια φαινομενική κάμψη
της δραστηριότητάς του κατά την
μεταβατική περίοδο με την αποστράτευση της πρώτης γενιάς και την
ανάληψη της ηγεσίας του από τη
δεύτερη, τα παιδιά των Καναλιωτών
που γεννήθηκαν στο Βόλο, το σημερινό ΔΣ δείχνει μια έντονη δραστηριότητα με εκδηλώσεις που
βρίσκουν την κα-θολική αποδοχή
από όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.
Εύχομαι ολόψυχα να συνεχιστεί αυτό
και στο μέλλον.
Ο Σύλλογός μας έχει να κάμει
πολλά ακόμη και στον πολιτιστικό
τομέα, στη διάσωση και διατήρηση
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
και στη σύσφιγξη των σχέσεών μας
και της αλληλοβοήθειας και
αλληλοZποστήριξης στο χώρο που
ζούμε και με όσους συγχωριανούς
μας ζουν ακόμη στο χωριό. Τα Κανάλια Καρδίτσας πρέπει να ζήσουν και
θα ζήσουν, έστω και με μια άλλη
μορφή.
Ευχαριστώ θερμά πρώτα απ’ όλα,
όλα τα μέλη των Δ/κών Συμβουλίων,
με τα οποία συνεργάστηκα όλα αυτά
τα χρόνια, από την ίδρυση του
Συλλόγου ως σήμερα. Χωρίς την
καθολική και γόνιμη συνεργασία,
χωρίς την απροκατάληπτη από κάθε
άποψη προσφορά, με αποκλειστικό
και μόνιμο σκοπό και στόχο το καλό
και την πρόοδο του Συλλόγου μας,
δεν θα είχαμε καταφέρει να κάνουμε
όσα κάναμε ως τώρα.
Ευχαριστώ επίσης θερμά όλους
τους Καναλιώτες του Βόλου, μέλη
του Συλλόγου και μη, για τη μεγάλη
εκτίμηση που έδειξαν στο πρόσωπο
μου όλα αυτά τα χρόνια. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να τους την ανταποδώσω.
Είμαστε όλοι από καλή πάστα. Γι’
αυτό και προκόψαμε. Και το ίδιο θα
προκόψουν και τα παιδιά και τα
εγγόνια μας.
Εύχομαι σ’ όλους χρόνια πολλά,
καλή χρονιά και ατομική και οικογενειακή προκοπή.
Υγεία παν’ απ’ όλα, Ειρήνη και
γαλήνη στη χώρα μας και σ’ όλον τον
κόσμο.
Ευχαριστώ θερμά
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Κοπή πίτας 2009 από το Σύλλογο
Καναλιωτών του Βόλου

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία η ετήσια εκδήλωση
του Συλλόγου των Εν Βόλω
Καναλιωτών Καρδίτσης για το κόψιμο της
βασιλόπιτας για το 2009, την Κυριακή 82-2009 στο Κέντρο «Ενυδρείο» στο Βόλο.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 170 άτομα
και ήταν ομολογουμένως από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις του Συλλόγου από
την ίδρυσή του. Στην εκδήλωση τιμήθηκε
και ο συγχωριανός μας Γιώργος Γιωτόπουλος, ο οποίος ανακηρύχθηκε επίτιμος
Πρόεδρος του Συλλόγου, κορυφαία τιμή
που προβλέπεται από το καταστατικό του
Συλλόγου.
Ôçí åêäÞëùóç ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá
ôïõò ï ðáíïóéïëïãéüôáôïò ðáôÝñáò ÌÜîéìïò (ÌÜîéìïò ÐáðáúùÜíïõ, Êáíáëéþôçò
óôçí êáôáãùãÞ áðü ôïí ðáôÝñá ôïõ), ï
ÍïìÜñ÷çò Ìáãíçóßáò êïò Áðüóôïëïò Ðáðáôüëéáò, ï ðñþçí âïõëåõôÞò êáé ðñþçí
ÍïìÜñ÷çò Ìáãíçóßáò êïò Ðáíáãéþôçò
Óêïôéíéþôçò ìå ôç óýæõãü ôïõ ÈÜëåéá ÌáêñÞ-Óêïôéíéþôç, êüñç ôïõ óõíôïðßôç ìáò
áåéìíÞóôïõ ëáïãñÜöïõ Êßôóïõ ÌáêñÞ, ï
Ýãêñéôïò äçìïóéïãñÜöïò ôïõ ôçëåïðôéêïý
óôáèìïý TRT ÓùôÞñçò Ðïëýæïò, óýæõãïò
ôçò óõíôïðßôéóóÜò ìáò óõããñáöÝùò êáé
çèïðïéïý ÌéìÞò Íôåíßóç, êáèþò êáé ç ìçôÝñá ôçò êá Ìáñßá Íôåíßóç, ÷Þñá ôïõ áåßìíçóôïõ óôñáôçãïý Áèáíáóßïõ Íôåíßóç.
Ï ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êïò ÁñôÝìçò ×áëÜôóçò ôïõ ÍéêÞóôñáôïõ Üíïéîå ôçí
åêäÞëùóç ìå ôçí ðáñáêÜôù ïìéëßá ôçí ïðïßá ðáñáèÝôïõìå áõôïýóéá.
«Ðáíïóéïëïãéüôáôå ðáôÝñá ÌÜîéìå,
Êýñéå ÍïìÜñ÷ç Ìáãíçóßáò Áðüóôïëå Ðáðáôüëéá,
Êýñéå ðñþçí âïõëåõôÞ êáé ÍïìÜñ÷ç Ìáãíçóßáò Ðáíáãéþôç Óêùôéíéþôç,

Êå ÓùôÞñç Ðïëýæï äçìïóéïãñÜöï,
Êá Ìáñßá Íôåíßóç ÷Þñá ôïõ áåßìíçóôïõ
óõã÷ùñéáíïý ìáò êáé åðßôéìïõ ìÝëïõò ôïõ
Óõëëüãïõ ìáò óôñáôçãïý Áèáíáóßïõ Íôåíßóç,
Êáíáëéþôéóóåò êáé Êáíáëéþôåò,
Åê ìÝñïõò ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò óáò
êáëùóïñßæù óôçí åêäÞëùóç áõôÞ ãéá ôçí
êïðÞ ôçò âáóéëüðéôáò 2009. Åßíáé ôéìÞ êáé
÷áñÜ ìáò ðïõ Ý÷ïõìå ôüóï êüóìï óÞìåñá
ìáæß ìáò, êüóìï ðïõ äåí óôáìáôÜ íá ìáò
õðïóôçñßæåé êáé íá âñßóêåôáé ðÜíôá äßðëá
ìáò, óôéò åêäçëþóåéò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò,
áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ï ÷áñáêôÞñáò ôçò óçìåñéíÞò åêäÞëùóçò åßíáé
äéðëüò.
Ðñþôïí, ç êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò
ðßôáò ìáò ãéá ôï 2009, ìå ôéò åõ÷Ýò üëùí
íá óõíïäåýïõí üëá ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí Êáíáëéùôþí Êáñäßôóáò ãéá õãåßá êáé êÜèå åðéôõ÷ßá óôïõò ôïìåßò ôçò å-

ðáããåëìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò.
Äåýôåñïí, áðïöáóßóáìå íá ôéìÞóïõìå êáé
êÜðïéïí Üíèñùðï ðïõ üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá
áãùíßóèçêå áíéäéïôåëþò ãéá ôïí Óýëëïãï
ìáò, üðùò Üëëùóôå ôï Ýðñáîáí êáé üëïé
üóïé áó÷ïëÞèçêáí ìå ôïí Óýëëïãï. ¼ìùò
áðïöáóßóáìå íá îåêéíÞóïõìå áðü ôïí êï
Ãéþñãï Ãéùôüðïõëï, ðïõ Þôáí êáé ðáñáìÝíåé Ýíáò áãùíéóôÞò êáé ðïõ üðùò ìïõ
åêìõóôçñåýèçêå êáé ï ßäéïò, äåí ðåñßìåíå áõôÞ ôçí ôéìçôéêÞ åêäÞëùóç.
Áêüìç áðïöáóßóáìå íá äùñßóïõìå áðü Ýíá DVD óôïõò äáóêÜëïõò êáé ôá ðáéäéÜ
ôïõ ÷ïñåõôéêïý óõëëüãïõ ðïõ ÷üñåõáí
óôï Óýëëïãï ìáò óôéò åêäçëþóåéò ìáò
ðñéí áðü åßêïóé êáé ðëÝïí ÷ñüíéá êáé ðïõ
ôþñá ïé ðåñéóóüôåñïé åßíáé ïéêïãåíåéÜñ÷åò êáé âñßóêïíôáé åäþ ìáæß ìáò óÞìåñá.
Óêïðüò áõôÞò ôçò ðñùôïâïõëßáò, ðïõ Ýãéíå ìå ðñüôáóç ôïõ êïõ Ãéþñãïõ Ðõñãéþôç, åßíáé íá áíáèåñìÜíïõí ïé ßäéïé ôç ó÷Ýóç ôïõò ìå ôï óýëëïãï êáé íá èõìçèïýí

êáé íá êñáôÞóïõí ãéá ðÜíôá óôç ìíÞìç
ôïõò ôéò óôéãìÝò åêåßíåò, ðïõ ðáéäÜêéá
ôüôå ÷üñåõáí ãéá ôï Óýëëïãü ìáò.
Óôï óçìåßï áõôü èá Þôáí á÷áñéóôßá íá ìçí
ðïýìå, åìåßò ïé ìéêñïß ÷ïñåõôÝò ôçò åðï÷Þò åêåßíçò, Ýíá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ óôïõò
ãïíåßò ìáò, ðáððïýäåò ðëÝïí óÞìåñá,
ðïõ åêåßíá ôá äýóêïëá ÷ñüíéá, ðïõ Ýöõãáí áðü ôï ÷ùñéü ìáò áíáæçôþíôáò Ýíá
êáëýôåñï ìÝëëïí, ôåëéêÜ ôï ðÝôõ÷áí áöïý êáôÜöåñáí íá óðïõäÜóïõí, íá äçìéïõñãÞóïõí ÷ñéóôéáíéêÝò êáé çèéêÝò ïéêïãÝíåéåò, íá óðïõäÜóïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò,
äçëáäÞ åìÜò êáé íá ìáò äþóïõí ðáñáêáôáèÞêç êáé ãéá ôá ðáéäéÜ ìáò ôéò áñ÷Ýò ìå
ôéò ïðïßåò åêåßíïé ìåãÜëùóáí êáé ïé ïðïßåò ìáò óõíïäåýïõí ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá. Êáé
èá ôïëìïýóá íá ðù ðùò üëïé ìáò óðïõäÜóáìå, üëïé ìáò ðåôý÷áìå êáé âëÝðù óôá
ðñüóùðá ôùí ãïíéþí ìáò, ðïõ åßíáé åäþ
óÞìåñá, ðüóï ðïëý êáìáñþíïõí ãéá åìÜò
ôá ðáéäéÜ ôïõò. Ôïõò åõ÷áñéóôïýìå.
Åìåßò ïé 5 íÝïé ðïõ ìáò åìðéóôåõôÞêáôå ôï
Óýëëïãï ðñéí áðü áêñéâþò 1 ÷ñüíï, åãþ ï
ÁñôÝìçò ×áëÜôóçò, ç Âéñãéíßá ÊÝëëá, ç
ÍéêïëÝôôá Óåñðéþôïõ, ç Ìáñßá ÁñÝèá êáé
ï ÓôÝëéïò Óäñüëéáò, ðñïóðáèÞóáìå íá
öáíïýìå áíôÜîéïé ôùí ðñïóäïêéþí óáò êáé
íïìßæù ðùò ôï ðåôý÷áìå.
ÊÜíáìå ôçí üìïñöç åêäÞëùóç óôï ÷ùñéü
ðÝñóé ôïí Áðñßëéï, ìå ôï ìíçìüóõíï üëùí
ôùí áðïèáíüíôùí Êáíáëéùôþí ôïõ Âüëïõ
êáé ðÞãáìå óôï ÷ùñéü ìå 2 ðïýëìáí êáé É×
ðåñßðïõ 130 Üôïìá.
¸ãéíå ç åêäÞëùóç ãéá ôçí åêðïìðÞ «ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü» ôçò ÅÔ3 óôéò 26 Ïêôùâñßïõ 2008, óõíäéïñãáíùôÞò ôçò ïðïßáò
Þôáí êáé ï Óýëëïãüò ìáò, ï ïðïßïò óõíÝâáëå ïéêïíïìéêÜ ìå ôï ðïóü ôùí €1.500.
ÈÝëù íá óáò åõ÷áñéóôÞóù êáé ãéá ôï ãåãïíüò üôé óôéò åêäçëþóåéò áõôÝò åíéó÷ý-

ΝΤΡΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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åôå ôï Óýëëïãï ïéêïíïìéêÜ ìå äéêÞ óáò
ðñùôïâïõëßá, äßíïíôáò áðü ìïíïß óáò êÜðïéåò äùñåÝò, ç ïðïßåò ìáò ÷ñåéÜæïíôáé
ãéá íá êáëýðôïõìå åêäçëþóåéò üðùò ç
óçìåñéíÞ. ÔÝëïò, óôï äéÜóôçìá ðïõ Þìáóôáí åìåßò óôï ôéìüíé åðé÷ïñçãçèÞêáìå ìå
ôï ðïóü ôùí € 2.000 áðü ôï Õðïõñãåßï
Ïéêïíïìéêþí, ìå åíÝñãåéåò ðïõ åß÷áí îåêéíÞóåé áðü ôï ðñïçãïýìåíï ÄÓ óôï ïðïßï õðÞñ÷áí êáé 2 áðü ôá ðÝíôå óçìåñéíÜ
ìÝëç. Åðßóçò åêäþóáìå Üìåóá DVD áðü
ôçí åêðïìðÞ ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü êáé ôï
äéáèÝóáìå óôá ìÝëç ìáò, ôï ïðïßï åîáíôëÞèçêå óå 1 åâäïìÜäá.
ÔÝëïò, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí êï Êþóôá
ÌáõñïìÜôç, ðñþçí ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ åðß óåéñÜ åôþí, åôïéìÜóáìå êáé èá
ðñï÷ùñÞóïõìå óôï åðüìåíï äéÜóôçìá
óôçí Ýêäïóç åíüò áêïõóôéêïý CD, ôï ïðïßï ôéôëïöïñåßôáé «Êáíáëéþôéêç íôïðéïëáëéÜ», ìïíáäéêü óôï åßäïò ðáíåëëçíßùò.
Ùò óêïðü Ý÷åé íá ðåñÜóåé óôéò åðüìåíåò
ãåíéÝò óôá ðáéäéÜ ìáò, ôï Üêïõóìá ôçò
ãëþóóáò ìáò êáé ôïõ ãëùóóéêïý éäéùìáôéóìïý ôçò ðåñéï÷Þò ìáò. Åõ÷áñéóôþ ëïéðüí ôïí êï Êþóôá ÌáõñïìÜôç áëëÜ êáé
ôïõò óõã÷ùñéáíïýò ìáò ÍáõóéêÜ Êñßêïõ
êáé Êùí/íï ÊáñáíÜóéï ïé ïðïßïé åñìÞíåõóáí ôá êåßìåíá ìå Üñéóôï ôñüðï. Óáò æçôþ
íá áãêáëéÜóåôå áõôÞ ôçí ðñïóðÜèåéá ãéáôß áðïôåëåß óðÜíéï öáéíüìåíï ðïëéôéóôéêÜ
ðñÜãìáôá ôçò ÷þñáò. ÌÜëéóôá áíÜìåóá
óôá êåßìåíá, âÜëáìå êáé êÜðïéá ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá üðùò ôï «Âñýóç ìïõ ìáëáìáôÝíéá» ê.á. ãéá íá åìðëïõôßóïõìå ôï
CD êáé ìå ìïõóéêÞ.
Åõ÷áñéóôïýìå åðßóçò ôïí êï Ãåþñãéï
Ðõñãéþôç, ðïõ óôÜèçêå äßðëá ìáò áõôü ôï
Ýôïò, êáé ìáò õðïóôçñßæïíôÜò ìáò ìå ôçí
åìðåéñßá ôïõ êáé ôéò éäÝåò ôïõ, éäÝá ôïõ ïðïßïõ Þôáí êáé ç óçìåñéíÞ ôéìçôéêÞ åêäÞëùóç óôï ðñüóùðï ôïõ êïõ Ãéùôüðïõëïõ.
Ôïí åõ÷áñéóôïýìå åðßóçò êáé ãéá ôï ãåãïíüò üôé áñ÷éêÜ êáé åðß ðïëëÜ ÷ñüíéá öéëïîÝíçóå ôéò óõíåäñéÜóåéò ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò óôï Îåíïäï÷åßï «ÁÑÃÙ» óôçí áñ÷Þ
êáé «ÁÄÌÇÔÏÓ» óôç óõíÝ÷åéá, ôá ïðïßá
äéáôçñïýóå óôï Âüëï.
Åõ÷áñéóôïýìå ôïí ãéáôñü ìáò, ôïí êï ×ñÞóôï Ãéùôüðïõëï, ôï éáôñåßï ôïõ ïðïßïõ áðïôåëåß ôï óýíäåóìï ìåôáîý ôùí ìåëþí
êáé ôïõ Óõëëüãïõ, áöïý ç ðñïóöïñÜ ôïõ
óôï Óýëëïãï áðü ôï 1979 ìÝ÷ñé óÞìåñá,
ðüôå ùò ðñüåäñïò êáé ðüôå ùò ìÝëïò ôçò
åöïñåõôéêÞò åðéôñïðÞò åßíáé óçìáíôéêÞ.
Èá ôïí ÷áñáêôÞñéæá åðßóçìï éáôñü ôùí ìåëþí ôïõ Óõëëüãïõ áöïý åêôüò áðü ôéò ðï-

Ôçí êáôáîßùóÞ ôïõ ìå ôçí êáô’ åêëïãÞí
ðÜíôá ðñïáãùãÞ ôïõ ùò ôï âáèìü ôïõ
óôñáôçãïý. ÁëëÜ åìåßò ïé Êáíáëéþôåò æÞóáìå êáé ôçí áãÜðç êáé ôçí ëáôñåßá ôïõ,
èá ëÝãáìå, ãéá ôï ÷ùñéü ìáò êáé ôïõò óõã÷ùñéáíïýò ôïõ, ÷ùñßò ðñïóùðïëçøßá.
Ùò ÄéïéêçôÞò ôçò 1çò ÓôñáôéÜò ËÜñéóáò
åðß äýï ó÷åäüí ÷ñüíéá, 1968-69, Ýöåñå
êëéìÜêéï ôçò 4çò ÌÏÌÁ ðïõ åñãÜóèçêå
óôï ÷ùñéü ìáò ãéá ôç äéÜíïéîç êáé áóöáëôüóôñùóç ôïõ äñüìïõ ðñïò ôï ÖáíÜñé êáé
ôïí Ðåñéöåñåéáêü, ãéá ôç äçìéïõñãßá ôïõ
åëéêïäñïìßïõ êáé ôïõ óôßâïõ ôùí áèëïðáéäéþí, ôïõ ãçðÝäïõ üðùò ôï ëÝìå, Ýñãá
ðïõ áíáâÜèìéóáí ôï ÷ùñéü ìáò êáé ðïõ
ìáæß ìå ôá Üëëá ðëåïíåêôÞìáôÜ ôïõ, ôï
êáôÝóôçóáí ôï êáëýôåñï êáé ôï ïìïñöüôåñï ôçò ðåñéï÷Þò. ÅðéðëÝïí, âïÞèçóå ðïéêéëïôñüðùò üóïõò óõã÷ùñéáíïýò ìáò
ðñïóÝöõãáí óôç âïÞèåéÜ ôïõ.
ëýôéìåò éáôñéêÝò óõìâïõëÝò ôïõ, äßíåé
ðëçñïöïñßåò êáé ãéá ôéò åêäçëþóåéò ìáò
êáé åíçìåñþíåé óõíå÷þò ôá ìÝëç ìáò êáôÜ ôéò åðéóêÝøåéò ôïõò óôï éáôñåßï. Ôïõ
åõ÷üìáóôå íá Ý÷åé õãåßá êáé íá ÷áßñåôáé ôç
óýæõãü ôïõ êáé ôá ðáéäéÜ ôïõ.
ÔÝëïò èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù åê ìÝñïõò
ôïõ Óõëëüãïõ üëïõò ôïõò ôÝùò ðñïÝäñïõò, οι οποίοι áðü ôï 1974 êñÜôçóáí
æùíôáíü ôï Óýëëïãï ìáò, ãéá íá ìáò ôïí
ðáñáäþóïõí åìÜò óÞìåñá.
Èá Þèåëá óôï óçìåßï áõôü íá áðåõèýíïõí
Ýíá óýíôïìï ÷áéñåôéóìü ïé åðßóçìïé ðñïóêåêëçìÝíïé ìáò, áñ÷ßæïíôáò áðü ôïí ðáôÝñá ÌÜîéìï ðïõ åßíáé Êáíáëéþôçò óôçí
êáôáãùãÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ ïðïßïõ êáé óôïí
ÉÍ Áã Áéêáôåñßíçò êáé óôïí ÉÍ Áã Äçìçôñßïõ êáé óÞìåñá óôïí ÉÍ Áã. Êùíóôáíôßíïõ
åßíáé ðïëý ìåãÜëï. Ç óõìâïëÞ ôïõ åðßóçò
åßíáé ìåãÜëç êáé óôç äçìéïõñãßá ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ ôçò Ìçôñüðïëçò ìáò
óôçí ïäü ÐïëõìÝñç-Ðåññáéâïý.
(Óå êÜèå ðñïóöþíçóç ôùí åðéóÞìùí êáëåóìÝíùí áêïëïõèïýóå êáé ç áíôéöþíçóç
áðü ôïõò éäßïõò. ¼ëç ç åêäÞëùóç êáëýöèçêå ôçëåïðôéêÜ êáé èá áêïëïõèÞóåé ç
áíáðáñáãùãÞ ôçò óå DVD êáé ç äéÜèåóÞ
ôïõ ðñïò ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò).
Ï ÍïìÜñ÷çò Ìáãíçóßáò, ï ïðïßïò åßíáé Ýíáò íÝïò Üíèñùðïò ðïõ ðñïóðáèåß íá
öÝñåé óå ðÝñáò ôç äýóêïëç áðïóôïëÞ ôçí
ïðïßá Ý÷åé êáé åßìáé óßãïõñïò üôé ôï ðñÜôôåé ìå åðéôõ÷ßá. Ó’ áõôÞ ôïõ ôçí ðñïóðÜèåéá, óôçñßæåôáé áðü ôïí äéêü ìáò Üíèñùðï ôïí êï ¢ãç Æïýìðï, ãéü ôïõ ÊëÝáñ÷ïõ,
üðïõ åðéôñÝøåôå ìïõ íá ðù ðùò åßíáé ï
ðéï êïíôéíüò êé Ýìðéóôïò Üíèñùðïò ôïõ

ÍïìÜñ÷ç ìáò. (Óôçí áíôéöþíçóç ôïõ ï êïò
ÍïìÜñ÷çò äåóìåýèçêå ãéá ìéá åêäÞëùóç
åíôüò ôïõ 2009 ìå ôç ÷ïñçãßá ôçò Íïìáñ÷ßáò ãéá íá ôéìçèåß êÜðïéïò Êáíáëéþôçò
óôçí êáôáãùãÞ).
Ï ðñþçí ÍïìÜñ÷çò ÐÜíïò Óêùôéíéþôçò,
óýæõãïò ôçò óõã÷ùñéáíÞò ìáò áðü ôïí
ðáôÝñá ôçò Êßôóï ÌáêñÞ, ôçò êáò ÈÜëåéáò Óêïôéíéþôç-ÌáêñÞ, êáé ï ïðïßïò ìáò
Ýäùóå ôéò ðïëýôéìåò óõìâïõëÝò ôïõ óôï
èÝìá ôïõ ìïõóåßïõ Êáíáëßùí.
Ï êïò ÓùôÞñçò Ðïëýæïò, ðïõ ôïí èåùñïýìå êïììÜôé ôïõ Óõëëüãïõ áöïý ðñéí áðü ëßãï äéÜóôçìá ðáíôñåýôçêå ôçí åêëåêôÞ ôçò êáñäéÜò ôïõ, ôç óõíôïðßôéóóÜ ìáò
ãíùóôÞ çèïðïéü êáé óõããñáöÝá êá ÌéìÞ
Íôåíßóç.
Êá Ìáñßá Íôåíßóç Üöçóá ôåëåõôáßá åóÜò
íá áðåõèýíåôå Ýíá óýíôïìï ÷áéñåôéóìü
óå üëïõò åìÜò êáé íá îÝñåôå ðùò ç ðáñïõóßá óáò áðïôåëåß ýøéóôç ôéìÞ ãéá ôï
Óýëëïãï ìáò.
Ùò Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ,
åêðñïóùðþíôáò êáé üëá ôá ìÝëç ôïõ, åêöñÜæïõìå ôá åéëéêñéíÞ ìáò óõëëõðçôÞñéá
óå åóÜò êáé óôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí èõãáôÝñùí óáò ãéá ôïí ðñüóöáôï èÜíáôï ôïõ áåéìíÞóôïõ óõæýãïõ óáò Áèáíáóßïõ, åðßôéìïõ ìÝëïõò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, óôñáôçãïý
êáé ìåãÜëïõ åõåñãÝôç ôïõ ÷ùñéïý ìáò.
ÆÞóáìå ïé ìåãáëýôåñïé óôçí çëéêßá ôçí åðéâëçôéêÞ ðñïóùðéêüôçôá ôïõ óõæýãïõ
óáò, ôçí ìåãÜëç ðñïóöïñÜ ôïõ ðñïò ôçí
ðáôñßäá, ðñþôá ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ùò
áíèõðïëï÷áãïý êáé ëï÷áãïý óôï Ýðïò ôïõ
´40 êáé êáôüðéí óôçí ÅèíéêÞ Áíôßóôáóç.

Ôï ÄÓ áðïöÜóéóå íá ðñïôåßíåé ôçí áíÝãåñóç áíäñéÜíôá ôïõ óôñáôçãïý óôï ÷ùñßï ìáò. Ôï ÄÓ áðïöÜóéóå åðßóçò íá ðñïãñáììáôßóåé ãéá ôçò 5 Áðñéëßïõ, çìÝñá ÊõñéáêÞ, óôïí ÉÍ Áã Êùí/íïõ Âüëïõ ôçí ôÝëåóç åíüò ìíçìïóýíïõ ðñïò ôéìÞí ôïõ ìáæß ìå ôïí Üëëï åõåñãÝôç ôïõ ÷ùñéïý ìáò,
ôïí áåßìíçóôï éáôñü êáñäéïëüãï Íåïðôüëåìï Ãåùñãßïõ ÄÞìïõ, Êáíáëéþôç áðü
ôïõò ãïíåßò ôïõ åðßóçò, ï ïðïßïò âÝâáéá
ãåííÞèçêå êáé Ýæçóå óôï Âüëï êáé ðïõ ìå
ôç äéáèÞêç ôïõ äþñéóå óôï ÷ùñéü ìáò äýï êåíôñéêÜ êáôáóôÞìáôá óôç ãùíßá ÃêëáâÜíç-ÊïíôáñÜôïõ, ðñïêåéìÝíïõ ìå ôá åíïßêéá ôïõ íá åíéó÷õèïýí ïéêïíïìéêÜ ãéá
ôéò óðïõäÝò ôïõò ðáéäéÜ ðïõ ïé ãïíåßò
ôïõò êáôÜãïíôáé áðü ôá ÊáíÜëéá êáé äåí
åßíáé óå èÝóç íá áíôáðïêñéèïýí óôéò äáðÜíåò ôùí óðïõäþí ôùí ðáéäéþí ôïõò.
Ðáñáêáëþ åíüò ëåðôïý óéãÞ óôç ìíÞìç
ôïõò».
¸ðåéôá áêïëïýèçóå ç âñÜâåõóç ôïõ êïõ
Ãéþñãïõ Ãéùôüðïõëïõ ìå Ýíá îõëüãëõðôï
ðïñôñÝôï êáé ç áíáêÞñõîÞ ôïõ óå åðßôéìï
Ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.
Áêïëïýèçóå ç åõëïãßá ôçò âáóéëüðéôáò áðü ôïí ðáôÝñá ÌÜîéìï. Ôï öëïõñß Ýôõ÷å
óôïí êï ÊáôÝñç, ï ïðïßïò Ýëáâå ùò äþñï
Ýíáí üìïñöï óôáõñü áëëÜ êáé ìéá ìåãÜëç
ðñïóöïñÜ áîßáò €1.000, (ìéá åôÞóéá óõíäñïìÞ óôï SPA ôïõ Îåíïäï÷åßïõ) ðïõ
ðñüóöåñå óôï Óýëëïãü ìáò ï óõíôïðßôçò
ìáò êïò Áëåîüðïõëïò, ðñüåäñïò ôçò
ÄÏÌÏÔÅË êáé ôïõ Îåíßá Âüëïõ.
Áêïëïýèçóå ãéá ðåñßðïõ 2 þñåò ÷ïñüò áöïý ï Óýëëïãïò êáôÜöåñå íá öÝñåé ãéá ôïí
óêïðü áõôü ôïí ìåãÜëï ðáñáäïóéáêü ïñãáíïðáß÷ôç êï ÏäõóóÝá ÓéäÝñç.
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Μεγάλη ανταπόκριση

Μπάμπη

Τ

ο πρόγραμμα στηρίχτηκε κατά μέγιστο μέρος σε
καλλιτέχνες που κατάγονται από το νομό Καρδίτσας
και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας.

Τραγούδησαν: Γιώργος Μαργαρίτης, Λάμπρος Καρελάς,
Γιώργος Σακελλαρίου, Φίλιππος Πλακιάς, Ηλίας Μακρής,
Μανώλης Τοπάλης, Μπάμπης Τσέρτος, Νάντια Καραγιάννη
και Ειρήνη Τουμπάκη. Τους συνόδεψε μια πολύ δεμένη λαBκή
ορχήστρα με τον Θανάση Βασιλά στο μπουζούκι, της οποίας
την επιμέλεια είχε ο Θανάσης Σοφράς.
Η εκδήλωση, που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, είχε
σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα ώστε να γίνουν ο ξενώνας
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στην εκδήλωση για τον

Μπακάλη

και το μουσείο λαBκού τραγουδιού για τον Μπάμπη Μπακάλη
στα Κανάλια.
Ως οργανωτές της εκδήλωσης μείναμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
από την ανταπόκριση των καλλιτεχνών και τη συμμετοχή του κοινού και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τη νεολαία μας που
έδωσε και σημαντική πρακτική βοήθεια τόσο στην οργάνωση όσο
και στην πραγματοποίηση της επιτυχημένης βραδιάς.
Ευχαριστίες ανήκουν επίσης στον Γ. Βλουτιδέλη για την
ηχητική κάλυψη της βραδιάς, στην Εταιρία Καρούλιας ΑΕΒΕ
που διέθεσε τα ποτά, στην Εργατική Εστία για τα εισιτήρια
που διέθεσε και στον Β. Τσιρογιάννη που επιμελήθηκε τις
φωτογραφίες και το σκηνικό.

Ποιος ήταν
ο Μπ. Μπακάλης
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο
Μπάμπης (Λάμπρος) Μπακάλης γεννήθηκε στα Κανάλια 1920 και
έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα, στις 25 Μαρτίου του 2007. Ήταν
ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του λαHκού τραγουδιού
με 800 και πλέον τραγούδια στο ενεργητικό του, τα οποία ηχογραφήθηκαν από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές. Πολλά
από τα τραγούδια αυτά έγιναν μεγάλες επιτυχίες και αρκετά έμειναν κλασικά: τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Μόνο ο Στέλιος Καζαντζίδης ερμήνευσε σε δίσκους 56 τραγούδια του Μπάμπη Μπακάλη
(πρώτο της συνεργασίας τους το «Θέλω να πεθάνω», στις 29-21955). «Το κουρασμένο βήμα σου», το «Γράμμα θα στείλω στο
Θεό», «Έκαψα την καλύβα μου» και λίγο αργότερα το «Συρματοπλέγματα βαρειά», σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου
είναι μερικά από τα πρώτα του τραγούδια . Έχει ποσοστό συνδημιουργίας στο θρυλικό τραγούδι, «Κάποια μάνα αναστενάζει» (το υπογράφει μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη). «Ο σκληρός χωρισμός», «Σαν
την καλαμιά στον κάμπο», «Σαν συννεφιασμένη μέρα», «Όλος ο
κόσμος με μισεί», «Αγωνία», «Όποιος ξενιτευτεί», «Φτωχέ πατέρα
τι τραβάς», «Με γέλιο και με δάκρυ», «Στης αγάπης μου το δίσκο»
«Πληγωμένοι κι οι δυο», «Τα χείλη σου όσα κι αν πουν», «Με πικραμένη την καρδιά», «Η Κύπρος είναι ελληνική», «Όταν μεθάει ο
άνθρωπος», «Έκλεισε μια ιστορία», «Σε συνήθισα τοσο» με την
Λίτσα Διαμάντη… είναι μερικές ακόμη από τις πολλές επιτυχίες
του.
Ο Μπακάλης συνεργάστηκε με τους καλύτερους στιχουργούς της
εποχής του: Βίρβο, Κολοκοτρώνη, Βασιλειάδη, Παπαγιαννοπούλου,
Μάνεση, Μουρκάκο, Γκούτη, Γκούβερη και πολλούς άλλους, ενώ σε
αρκετά τραγούδια υπογράφει ο ίδιος τους στίχους.
Η πιο αποδοτική εποχή του είναι η περίοδος 1955-1961. Την
περίοδο αυτή ηχογράφησε τα περισσότερα, αναλογικά, τραγούδια
του, τα οποία ερμήνευσαν οι κορυφαίοι Στέλιος Καζαντζίδης, Καίτη
Γκρέυ, Πόλυ Πάνου, Γιώτα Λύδια, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Μανώλης Αγγελόπουλος, Στράτος Διονυσίου,
Πάνος Γαβαλάς, Σταύρος Τζουανάκος, Σταύρος Καμπάνης, Δούκισσα, Περπινιάδης, Αναγνωστάκης, Ζαγοραίος, Τσετίνης, Διαμάντη,
Τσαουσάκης.

9

9

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Η πρώτη επίσκεψη στην Αθήνα
Toυ Σδρόλια Στεργίου Δημήτρη
ή Αρβαντάκου

T

ο 1951 τελείωσα το δημοτικό σχολείο Kαναλιών. Xωράφια δεν υπήρχαν και λόγω της
μεγάλης ανέχειας, αφού δεν συνέχισα στο
γυμνάσιο, έπρεπε να εργαστώ για να συνει-σφέρω στην
οικογένεια. Eκείνες τις ημέρες του χειμώνα, μας επισκέφθηκε ο θείος μου Kώστας Σδρόλιας (*Aρβαντάκος)
που από καιρό εργαζόταν
στην Aθήνα. Hρθε λοιπόν να
περάσει τις γιορτές των Xριστουγέννων μαζί μας και η
μάνα τον παρακάλεσε να με
πάρει μαζί του στην Aθήνα
για να με βάλει σε κάποια
τέχνη. Προθυμοποιήθηκε να
με πάρει και έτσι την επόμενη πρωί πρωί στις 6.00 πμ
ήμασταν στο σταθμό του τρένου στο Φανάρι. Mε τον καρβουνιάρη αισίως φτάσαμε κατά τις 11.00 μμ στην Aθήνα.
Mε τα πόδια πήγαμε στο σπίτι του Bαγγέλη του Zήση
κάπου κοντά στην Oμόνοια. Eκεί μας περιποιήθηκαν
φτιάχνοντάς μας ομελέτα και σαλάτα ντομάτα, που με την
πείνα που είχαμε μας φάνηκε το πιο πλουσιοπάροχο φαγητό.
Bλέποντας την οικοδέσποινα να κόβει την ντομάτα μου
φάνηκε πολύ παράξενο το γεγονός ότι υπήρχαν ντομάτες
το χειμώνα. Eμείς στο χωριό ντομάτες βλέπαμε να γίνονται κατά τον Iούλη. Oπότε ο θείος μου, μου λέει «κουτσινάκο μ’ εδώ νταμάτες υπάρχουν όλο το χρόνο». Kοίταξα
γύρω την τεράστια πόλη και μου γεννιόντουσαν συνεχώς
απορίες. Pωτούσα λοιπόν το θείο μου. Γιατί η Aθήνα είναι
τόσο μεγάλη; Kαι εκείνος μου απαντούσε με νόημα, “την

φτιάξαν τόσο μεγάλη για να μην τη φτάνουν οι φτωχοί και
να την έχουν τσιφλίκι δικό τους οι πλούσιοι”.
Φύγαμε κατά τις 12.00 μμ απ΄το σπίτι του Zήση και
ανηφορήσαμε με τα πόδια για την Aνω Kυψέλη. Eκεί στην
κορυφή ήταν ένα μοναδικό σπιτάκι δίπλα στα παλιά νταμάρια. Eνα δωμάτιο ήταν όλο κι όλο με 7-8 άτομα να
κατοικούν σ’ αυτό. Τουαλέτα δεν υπήρχε στο σπίτι και τις
ανάγκες μας τις εξυπηρετούσαμε στην ύπαιθρο όπως και
στο χωριό. Δεν υπήρχε ούτε νερό στο σπίτι. Mια
κοινόχρηστη βρύση που την άνοιγε κάθε πρωί ένας υπάλληλος, μας έδινε το απαραίτητο νερό για να πιούμε και να
μαγειρέψουμε. Πηγαίναμε με τα τενεκεδάκια, 2 δεκάρες
το τενεκεδάκι, του νερού. Εγώ λόγω του ότι δεν είχα βρει
ακόμη εργασία ανέλαβα την τροφοδοσία μας με νερό
καθώς και το μαγείρεμα.
Κάθε βράδυ που συγκεντρωνόμασταν δεχόμουνα τις
παραγγελίες για το φαγητό που θα μαγείρευα την επόμενη. Eτσι λοιπόν κάποια μέρα είχα γεμίσει μια κατσαρόλα με νερό για να βράσω τραχανά. Ο Νίκος ο Στασινός
μην ξέροντας ότι το νερό το είχα για τον τραχανά,
ξυρίστηκε και ξέπλυνε την μηχανή του στην κατσαρόλα.
Εγώ χωρίς να ξέρω τι είχε κάνει με το νερό της κατσαρόλας έβρασα τον τραχανά και το φαγητό ήταν έτοιμο. Το
βράδυ που ήρθε η ώρα του φαγητού αποκαλύφθηκε η
περίπτωση του νερού κάποιοι που είχαν ήδη φάει τον
τραχανά κόντεψαν να τα βγάλουν. Άλλη μια φάση που
δείχνει την αγνότητα των παιδιών του χωριού είναι το
παρακάτω. Είχε νυχτώσει και ο Νίκος ο Στασινός μου λέει
“Μικρέ βλέπεις εκείνο το φως στο βάθος το δρόμου; Εκεί
λοιπόν υπάρχει ένα μαγαζί που πουλάει αυγά. Πετάξου
αγόρασε μερικά αυγά”. Πράγματι ξεκίνησα και φτάνοντας
μπήκα στο μαγαζί που ήταν πιο φωτισμένο, ζητώντας απ’
τον μαγαζάτορα με παιδική αφέλεια να μου δώσει λίγα
αυγά. Εκείνος με κοίταξε έκπληκτος και μου είπε ότι το
μαγαζί ήταν φαρμακείο και ότι δεν πουλάει αυγά. Εμενα
μου φάνηκε παράξενο το ότι δεν είχε αυγά γιατί τα μαγαζιά στο χωριό πουλούσαν απ’ όλα.

Οι μέρες στην Αθήνα πέρναγαν χωρίς ακόμη ο θείος
μου να βρει κάποια τέχνη να με βάλει για να μάθω. Ετσι
βρέθηκαν λίγα μεροκάματα σ’ ένα γαλατά που ήταν στην
πλατεία Κυψέλης. Μοίραζα τα γάλατα στην γειτονιά για
10 μόλις μέρες. Μόλις πέρασε το 10ήμερο με τα χρήματα του γαλατά έβγαλα εισιτήρια για την επιστροφή μου
στο χωριό μιας και ο θείος μου δεν μου βρήκε κάποιο
τεχνίτη να με πάρει κοντά του. Τα χρήματα ήταν ίσα-ίσα
για τα ναύλα μου για την Καρδίτσα. Δεν υπήρχαν λεφτά
για το τραμ για να φτάσω στην Ομόνοια και έτσι γαντζώθηκα πίσω στα καρούλια του τραμ και λαθραία έφτασα
στην Ομόνοια και από εκεί στη Ζήνωνος στα πρακτορεία
για Καρδίτσα. Μπήκα στο λεωφορείο που ήταν γεμάτο
μεγάλους ανθρώπους. Για να περάσει η ώρα του ταξιδιού
άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν. Από κοντά κι εγώ
ξεκίνησα το τραγούδι και όλοι με θαύμασαν που τραγούδαγα όμορφα και με θάρρος. Φτάσαμε σιγά - σιγά στη
Λαμία που γινόταν η στάση για φαγητό στην πλατεία λαού.
Εγώ δεν κατέβηκα, τι να κάνω άλλωστε στο εστιατόριο
αφού δεν υπήρχαν χρήματα; Όμως οι επιβάτες του λεωφορείου δεν με άφησαν έτσι.
Ολοι επιστρέφοντας μου έφεραν κάτι να φάω. Το λεωφορείο ξεκίνησε πάλι και σε λίγο βρεθήκαμε στην
Καρδίτσα. Ξεκίνησα λοιπόν με τα πόδια για τα Κανάλια.
Περπατούσα, περπατούσα ώσπου φτάνοντας στην οδό
Φαναρίου, στις γραμμές του τραίνου αντίκρυσα το λεωφορείο που πήγαινε για Μουζάκι. Ο οδηγός με γνώρισε
και σταμάτησε το λεωφορείο προτείνοντάς μου να με
πάρει μέχρι τη Λάσδα. Ετσι κι έγινε. Ευτυχώς ήμουν τυχερός και έτσι γλίτωσα αρκετά χιλιόμετρα ποδαρόδρομο. Σε
λίγο ήμουνα πάλι στο σπίτι μου. Η πρώτη προσπάθεια να
εγκατασταθώ στην Αθήνα τελείωσε άδοξα. Δεν πειράζει
όμως. Είχα ήδη πά-ρει μια εικόνα της μεγάλης πόλης και
είχα κάμποσες ιστορίες να διηγηθώ στους γονείς και
στους φίλους μου. Η μικρή περιπέτεια ενός 13χρονου
είχε πια τελειώσει και βρισκόμουν πια πίσω στα γνώριμα
λημέρια μου και κοντά στους γονείς μου.

Ο Θανάσης Κωσταβάρας συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στον στίβο
Τρόπο ζωής έκανε ο Θανάσης
Κωσταβάρας την άθληση. Μας
αφήνει έκπληκτους η δυνατότητα
του να αγωνίζεται με την ίδια επιτυχία σε δύο τομείς. Τον επαγγελματικό και τον αθλητικό. Ενώ
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αφιερώνει πολλές ώρες στις αγροτικές τους εργασίες, παράλληλα
βρίσκει χρόνο και διάθεση να ανταποκρίνεται και στις αθλητικές του
δραστηριότητες.
Στις 16 του περασμένου Νοέμβρη

πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι πανελλήνιοι αγώνες
βετεράνων. Κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν άφησε
περιθώρια στους αντιπάλους του
να του πάρουν την πρωτιά στη

σφαίρα και τη δεύτερη θέση στον
δίσκο. Κι όλα αυτά χάρη στη σοβαρότητα και το αγωνιστικό πείσμα
του Καναλιώτη βετεράνου αθλητή.
Περιμένουμε τη συνέχεια της
καταπληκτικής του πορείας

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ô

ïí Áðñßëéï óõìðßðôïõí
ùò åðß ôï ðëåßóôïí êáé áé
åïñôáß ôïõ ËáæÜñïõ êáé
ôùí ÂáÀùí. «Ôá ËáæÜñ» èá ãõñßóïõí åéò ôá óðßôéá êáé èá ôñáãïõäÞóïõí ìüíïí ôá êïñßôóéá. Åéò ôá
ìéêñÜ ôïõò êáëáèÜêéá ôá ïðïßá åßíáé óôïëéóìÝíá ìå ëïõëïýäéá, èá
âÜëïõí ôá áõãÜ êáé üôé Üëëï ôá
äþóïõí…
…Ôçí ÊõñéáêÞ ôùí ÂáÀùí «ôá Âáúïý»…áðü ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò
áõôÞò øÜëëïíôáé áé éåñáß áêïëïõèßáé ôçò Ì. ÅâäïìÜäïò, ãíùóôáß åéò
ôï ÷ùñéü ìáò ùò «áãñõðíßåò». ¢ìåóá óõíäåäåìÝíá ìå ôáò áêïõëïõèßáò áõôÜò Þôáí ðáëáéüôåñïí
êáé ôá áôïìéêÜ Þ ïìáäéêÜ «ñåôóéíïêÝñéá»…
…Áðü ôçí Ì. ÐÝìðôç áñ÷ßæïõí
ðëÝïí áé ðñïåôïéìáóßáé äéá ôï ¢ãéïí ÐÜó÷á. Ôüôå èá âÜøïõí êáé ôá
áõãÜ…Ôï âñÜäõ óôçí åêêëçóßá
äåí èá ëåßøåé êáíåßò áðü ôá äþäåêá åõáããÝëéá.
Ôçí Ì. ÐáñáóêåõÞ ôï ðñùß ïé
ãõíáßêåò êáé ôá êïñßôóéá èá ìåôáâïýí åéò ôïí Ðýñãïí Éèþìçò êáé

Ο εορτασμός του Πάσχα
«Πολύ θα
θέλαμε να μας
γνωρίσετε τα
ονοματεπώνυμα
όλων αυτών
των κοριτσιών
της φωτογραφίας, από το
Πασχαλινό
στιγμιότυπο
στον ανοιξιάτικο Αϊλιά».

ìåôÜ ôçí åðéóôñïöÞí ôùí, êáôÜ ôï
ìåóçìÝñé, èá áðïèÝóïõí ôá ëïõëïýäéá ôùí åéò ôïí óôïëéóìÝíïí Þäç åðéôÜöéïí êáé èá ðñïóêõíÞóïõí. Ôï âñÜäõ üëïé ìå ðñáãìáôéêÞí óõãêßíçóéí èá øÜëïõí êáè’ ïìÜäáò ôá «åãêþìéá»…
…Ôï Ì.ÓÜââáôïí üëïé ó÷åäüí èá
óöÜîïõí áñíß Þ êáôóßêé…Ôï ÓÜââáôïí åðßóçò ï ãáìðñüò èá óôåßëåé ôá äþñá åéò ôçí íýöçí êáé ïé áíÜäï÷ïé èá óôåßëïõí ôá «öùôßêéá»
åéò ôá «áíáäå÷ôïýäéá» ôùí.
Ôç íý÷ôá ôçò ÁíáóôÜóåùò üëïé
ëáìðñïöïñåìÝíïé êáé ìå ôáò ëá-

ìðÜäáò åéò ôï ÷Ýñé èá Ýëèïõí åéò
ôçí Åêêëçóßá. Ìå ôï «Äåýôå ëÜâåôå öùò» èá óõíáãùíéóèïýí ðïéïò
èá áíÜøåé ðñþôïò áðü ôçí ëáìðÜäá ôïõ ðáðÜ…
…ÌåôÜ ôç èåßáí ëåéôïõñãßáí, ç ïðïßá óõíÞèùò ôåëåéþíåé ïëßãïí
ðñï ôçò áíáôïëÞò ôïõ çëßïõ, üëá
ôá ìÝëç ôçò ïéêïãåíåßáò ðáñáêÜèçíôáé åéò ðëïýóéïí ãåýìá êáé
ôóïõãêñßæïõí ôá êüêêéíá áõãÜ, ôá
ïðïßá üìùò áðïöåýãïõí íá öÜíå
êáôÜ ôçí ðñþôçí çìÝñáí ôïõ ÐÜó÷á, äéüôé öïâïýíôáé ìÞðùò ôá
«ðñÜìáôá» êáé êõñßùò ôá âïïåéäÞ,

âãÜëïõí 9áõãïõëßô’».
Ôçí Ôñßôçí ôïõ ÐÜó÷á ìåôÜ ôïí
åóðåñéíüí åéò ôïí ¢é-Ëéá ïé åíïñßôáé èá ó÷çìáôßóïõí äýï êýêëïõò,
Ýíá ïé Üíäñåò êáé Ýíá áé ãõíáßêåò
êáé èá ôïí «óýñïõí ôï ÷ïñü» ìå
ôñáãïýäéá ôçò ÁíáóôÜóåùò. Èá
óõíå÷ßóïõí êáôüðéí ôïí ÷ïñüí åéò
ôçí ðëáôåßáí ôïõ ÷ùñéïý ìå üëïõò
ôïõò ÷ùñéáíïýò…
«Ôñßá ‘äåñöÜêéá êñÝìáóáí óôïí
ðëÜôáíï óôç âñýóç
ôï ‘íá êñåìÜí’ ãéá ôï öéëß, ô’Üëëï
ãéá ôçí áãÜðç,
ôï ôñßôï ôï ìéêñüôåñï êñåìÜí’ íá
ìáñôõñÞóåé.
Ìáñôýñá ñå êëåöôüðïõëï êáé óõ
Áñâáíéôïðáßäé,
ðüóá êïñÜóéá ößëçóåò êáé ðüóåò
ðáíôñåìÝíåò;»
…Ôïéïõôïôñüðùò ï ôñéÞìåñïò åïñôáóìüò ôïõ ÐÜó÷á èá êëåßóåé ìå
÷áñÜí, ÷ïñüí, ãÝëéá êáé ôñáãïýäéá.
(ÁðïóðÜóìáôá áðü ôá ËÁÏÃÑÁÖÉÊÁ
ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ Õðü È. ÆÞóç, êáèçãçôïý, Âéâëßï ÊáíÜëéá Êáñäßôóçò, ¸êäïóéò ôïõ Óõëëüãïõ ôùí åí Âüëù Êáíáëéùôþí Êáñäßôóçò, 1976.)

Συγχαρητήρια
Tης Εφης Τέττας - Μπουτσούδη
Δικηγόρος στη Θεσαλλονίκη
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ και ΦΙΛΟΙ,
Μας δίδεται και πάλι η ευκαιρία ν' ανταλλάξουμε
ευχές για όλες τις άγιες ημέρες που πέρασαν και
ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι η γέννηση του Θεανθρώπου που ακούστηκε και λατρεύτηκε σ' ολόκληρη
την οικουμένη με μύριους τρόπους και το λαμπερό
άστρο της Βηθλεέμ ας φωτίσει όλους μας ώστε να
κυριαρχήσει η ταπεινοφροσύνης ο αλληλοσεβασμός,
η αγάπη, η ελπίδα για καλλίτερες μέρες που έρχονται. Ο δε καινούριος χρόνος 2009 να φέρει σ'όλους
μας περισσότερη υγεία, χαρά, αγάπη, ομόνοια,
δημιουργικότητα στους νέους και ειρήνην στον κόσμο
όλο. Αγαπητοί μου,
Θέλω έστω και καθυστερημένα να συγχαρώ τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καναλιωτών ΑΘΗΝΩΝ, αλλά και
όλους τους παράγοντες τοπικούς και μη, συγχωριανούς και φίλους, όπου και αν βρίσκονται, οι οποίοι
όλοι μαζί και καθ'ένας με τον τρόπο του συνέβαλαν
ώστε να πραγματοποιηθεί στο χωριό μας "ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ" στις 26.10.2008 η τηλεοπτική εκπομπή
της ΕΡΤ 3 με τίτλο "ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ" σκοπός της
οποίας ήταν γενικά η προβολή του χωριού μας, σ'
όλες του τις πολιτιστικές και παραδοσιακές του
εκδηλώσεις, με ομιλίες -τραγουδια- χορούς, αλλά και
με παραδοσιακές λιχουδιές που παρουσίασαν οι
γυναίκες και νύφες του χωριού μας {πίτες, τσιγαρίδες, φαγητά,ρετσέλια} και άλλα διάφορα γλυκά.

Συγχαίρω επίσης τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καναλιωτών Θεσ/νίκης, Τριαντάφυλλο ΔΗΜΟΥ, που την
ημέρα εκείνη παρευρέθηκε στο χωριό και με τον τρόπο του μας εκπροσώπησε, καθώς και τον εξαίρετο
συνάδελφο, συγχωριανό και μέλος του Συλλόγου μας
Νικόλαο Γηράση, ο οποίος επίσης την ημέρα εκείνη
παρευρέθηκε στο χωριό και με γλαφυρότητα αφηγήθηκε την ιστορία του χωριού μας.
Κατά την γνώμη μου ήταν πολύ πετυχημένη εκπομπή και μεγάλη προβολή για το χωριό μας τα
«ΚΑΝΑΛΙΑ». Άς αποτελέσει έμπνευση σ'όλους μας
για νέες δημιουργίες, διότι έτσι θα δείξουμε ότι
συνεχίζουμε την κληρονομιά μας και τηρούμε την
παράδοση. Πολλές φορές έχουμε χρησιμοποιήσει και
ακούσει τους άλλους να χρησιμοποιούν τον όρο
«ΠΑΡΑΔΟΣΗ». Λίγοι όμως γνωρίζουν την αληθινή
σημασία αυτής της λέξης.
Για τους περισσότερους παράδοση είναι απλά και

μόνο τα εκθέματα στις βιτρίνες των μουσείων, τα
δημοτικά τραγούδια. Η παράδοση συνεχίζεται μέχρι
τις μέρες μας μόνο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει
κάποια χαλάρωση με την συχνή επικοινωνία με τους
ξένους. Αρχίζουμε και μιμούμαστε. Βάλαμε ξένες
λέξεις στο λεξιλόγιο μας, ξένες μάρκες στα προHόντα μας, διασκεδάζουμε με ξένα τραγούδια, ακούγοντας ξένη μουσική περιφρονώντας κάπως την ελληνική μας παράδοση. Φθορά επίσης της παράδοσης
αποτελεί και η μαζοποίηση του ανθρώπινου πληθυσμού που ζουν με διαφορετικές αντιλήψεις και παραδόσεις από τους προγενεστέρους τους.
Γι'αυτό χρειάζεται με έργα και με λόγια να διατηρήσουμε την παράδοση και να μην αποκοπούμε
από τις ρίζες της, κατά τρόπο όμως να μην μιμούμαστε απλώς τους προγόνους μας, αλλά να διδασκόμαστε και να παίρνουμε τα καλά στοιχεία, έμπνευση για
νέες δημιουργίες και ανάπτυξη, διότι η παράδοση
συντηρεί τα στοιχεία εκείνα που συναποτελούν το
πρόσωπο ενός λαού και εμποδίζει την αποξένωση και
την αποπροσωποίηση του λαού αυτού.
Τη ζωογόνο δύναμη της παράδοσης μας την περιγράφει ο Άγγελος Σικελιανός {Λυρικός Βίος} σε ένα
ποίημα του με δύο στίχους.
Η αρχαία ψυχή το δειλινό με την υδρία στον ώμο
ανηφορίζει ανάλαφρη προς της πηγής τον δρόμο
Και προς την νύχτα ολόλευκη σα στήλη όπου δε
γέρνει το κρύο αμίλητο νερό στα χείλη μου το φέρνει.

11

11

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Αντώνιος Πάσχος
Ο Αντώνιος Πάσχος, αδελφός του
παππού μου Λάμπρου Πάσχου, γεννήθηκε στα Κανάλια Καρδίτσας και
σε πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν έφηβος, εγκατέλειψε το χωριό του και
μετανάστευσε
στην Αμερική
αναζητώντας
μια καλύτερη
τύχη. Δούλεψε
σκληρά στην
αρχή σε χειρονακτικές
εργασίες αλλά
γρήγορα έφυγε
από τις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε στον
Καναδά, και συγκεκριμένα στο Βανκούβερ, όπου έζησε μέχρι το τέλος
της ζωής του.
Στο Βανκούβερ ασχολήθηκε με
επιχειρήσεις. Ηταν άνθρωπος εξαιρετικά ευφυής και οξυδερκής και

Η πλατεία του χωριού μας όπως ήταν πριν γκρεμιστεί το καφενείο

κατάφερε να αποκτήσει αρκετή περιουσία. Το ονειρό του πλέον ήταν να
επισκεφθεί την πατρίδα του και να
προσφέρει τη βοηθειά του στο αγαπημένο του χωριό, πράγμα που έγινε
στα μέσα της δεκαετίας του 1950.

Επιστρέφοντας λοιπόν στο Βανκούβερ, έστειλε το σημαντικό για την
εποχή ποσό των 6.000 δολαρίων για
να διατεθεί για τις ανάγκες του χωριού.
Προτεραιότητα την εποχή εκείνη

είχε η επέκταση της πλατείας του
χωριού μας, ούτως ώστε το λεοφωρείο που ανέβαινε από την Καρδίτσα,
για την μεταφορά των κατοίκων και
μέχρι τότε σταματούσε στην είσοδο
του χωριού και οι κάτοικοι να είναι
αναγκασμένοι να διανύουν με τα
πόδια αρκετή απόσταση με χιόνια και
βροχές, να έρχεται πλέον μέσα στην
πλατεία.
Αργότερα έγινε και η νέα επέκταση
της πλατείας από άλλους δωρητές,
αλλά ο Αντώνιος Πάσχος ήταν ο
πρώτος που έβαλε ένα λιθαράκι για
να συντελεσθεί αυτό το έργο και να
γίνει μια πανέμορφη πλατεία σ΄ενα
πανέμορφο χωριό που θαυμάζουν
όλοι οι επισκέπτες και καμαρώνουν
όλοι οι κάτοικοι του.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Ελένη Πάσχου

Βόλτα με τον Βασίλη Μπρακατσούλα
-σαν χρονογράφημα-

του Τριαντάφυλλου Δήμου
Σήμερα είναι Σάββατο 25-10-2008 ώρα
09:00π.μ. και έχουμε συνάντηση με το Νίκο
Γηράση στην πλατεία του χωριού μας. Καθίσαμε παρέα με το Βασίλη
Μπρακατσούλα, με ένα
φίλο του, ονόματι Πελεκούδα Μανώλη, γιατρό του
Νοσοκομείου Καρδίτσης
και τον Καθηγητή Γιώργο
Γιωτόπουλο. Αφού ήπιαμε
τον καφέ μας, συζητήσαμε
για την τηλεοπτική εκπομπή " ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ
ΧΩΡΙΟ". Σε λίγο έφθασε το τηλεοπτικό συνεργείο από την Καρδίτσα. Ο Γιώργος Γιωτόπουλος είχε ορισθεί για να ξεναγήσει στο ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου Μούρκου.
Η επιθυμία του Βασίλη ήταν να κάνουμε μιά
βόλτα μέχρι το Δημοτικό Σχολείο. Ξεκινώντας
συναντήσαμε τον Χρήστο Αυαστασίου(Καρα-
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ούλη) της ιδίας ηλικίας με το Βασίλη και
συμμαθητές στο Δημοτικό Σχολείο. «Βρε, Χρήστο τι κάνεις;» «Είμαι εθελοντής καθαριότητος της πλατείας» μας απάντησε. «Μπράβο
Χρήστο, συγχαρητήρια» του είπαμε όλοι. Πολύ
ευχάριστος άνθρωπος ο Χρήστος μας ξενάγησε σε ορισμένα σημεία της πλατείας μας,
όπως, τουαλέτες, βρύσες κ.λ.π. Χρήστο, του
λέμε υπάρχει ένα υγρό που καθαρίζει τις
βρύσες; Αμέσως το αγόρασε και τις έλαμψε.
Μας είπε ότι του αρέσει που προσφέρει
εθελοντικά εργασία στο χωριό μας και μάλιστα
τυγχάνει της εκτιμήσεως του Δημάρχου του
Δήμου Ιθώμης Σταύ-ρου Παπαγεωργίου και
του Προέδρου του χωριού μας Λουκά Μπρακατσούλα. Στη συνέχεια συναντήσαμε τον Θεόφιλο Κασινά και αυτός της ιδίας ηλικίας με το
Βασίλη και συμμαθητές στο Δημοτικό Σχολείο.
Ο Βασίλης χαρούμενος και γελαστός τους
αγκάλιασε με την καρδιά του. Ο Βασίλης πάντα έχει να πει κάτι για όλους, γι’ αυτό τυγχάνει ιδιαίτερης εκτίμησης και αγάπης.

Mια φωτογραφία του 1929, 100 χλμ.
έξω από το Bανκούβερ.
Διακρίνονται από αριστερά: 1ος και 2ος άγνωστος,
Γιώργος Λιασκοβίτης (Λιάσκας), Aλέκος Λιασκοβίτης
(Λιάσκας), Aπόστολος Λιασκοβίτης και Bασίλης Mπέκος. Στο τιμόνι ο Aντώνης Πάσχος.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ
ÁèÞíá
×ñéóôïäïýëïõ Í.
Ãåùñãéüðïõëïò Íéêüëáïò
Ðïëõ÷ñüíç Ìáßñç
Êïñïêßäáò Á
Êáñáãßáííçò Êùí.
ÊáñáãéÜííçò ÅõÜããåëïò
ËÜóäá ÂÜãéá
Óðáíïý ÖùôåéíÞ
ÂÜëáò ÐáíôåëÞò
ÂÜëáò ÅëÝíç
ËÜóäá Ïõñáíßá
Êáñáïýëçò Êùí.
Óäñüëéáò ÌÝíéïò
Áíáóôáóßïõ Çëßáò
Ñßæïò ÄçìÞôñéïò
ÃçñÜóçò
ÃçñÜóóç Åëåùíüñá
Óäñüëéá
ËáñåíôæÜêç Áéêáôåñßíç
ÓäñüëéáòÄçìÞôñéïò
-Óôõëéáíüò-ÅëÝíç
Óäñüëéáò Áðüóôïëïò
-ËÜìðñïò-Ãåþñãéïò
×áëÜôóçò ÅõÜããåëïò
×áëÜôóçò Èñáóýâïõëïò
ÊáñÜâá ÁñéóôÝá
ÈÝïò Ðáõëïò
ÊáôÝñç ÂáóéëéêÞ
ÐáðáíéêïëÜïõ ÓùôÞñçò
ÊÜóóáñç Áéêáôåñßíç
ËÜóäáò Ãåþñãéïò
ÐëéÜóóáò ÐÝôñïò
Áíáóôáóßïõ Äéïíýóéïò
Êùôïýëáò Ãåþñãéïò
Âïýëãáñçò ×ñÞóôïò
Êáôóüãéáííïò ×ñÞóôïò
Âïýëãáñç ÄÞìçôñá
×áôæÜñá Ñßíá
ÏéêïãÝíåéá Ñßæïõ ÄçìÞôñç
Óôçí ìíÞìç ôçò Ãåùñãßïõ
ÌðÝêïõ Áããåëéêïýëáò
ÐÜó÷ïõ ÅëÝíç
ÍôñÝãêáò ÔÜêçò
ÈÝïõ Ôóáñïý÷á Öïýëá
ËÜóäá ¼ëãá

Ε

Ποσό€ Πόλη
50
20
30
50
140
20
20
50
20
20
50
25
20
50
30
20
20

ÁèÞíá
ÁèÞíá
Ìïó÷Üôï
ÁèÞíá
ÁèÞíá
Çëéïýðïëç
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá

30

ÁèÞíá

50

ÁèÞíá

45
20
20
50
30
20
30
50
60
30
20
50
30
50
20
20
100

50
100
50
100

ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá

ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá
ÁèÞíá

ÁèÞíá
ÐåéñáéÜò
ÁèÞíá
ÁèÞíá

Συνδρομές στην εφημερίδα για το 2008
ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ

Ποσό€ Πόλη

Ìáíþëçò ×ñÞóôïò
30
ÊáñÝáò
Ðïýëéïõ Óäñüëéá ÁñåôÞ
30 Çëéïýðïëç
ÔóéðñÜò Íéêüëáïò
50
ÁèÞíá
Ìðáñôæüêáò Í.
50 ÁíÜâõóóïò
ÊáñöÞ ËåìïíéÜ
15
ÁèÞíá
Ãéáííáêüò ÅõÜããåëïò
40
ÁèÞíá
ÄçìçôñáêÜêçò Ãåþñãéïò
30
ÁèÞíá
ÄñÜêïõ ÍôñÝãêá Ðáíäþñá
20
ÐåéñáéÜò
Êùóôïýëáò ËÜìðñïò
30
ÁèÞíá
ÃáëáíÜêçò Âáóßëåéïò
40
ÁèÞíá
ÃéáííÜêç Êáôßäïõ ÁãáèÞ
10
ÐåéñáéÜò
Äïýêá ÅëÝíç
20
ÌÜóôïñáò ÆÞóçò
50
ÌïúÜíïò ÉùÜííçò
100
ÁèÞíá
Óôçí ìíÞìç ôου
πατέρα του Δημήτρη
Ìáíþëç Ìáñßá
650
ÁèÞíá
ÈÝïò ÐåñéêëÞò
20
ÁèÞíá
ÊáôÝñçò Íéêüëáïò
50
ÁèÞíá
Ðßó÷ïõ Åëåõèåñßá
20
ÁèÞíá
ÊáñáãéÜííç
Ãåùñãïðïýëïõ Ìáñßá
20
ÐåñéóôÝñé
Óäñüëéáò ËÜìðñïò
50
ÁèÞíá
ÆÞóçò ÈùìÜò
15
×ïëáñãüò
ÊñáíéÜ ÆÞóç Óïößá & ÁñåôÞ 40 Çëéïýðïëç
Ìðñáêáôóïýëá Ëõäßá
20
ÃáëÜôóé
ÄÞìïõ Íéêüëáïò
15
ÃáëÜôóé
Áíáóôáóßïõ ÉùÜííçò
50
ÌáêñÞ ÖùôåéíÞ & ÁããåëéêÞ 20
Á÷áñíáß
ÈåìåëÞò Âáóßëåéïò
10
ÈÝïò Óðýñïò
100
ÐåñéóôÝñé
ÊáñáìðÜóç ÐáñáóêåõÞ
50
ÐáãêñÜôé
ËÜóäáò ×ñÞóôïò
15
ÁñêïìÜíç Ôóáñïý÷á Öñåéäåñßêç 40
×Üéäïò Âáóßëåéïò
50
ÐáðÜãïõ
Íôåíßóç Ìáñßá
50
ÐáðÜãïõ
Ðïýóéïò Âáóßëåéïò
30 Αã. ÐáñáóêåõÞ
ÃáëáíÜêçò ÂÜéïò
50 Ðåôñïýðïëç
Èåóσαλονίκη
Ìáíþëçò Ã. ÐÝôñïò
15
Êùôïýëáò ÉùÜííçò
200
Áëåîüðïõëïò Áðüóôïëïò ×áñ.300
Ðõñãéþôç Åõã.
20
ÔÝôôáò ×ñõóüóôïìïò
25
Óýëëïãïò Êáíáëéùôþí

Èåó/íßêç
Èåó/íßêç
Èåó/íßêç
Èåó/íßêç
Èåó/íßêç
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Ποσό€ Πόλη

Èåó/íßêç
ÌðÝêïò Áðüóôïëïò
ÂÜëëáò Áñéóôåßäçò

500
20
20

Èåó/íßêç
Èåó/íßêç
Èåó/íßêç

Âüëïò
Ìðáñôæüêá ×áñßêëåéá
Êñßêïõ ÍáõóéêÜ
Ðõñãéþôçò ÈùìÜò
Ðõñãßùôçò Óüëùí
×ñéóôïäïýëïõ Á.
Ãþãïõ ÁëåîÜíäñá
ÊáóéíÜ Åýá
ÄïõëãÝñç Ôóáñïý÷á ÁããåëéêÞ
ÌÜóôïñá Ãêïæéþñç Åëåõèåñßá
Ôóéþêïõ Äþñá
Ðõñãéþôçò Êùí.
Óäñüëéá ×áôæÜñá ×áñïýëá
ÊáôÝñçò Êùí/íïò
Æïýìðïò ¢ñçò
ÈåìåëÞò Áðüóôïëïò
Σερπιώτου Νικολέτα
Κουντεντάκης Θεόδωρος
Ζούμπου Βάσω τ. Χριστ.
Παπαντωνίου Ειρήνη
Δεπούντη Σήλεια
Χάιδος Κων/νος
Χάιδος Αλέξανδρος
Κρίκος Νικόλαος
Μαυρομάτης Κων/νος
Μάστορα - Τζαμτζή Ζωή
Γκολιώρη Ελευθερία
Κρίκου Ναυσικά
Κέλλα Βιργινία
Συμεωνίδου Αθηνά
Πυργιώτης Γιώργος

20
20
50
50
50
15
15
30
30
20
30
30
15
50
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30

Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò
Âüëïò

ËÜñéóá
ÔñÝãêáò ÄçìÞôñçò
Êáðïýëáò ËÜìðñïò
ÉùÜííïõ ÂÜóù
Óäñüëéá Åõáããåëßá
Ìüóéáëïò ËÜìðñïò
Ìé÷Üëçò ×ñÞóôïò
Ðñßíôóéïò ÓôÝöáíïò

15
20
15
20
20
30
20

ËÜñéóá
ËÜñéóá
ËÜñéóá
ËÜñéóá
ËÜñéóá
ËÜñéóá
ËÜñéóá

Êáñäßôóá
ÆÞóçò ÆÞóçò

50

ÊáíÜëéá

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ

Ποσό€ Πόλη

Êùôïýëáò ÓùôÞñçò
50
ËÝôóéêáò Áðüóôïëïò
20
Ìé÷Üëçò Äçì.
20
Ìé÷Üëçò Óôáýñïò
30
ÓéÜöçò ÊëåïìÝíçò
50
Áíáóôáóßïõ ÄçìÞôñéïò
20
Óåëïýíôïõ ¢ííá Äçìçôñßïõ 20
ÌáõñÜêçò ×ñÞóôïò
50
ÓôÜéêïõ ÐáðáíéêïëÜïõ Ïõñáíßá 20
ËÜððá ÁëåîÜíäñá
20
Ðõñãéþôçò Áðüóôïëïò
20
ÌáõñÜêçò Êùí/íïò
20
Áíáóôáóßïõ ÄçìÞôñéïò
50
ÂçôïâáñÞò Áðüóôïëïò
-ÆÞóçò ÅõÜããåëïò
50
ËïéðÜ
Ìß÷ïõ ÊáôÝñç Ìáñãáñßôá
30
Êïêêïñüãéáííçò ÁíäñÝáò
20
Ðõñãéþôç ÌÜíôç Åõãåíßá
20
×áñáëÜìðïõ Ãåþñãéïò
40
Êáñêáôóïýëáò Äçì.
20
×Üéäïò ×ñéóôüäïõëïò
200
Ìé÷Üëçò ×ñéóüóôïìïò
20
Óäñüëéáò ÈùìÜò
15
Bill & Carol Liaska
75
Liaska Aliki
75
Ãñáëßóôá Ðáðáðïóôüëïõ ¢ííá100
ÊïõôÞò ÄçìÞôñéïò
10
ÌÜóôïñáò Áðüóôïëïò
20
ÂÜëëáò ÈåìéóôïêëÞò
40
Óäñüëéáò Êùí/íïò
30
Ëéìíéþôç ÊáôÝñç Åõáããåëßá 50
Ìðáñôæþêáò Ãåþñãéïò
50
ÌðëïõãïõñÜ Áéêáôåñßíç
30
Êáëëéþñá Áãïñßôóá
20
ÊáôÝñç Áíáóôáóßá
50
ÔóÜêá ÖùôåéíÞ
20
Ìåñéóéþôç ÂáñâÜñá
30
ËÜóäáò Êùí/íïò
50
Êáðïýëáò Ðáíáãéþôçò
20
Χαβίλα Σδρόλια Ολυμπία
30
Χαβίλα Ευθυμίου Ελένη
30

Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
Êáñäßôóá
ÊáíÜëéá

ÊáëáìðÜêá
Ùñïðüò
ÊáëáìÜôá
×áëêßäá
Ôñßêáëá
ÊïæÜíç
Óêüðåëïò
Êýèçñá
ÊáíáäÜò
ÊáíáäÜò
Ôñßêáëá
Ôñßêáëá
Ôñßêáëá
Ôñßêáëá
Ôñßêáëá
Ìþëïò
Óáëáìßíá
Ôñßêáëá
ÌÝãáñá
ÓÝññåò
×áëêßäá
Ôñßêáëá
ÊáëáìðÜêá
Ôýñíáâïò

Λόγω πληθώρας ύλης οι υπόλοιπες συνδρομές
θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος
της εφημερίδας μας

Ευχαριστήριο για την Εργατική Εστία

õ÷áñéóôïýìå èåñìÜ êáé óõã÷áßñïõìå óõíÜìá ôá
ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ïñãáíéóìïý ÅñãáôéêÞò Åóôßáò
êáé ðñïóùðéêÜ ôïí Ðñüåäñü ôïõ êï ÄçìÞôñéï
Ôæßöá ãéá ôçí áãïñÜ êáé ôç äéÜèåóç åéóéôçñßùí ôçò åêäÞëùóçò óôïõò åñãáæïìÝíïõò êáé óõíôáîéïý÷ïõò äéêáéïý÷ïõò ôïõ Ïñãáíéóìïý. Ìå ôïí ôñüðï áõôü åíéó÷ýèçêå óç-

ìáíôéêÜ ï Óýëëïãüò ìáò áëëÜ ðñïóöÝñèçêå êáé ìéá ìïíáäéêÞ äõíáôüôçôá óå ëáúêïýò áíèñþðïõò í’ áêïýóïõí êáé
íá ôñáãïõäÞóïõí ìáæß ìå ãíùóôïýò êáëëéôÝ÷íåò, êëáóóéêÜ êáé ðïëõáãáðçìÝíá ôñáãïýäéá, ó’ Ýíá åîáéñåôéêü ðåñéâÜëëïí. Ôïõò åõ÷áñéóôïýìå åðßóçò êáé ãéá ôçí ôéìçôéêÞ
óõììåôï÷Þ êáé ôùí éäßùí óôçí åêäÞëùóÞ ìáò.

Åõ÷áñéóôïýìå ôÝëïò ôçí êá Áéêáôåñßíç ÊïõìïõôóÜêïõ, Ä/íôñéá ÌåôåñãáóéáêÞò ÌÝñéìíáò, êáèþò êáé ôïí
êï Ãåþñãéï Äåóéíéþôç, ÔìçìáôÜñ÷ç Øõ÷áãùãßáò êáé
Ðí. Åíáó÷/óåùí ôïõ Ïñãáíéóìïý, ãéá ôçí áìÝñéóôç õðïóôÞñéîÞ ôïõò óå üëá ôá óôÜäéá ôçò óõíåñãáóßáò
ìáò.
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από τη Θεσσαλονίκη
ÊÏÐΗ ÐÑÙÔÏΧÑÏÍÉΑÔÉÊÇΣ ÐΙÔÁΣ
Óôéò 11 Éáíïõñßïõ çìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá
19.00 óôï Îåíïäï÷åßï METROPOLITAN ôçò Èåóóáëïíßêçò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò ðñïóêÜëåóå üëá ôá ìåëç êáé ößëïõò êáé
ðñáãìáôïðïßçóå ôçí êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò
ðßôáò ãéá ôïí êáéíïýñãéï ÷ñüíï 2009. Ôçí ðßôá
åõëüãéóå ï áéäåóéìόôáôïò ðáôÝñáò ÓôÝöáíïò.
ÌåôÜ êüðçêå óå ôåìÜ÷éá êáé äéåνåìÞèçêå óå üëïõò ôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò. Ôï íüìéóìá ðÝôõ÷å ç ê. ÁèçíÜ Ìðáëßôá óõìðåèÝñá ôçò ×áúäùò
Ãéùôïðïýëïõ. Óôçí ôõ÷åñÞ ï Óýëëïãïò ìáò ðñïóÝöåñå ùò áíôÜëëáãìá Ýíá óßäåñï STIRELLA.
Áêïëïýèηóå Ëá÷åéïöüñïò áãïñÜ. Ôá äþñá
ðñïóέöεñáí: 0 ÉùÜííçò Êùôïýëáò, ç ÅõôÝñðç
ÔÝôôá, ο Ãñáììáôßêáò ÄçìÞôñéïò, ï ÆÞóçò ÅõÜããåëïò, ο Ìüóéáëïò Èåïäüóéïò, η Öñåéäåñßêç
Êùôïýëá êáé ï Ôïéñþíçò Âáóßëåéïò.
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõò åõ÷áñéóôåß üëïõò. Óôç óõíÝ÷åéá ï Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ
ìáò, åõ÷áñßóôçóå üëïõò ôïõò ðáñεõñéóêïìÝíïõò ðïõ ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò τç óå-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 1
Οι δάσκαλοι και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και Νηπ/γείου Καναλίων,
ευχαριστούν θερμά την κυρία Λάσδα
Όλγα, η οποία τους διέθεσε το ποσό
των 200 ευρώ. Με το ποσό αυτό αγοράστηκαν και μοιράστηκαν σε όλα τα
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και
Νηπ/γειου Καναλίων από ένα λογοτεχνικό βιβλίο και από μία κούπα Χριστουγεννιάτικη.
Κανάλια 22/12/08
Ο Διευθυντής του Σχολείου
Σταμάτης Πέτρου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 2
Οι δάσκαλοι και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και Νηπ/γείου Καναλίων,
ευχαριστούν θερμά την κυρία Στεργιούλη Βασιλική, η οποία διέθεσε αφιλοκερδώς για τα παιδιά του Δημοτικού
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ìíÞ áõôç ôåëåôÞ, åõ÷Þèçêå XPÏÍIA ÐÏËËÁ êáé
íá Ý÷ïõìå ìéÜ êáëÞ ÷ñïíéÜ äçìéïõñãçêÞ êáé åõôõ÷éóìÝíç.
Óôç óõíÝ÷åéá ï Ðñüåäñïò åõ÷áñßóôçóå üëουò
éäιαίτερα ôçí ê. Ðáðáãåùñãßïõ Ìáñßêá êáé ôá
ðáéäéÜ ôçò Áðüóôïëï , Íéêüëáï êáé Êùí/íï ãéá
ôçí öéëïîåíßá ðïõ ðáñÝ÷ïõí óôï Óýëëïãï ìáò
êÜèå ÷ñüíï óôï Îåíïäï÷åßïõ METROPOLITAN
óôç ìíÞìç ôïõ áåßìíçóôïõ ÓùêñÜôç Ðáðáãåùñãßïõ. Åðßóçò ï Óýëëïãïò ìáò åõ÷áñéóôåß ôïõ
ÄéåõèõíôÞí ôïõ Îåíïä. ê. ÊïëïêÜèçí Ðáíáãéþôçí ãéá ôçí όëçí ïñãÜíùóç. Åõ÷áñéóôþ

ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ
Óôéò 18-12-2008 o Ï ÄçìÞôñéïò Ãéùôüðïõëïò
ôïõ Êùí/íïõ êáé ôçò Âéñãéíßáò êáé ç óýæõãüò ôïõ
ÄÝóðïéíá ×áúäåõôïðïýëïõ áðÝêôçóáí Ýíá ÷áñéôùìÝíï êïñéôóÜêé. Ï Óýëëïãüò ìáò ôïõò åý÷åôáé
íá ôïõò æÞóåé.
Óôéò 22/10/2008 ï Ôóéþêïò Êùí/íïò ôïõ ÁëåîÜíäñïõ êáé ôçò Áöñïäßôçò êáé ç Áíáóôáóßá ÑïõóïõìÜíç áðÝêôçóáí êïñéôóÜêé. Ï Óýëëïãïò Êá-

íáëéùôþí Èåóóáëïíßêçò ôïõò åý÷åôáé íá ôïõò
æÞóåé.

ÈÁÍÁÔ0É
Óôéò 15-12-2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï óõã÷ùñéáíüò ìáò ËÜìðñïò ÊáôÝñçò åôþí 90. Ï åêëéðþí Þôáí ôáêôéêü ìÝëïò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò.
Áãáðïýóå ôï ÷ùñéü ìáò êáé ðñïóðáèïýóå ðÜíôá íá åßíáé ðáñþí óôéò äéÜöïñåò åêäçëþóåéò
ðïõ ãéíüôáí êáé éäéáßôåñá ôïõ 15Áõãïýóôïõ ðïõ
åïñôÜæïõìå ôçí Êïßìçóç ôçò Èåïôüêïõ. Ãéá ôï
ëüãï áõôü, æÞôçóå êáé ç ôáöÞ ôïõ íá ãßíåé óôá ÊáíÜëéá.
Ï ËÜìðñïò ÊáôÝñçò ìåôÜ ôïí Áëâáíéêü Ðüëåìï êáôåôÜãç åèåëïíôÞò óôïí Äçìïêñáôéêü Óôñáôü êáé Ýëáâå ìÝñïò óôçí ÅèíéêÞ Áíôßóôáóç ìå ôï
øåõäþíçìï Ã á æ Þ ò . ¸ëáâå ìÝñïò ùò ìá÷çôÞò
óôç ìÜ÷ç ôïõ Óéäçñïäñïìéêïý Óôáèìïý Öáíáñéïý,
êñáôþíôáò ìÜëéóôá ïðëïðïëõâüëï, üðïõ êáé äéáêñßèçêå ãéá ôçí ôüëìç êáé ôï èÜññïò ôïõ.
Ï Óýëëïãüò ìáò åêöñÜæåé ôá èåñìÜ óõëëõðçôÞñéá óå üëïõò ôïõò ïéêåßïõò ôïõ. Áò Üò åßíáé
áéùíßá ç ìíÞìç ôïõ.

Νέα από τα Κανάλια
Σχολείου και Νηπιαγωγείου τους άρτους για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών
και τη βασιλόπιτα που έκοψαν τα παιδιά στο σχολείο με τον ερχομό του
νέου χρόνου
Κανάλια 23/03/09
Οι δάσκαλοι του σχολείου

ÊÏÐΗ ΒΑΣΙΛΟÐΙÔÁΣ
Μέσα σε ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2009 η
κοπή βασιλόπιτας στο Δημοτικο σχολείο Καναλίων.
Την ωραία αυτή εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο πρόεδρος του
τοπικού Συμβουλίου Καναλίων κ. Μπρακατσούλας Λουκάς, οι δάσκαλοι και
οι γονείς των παιδιών. Στο μαθητή που
βρήκε το φλουρί της βασιλόπιτας

δόθηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
Κανάλια 23/03/09
Οι δάσκαλοι του σχολείου

ΓΑΜΟΣ
Óôéò 14/02/2009 ο Γιαννακός Γεώργιος του Χρυσοστόμου και της Μαρίας
παντρεύτηκε την Κωτσού Ιουλία του
Δημητρίου και της Κωσταντινιάς.

ÈÁÍÁÔ0É
Óôéò 23/11/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç
Óäñüëéá ÖùôåéíÞ ôïõ ÈùìÜ
Óôéò 5/12/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï ÃéáôáãÜíáò Âáóßëåéïò ôïõ ÅõáããÝëïõ.
Óôéò 8/12/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç Âïýëá ÊëåïðÜôñá ôïõ Á÷éëëÝá.
Óôéò 10/12/2008 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç

Êáôóáñïý ÆùÞ ôïõ ËÜìðñïõ.
Óôéò 10/01/2009 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï
Ìõñéóéþôçò Áããåëïò ôïõ Ãåùñãßïõ
Óôéò 13/01/2009 ðÝèáíå ç Ôóßðñá Èåïäþñá Çëßá Ìé÷Üëç.
Óôéò 22/01/2009 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ï
ÌÞôóéïò Êùí/íïò ôïõ ×ñÞóôïõ.
Óôéò 30/01/2009 ðÝèáíå ç ÌðÝêïõ ÁããåëéêÞ ôïõ Áðüóôïëïõ.
Óôéò 04/02/2009 Ýöõãå áðü ôç æùÞ ç
Óäñüëéá ÅëÝíç ôïõ Ãñçãüñç.
Óôéò 08/02/2009 ðÝèáíå σε ηλικία 89
ετών ο Μερισιώτης Θωμάς του Γεωργίου.
Óôéò 10/02/2009 ðÝèáíå σε ηλικία 89
ετών ο Μπαλταδώρος Παναγιώτης του
Κων/νου.
Óôéò 02/03/2009 ðÝèáíå σε ηλικία 97
ετών η Χάιδου Όλγα του Παντελή.
Óôéò 06/03/2009 ðÝèáíå σε ηλικία 92
ετών ο Δημητρίου Κων/νος του Αριστείδη.
Το ΔΣ του Óυëëόãïυ Êáíáëéùôþí ôçò ÁèÞíáò εκφράζει ôα óõëëõðçôÞñéá του
στις οικογένειες και τους φίλους τους.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από την Αθήνα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1
Εκκλησιαστικη Υμνογραφια
Íåïóýíèåôïí åüñôéïí Áðïëõôßêéïí
Ôùí áãßùí Ôñéþí ÌåãÜëùí Éåñáñ÷þí êáé åõêëÝùí ïéêïõìåíéêþí
ÄéáäáóêÜëùí, Âáóéëåßïõ ôïõ ÌåãÜëïõ, Ãñçãïñßïõ
ôïõ Èåïëüãïõ
êáé êëåéíïý ÉùÜííïõ ôïõ ×ñéóïóôüìïõ
(Éáí.30)
[Åðß ôïéò ïíïìáóôçñßïéò ðÜíôùí ôùí ó÷åôéêþò öåñùíýìùí ôùí Áãßùí, Þôïé ôùí öåñüíôùí ôï
üíïìá ÌåãáêëÞò]
¹÷ïò ã’. Ôçí ùñáéüôçôá.
ÊëÝïò åêôÞóáóèå üíôùò, èåüöñïíåò,ìåãÜëïé ä’ þöèçôå êáé ðåñéþíõìïé
åí ôïéò óõããñÜììáóéí õìþí êáé ðßóôåé
ôç èåñìïôÜôç. ¼èåí åîáéôïýìåèá,
ó÷åôéêþò ïé öåñþíõìïé, ÷Üñéí êáé âïÞèåéáí çìßí äïýíáé ôïéò óÝâïõóé êáìÜôïõò êáé ôïõò ðüíïõò åí âßù, ìíÞìçí
õìþí ôå ôçí áãßáí.
Ä.ãñ. : Áíôß èåüöñïíåò, êáé: ìáêÜñéïé. Áíôß ó÷åôéêþò, êáé: êáé çìåßò. Áíôß
ôïõò ðüíïõò åí âßù, êáé: ôïí Ýìðïíïí
âßïí. Ðñïâë. ôç öñÜóç ôïõ Êïíôáêßïõ
ôçò åïñôÞò: ôïõò ðüíïõò ãáñ åêåßíùí
êáé ôïí êÜìáôïí åäÝîù õðÝñ ðÜóáí ïëïêÜñðùóéí, ï ìüíïò äïîÜæùí ôïõò Á-

Aγαπητοί μου χωριανοί, όπου και
αν βρισκόμαστε, Γεια σας Χρόνια
Πολλά και ευτυχισμένα και καλές
γιορτές. Επί ευκαιρία που η ΑΧΕΠΑ
με τίμησε με ένα ευχάριστο για μένα
επί της 28 Οκτωβρίου, καθώς και η
ελληνική ορθόδοξη κοινότητα δια
την Εθνική Αντίσταση 1941-1945.
Τους ευχαριστώ δια την τιμή που

ãßïõò óïõ. Óçìåßùóç: ôï åðßññçìá
«ó÷åôéêþò» öáíåñþíåé üôé ôï üíïìá
ÌåãáêëÞò (ìÝãá + êëÝïò = ìåãÜëç
äüîá, öÞìç) Ý÷åé êÜðïéá ó÷Ýóç, ü÷é äçëáäÞ áðüëõôç, ìå ôç ìåãáëïóýíç êáé
ôï êëÝïò ôùí Ôñéþí ÌåãÜëùí êáé åõêëåþí Éåñáñ÷þí. Ì’ áõôÞ ôç óõíåéñìéêÞ óýíäåóç ôïõ ïíüìáôïò ÌåãáêëÞò
ðñïò ôïõò ôñåéò Áãßïõò ìðïñïýí êÜëëéóôá ïé öÝñïíôåò ôïýôï ôï üíïìá íá
åïñôÜæïõí ôá ïíïìáóôÞñéÜ ôïõò ôçí çìÝñá ôçò ìíÞìçò ôùí ÌåãÜëùí áõôþí
Éåñáñ÷þí, ðÝñá áðü ôçí ÊõñéáêÞ ôùí
Áãßùí ÐÜíôùí, êáé ôïýôï äéüôé óôï åðßóçìï Áãéïëüãéï (ÐáíÜãéï) ôçò Ïñèüäïîçò Åêêëçóßáò äåí õðÜñ÷åé ¢ãéïò
ìå ôï ùñáéüôáôï êáé áñ÷áéïðñåðÝò üíïìá ÌåãáêëÞò. Το ανωτέρο εόρτιο
Απολυτίκιο αφιερώνεται στο Μέγα Λ.
Πυργιώτη και σ’ όλους τους «Μεγακλήδες» του χωριού μας.
Θ.Ν.Ζ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2
Η Βλαχογιάννη
Καρκα Τέτη
κυκλοφόρησε την
πρώτη της
ποιητική
συλλογή με
τον τίτλο
“ΡΙΖΑ”. Ο
Σύλλογος

Καναλιωτών της Αθήνας της ευχεται
συγχαρητήρια και να βγει αντάξια των
μεγάλων λογοτεχνών που έβγαλε το
χωριό μας.

ΜΝΗΜΕΣ
ÐÝèáíå óôï Âáíêïýâåñ óôéò
8/12/2008, ï ÄÞìïò Íéêüëáò. ÃåííÞèçêå óôï ÷ùñéü ÊáíÜëéá Êáñäßôóáò ôï
1925. Ç êçäåßá ôïõ Ýãéíå óôïí Êáèåäñéêü íáü
ôïõ Áãßïõ
Ãåùñãßïõ
óôéò 11 Äåêåìâñßïõ
2008 êáé ç
ôáöÞ ôïõ Ýãéíå óôï êïéìçôÞñéï ôïõ Forest Lawn
Memorial Park Burnaby. Óôç óýæõãü
ôïõ ÅëÝíç, óôï ãéï ôïõ ÄçìÞôñç, óôçí
êüñç ôïõ ÄÝóðïéíá óôï óýæõãü ôçò
Murray êáé óôá ôñßá åããïíÜêéá ôïõ,
óôïí áäåëöü ôïõ ÐåñéêëÞ êáé óýæõãü
ôïõ Åëåõèåñßá, óôéò áíéøéÝò êáé óôá áíßøéá ôïõ, óõããåíåßò êáé ößëïõò, åõ÷üìáóôå èåñìÜ óõëëõðçôÞñéá. Ï ãÝñïÄÞìïò üðùò ôï ãÝñéêï äÝíäñï ðïõ Üðëùóå ôá êëáñéÜ, ãÝìéóå öýëëùìá, Üêïõóå ôñáãïýäéá ôùí ðïõëéþí, ÷ôõðÞèçêå ÷ñüíéá êáé ÷ñüíéá áðü äñïëÜðéá,
îáöíéêÜ Þñèå ìéá ÷åéìùíéÜôéêç êáôáéãßäá áðü êåñáõíïýò êáé ôï óõíÝôñéøå.
Åôóé êáé ï ÄÞìïò Ýöõãå îáöíéêÜ êáé

Νέα από την Αυστραλία
μου κάνανε για τους αγώνες και για
τη δραστηριότητα μου εδώ και 50
χρόνια.
Επί ευκαιρία τα ανώτερα, να σας
αναφέρω ότι ο γιος μου Ανδρέας
μαζί με τη γυναίκα του την Αφροδίτη

μας χάρισαν το 2ο νέο εγγονάκι μας.
Το πρώτο είναι ο Αριστείδης και το
δεύτερο ο Χρυσόστομος.Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ και η
γυναίκα μου Αναστασία.
Χαιρετισμούς από όλους εδώ τους

ãéá üóïõò ôïí ãíþñéæáí äåí ôï ðßóôåõáí. Äéüôé Þôáí êáèçìåñéíüò èáìþíáò êáé ç Ìáóêþô ôïõ åëëçíéêïý êáöåíåßïõ ôçò ðáñïéêßáò ìáò. Ï ÄÞìïò Þôáí åíåñãü ìÝëïò óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ Õðåñçëßêùí. ÕðçñÝôçóå ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá ìÝñá
ôçò æùÞò ôïõ ôçò ïñãÜíùóç ôçò Á×ÅÐÁ êáé Þôáí ï ðñþôïò Åðáñ÷éáêüò ÊõâåñíÞôçò óôç ÂñåôáíéêÞ Êïëïìâßá, õðçñÝôçóå óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ôçò ÅëëçíéêÞò êïéíüôçôáò Âáíêïýâåñ
ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá, Þôáí Ýíá áðü ôá éäñõôéêÜ ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ Õðåñçëßêùí. ÕðÞñîå åíåñãü ìÝëïò óôï óýëëïãï Èåóóáëþí, êáé Þôáí ðáíôá÷ïý ðáñþí óå üëåò ôéò åêäçëþóåéò ôçò ðáñïéêßáò ìáò. Ôåëåõôáßá óôï êáöåíåßï,
áí äåí Ýâëåðáí ôïí ÄÞìï üëïé ñùôïýóáí íá ìÜèïõí ãéáôß áðïõóßáæå.
Φίλε Δήμο καλό σου ταξίδι.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
H Aliki Glaqwin Liaska και o Ted
Rudback προσφέρουν 100 δολ. HΠA
στο Σύλλογο καναλιωτών Aθήνας στη
μνήμη του Δήμου Παπανικολάου ο
οποίος απεβίωσε στις 8 Δεκεμβρίου
στο Bανκουβερ του Kαναδά
Στη μνήμη του Δήμου Παπανικολάου
ο Βill και η Carol Liaska προσφέρουν
στο Σύλλογ Kαναλιωτών Aθήνας 100
δολ. HΠA.
Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί.

καναλιώτες που ήμεθα αρκετοί,
γύρω στους 70-80 και ο πρωτοπόρος ήμουν εγώ που έφερα τα αδέρφια μου με τις οικογένειές τους.
Με πολύ αγάπη και φιλιά
Αριστείδης Φωτίου Σδρόλιας
(Αρης)
21/11/2008

Bιοτεχνία:
Γραφεία Έκθεση:
Έκθεση Aθήνας:
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ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Για να θυμούνται οι παλιοί
και... να γνωρίζουν οι νέοι
Της Παρασκευής Μ. Σδρόλια - Κρανιά
Βιβλιοθηκονόμου Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Καρδίτσας

Ο

ι λαHκοß ïñãáíïðáß÷ôåò Þôáí ïé ëáúêïß ôýðïé ìéáò
åðï÷Þò, ïé ïðïßïé ìå ôï
èåßï äþñï ôçò ôÝ÷íçò îå÷þñéóáí êáé
óöñÜãéóáí ìå ôï ðÝñáóìÜ ôïõò ìéá
ïëüêëçñç åðï÷Þ. ÕðÞñîáí Ýíá êïììÜôé ôïõ êáëëéôå÷íéêïý êüóìïõ, ðïõ
óõìðåñéöÝñïíôáí áíÜëïãá ìå ôïí
çèïãñáöéêü ðëïýôï ôçò õðáßèñéáò
åëëçíéêÞò êïéíùíßáò åêåßíùí ôùí
÷ñüíùí. Ìéá ìïñöÞ ðïõ îå÷þñéóå
óôï ÷ùñéü ìáò Þôáí áõôÞ ôïõ ÌåíÝëáïõ -(ÌåëÜêïõ) Óäñüëéá.
Ï ÌåëÜêïò, ãñÜöåé ï Êþóôáò Ä
Óäñüëéáò - ÁñâáíôÜêïò óôï
âéâëßï ôïõ «Ôï
äÝíôñï ôçò ïéêïãÝíåéáò
Óäñüëéá», Þôáí
Þóõ÷ïò êáé áãáðçôüò. Îåíý÷ôéá
ï ÌåíÝëáïò óå
ãÜìïõò êáé ðáíçãýñéá ôéò ÊõñéáêÝò
êáé ôéò ãéïñôÝò.
ÐñïéêéóìÝíïò ìå ôï ôáëÝíôï ôïõ
ìïõóéêïý äéÝèåôå ìéá äåîéïôå÷íßá
åêðëçêôéêÞ. Óôá äÜ÷ôõëÜ ôïõ Ýðáéæå ôá áëöÜâçôï ôçò ôÝ÷íçò ôïõ.
Ìáæß ìå ôïõò Üëëïõò ïñãáíïðáß÷ôåò ôçò åðï÷Þò ôïõ, ï êïéíùíéêüò
ôïõ ñüëïò Þôáí ôåñÜóôéïò. Åîõðçñåôïýóå áñêåôÝò åêäçëþóåéò: ãÜìïõò, ðáíçãýñéá, âáöôßóéá, öéëéêÜ
êáé óõããåíéêÜ ãëÝíôéá, ðïéêßëá Ýèéìá êáé ëáúêÜ äñþìåíá, ðïõ ðáëéüôåñá Þôáí ôá ìüíá èåÜìáôá êáé áêñïÜìáôá ãéá ôç ìéêñÞ ðáñáäïóéáêÞ
êáíáëéþôéêç êïéíùíßá.
¹ôáí ï ìüíïò ôñüðïò øõ÷áãùãßáò, áíèñþðéíçò åðáöÞò êáé êïéíùíéêÞò áíáôñïöÞ. ÐÜíôá íéþèù ìéá
æåóôáóéÜ íá ìïõ ðñïóöÝñïõí ïé ëßãåò êáôáóéãáóìÝíåò áíáìíÞóåéò,
üôáí ïé ìíÞìåò ãõñßæïõí óôïõò äñüìïõò êáé ôá óïêÜêéá ôïõ ÷ùñéïý,
óôï ìÜæåìá ôïõ êáðíïý, óôïõò ãÜìïõò êáé ôá ðáíçãýñéá. Ï ÌåíÝëáïò Þôáí ìéá ìïñöÞ ðïõ êõñéÜñ÷çóå
ôüôå óôç ìíÞìç ìïõ áí êáé Þìïõí
ðáéäß ï÷ôþ ÷ñïíþí.
Äõóôõ÷þò ç ìïßñá ðïëëþí Êáíáëéùôþí Þôáí ï äñüìïò ôçò îåíéôéÜò.
ÐéêñÜ ôá îÝíá ôçò åðï÷Þò åêåßíçò,
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öÝñåé ï Áñéóôåßäçò Ö. Óäñüëéáò
ðïõ äéáìÝíåé óôï Óßíäåõ.

ïé ôüðïé öÜíôáæáí ðïëý ìáêñéíïß,
÷ùñßò ôïõò óçìåñéíïýò ôñüðïõò åðéêïéíùíßáò. Ï ÌåíÝëáïò ðïíïýóå
ãéá ôïí îåíçôåìü ôçò ÖùôåéíÞò êáé
ôçò ÁããåëéêÞò óôç ìáêñéíÞ Áõóôñáëßá. ¸êëáéãå êñõöÜ êáé ôüôå Ýðéáíå
ôï âéïëß ôïõ, ðïõ ãéíüôáí ðáñáðïíéÜñéêï ðïõëß ðïõ êåëáçäïýσå ôïí
êáçìü ôïõ. Ï ÌåíÝëáïò, óðÜíéïò
êáé áõèüñìçôïò áíèñþðéíïò ôýðïò,
Ýæçóå ó’ Ýíá êüóìï ôáëáéðùñçìÝíï, âáóáíéæüìåíï áðü ôïí ðüëåìï

áëëÜ ï ÷áñáêôÞñáò ôïõ Ýìåéíå áêÝñáéïò. ÐåñÞöáíïò, ðïíüøõ÷ïò êáé
áëçèéíüò, Þîåñå íá óÝâåôáé ôïí
åõáôü ôïõ êáé ôïõò óõíáíèñþðïõò
ôïõ ìå áîéïðñÝðåéá êáé öéëüôéìï.
Åêôüò áðü ôï ìåñÜêé ôïõ ãéá ôï
âéïëß, ìåñÜêé ôïõ Þôáí êáé ï ÷ïñüò,
ãé’ áõôü óôç ìåôáðïëåìéêÞ åðï÷Þ
äçìéïýñãçóå ìéá õðïôõðþäç ó÷ïëÞ
÷ïñïý, üðïõ ïé ìåñáêëÞäåò Êáíáëéþôåò ìÜèáéíáí ÷ïñü, üðùò áíá-

ÐáñçãïñéÜ óôç æùÞ ôïõ Þôáí ç
êáëïêÜãáèç êáé ðÜíôá öéëüîåíç ãõíáßêá ôïõ Ðïëõôßìç êáé ç êüñç ôïõ
Âáããåëßôóá.
¸öõãå ðïëý íùñßò áðü ôç æùÞ ï
ÌåíÝëáïò, êáé ìáæß ì’ áõôüí áñáéþíåé óéãÜ – óéãÜ ï êüóìïò ôùí ëáéêþí ìïõóéêþí. Ï ëáúêüò ðïëéôéóìüò
áðïäõíáìþíåôáé, áëëïéþíåôáé óå
ìéá åðï÷Þ ðïõ áðï÷ñùìáôßæåé êáé éóïðåäþíåé ôá ðÜíôá, ðïõ åîáöáíßæåé ôéò éäéáéôåñüôçôåò êáôáëýåé
ãëùóóéêÜ êáé ìïõóéêÜ éäéþìáôá, ôïðéêÝò êïõëôïýñåò. Áò åõ÷çèïýìå
ïé íÝïé, êïõñáóìÝíïé áðü ôïí ôå÷íéêü ðïëéôéóìü ðïõ Üëëáîå êõñéïëåêôéêÜ ôç æùÞ ìáò, íá îáíáâñåß åêåßíï ðïõ èá ôïõò öÝñåé êïíôÜ óôç
ëáúêÞ ðáñÜäïóç, ôç Öýóç êáé ôïí
Ðïëéôéóìü, ðïõ ðñïÜãïõí ôïí ¢íèñùðï. Ôï ðïßçìá ôïõ ÓôÝöáíïõ
ÃñáíÞôóá «ôï âéïëß» ôáéñéÜæåé áðüëõôá óôï ëáúêü ïñãáíïðáß÷ôç ôùí
Êáíáëßùí, ôïí áîÝ÷áóôï ÌåíÝëáï –
ÌåëÜêï Óäñüëéá:
«¸ñìï âéïëß ð’ áñÜ÷íéáóåò
óôïí ôïß÷ï êñåìáóìÝíï
êé ïé ÷ïñäÝò óïõ Ý÷ïõí óðÜóåé
ËåâÝíôåò áíáöôÝñùíåò
ó’ áíáÝñïõò ÷ïñïýò
ìå ôï ãëõêü óêïðü
Ôþñá óôï óðßôé ôï èáìðü
ðïõ óôïß÷åéùóåí ç èëßøç
ì’ áíáèõìéÝò ðáëéÝò
Ãé’ áíáèõìÞóïõ Ýíá êáéñü
ðáëéü êé ïíåéñåìÝíï
ìðñïóôÜ óôï ÷ïñïóôÜóé
Êé áãÜðåò åêñõöüäåíåò
åèÝñéåõåò êáçìïýò
óô’ áðÜñèåíï ÷ùñéü
Ó’ Ýíá ìïíÜ÷á ç æùÞ å÷
áðü ôï ÷Üñï êñõöåß
íá í’ áíáèõìÜò ÷áñÝò»

