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K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ

Toυ Σ.Γ.Π.

-«Êá ëïõ óüñ óá ôáí, êá ëïõ óüñ óá ôáí!
×ñü íéá óáò ðïõ ëÜ. ×ñé óôüò á íÝ óô(ç)!»

Ðá ó÷á ëéÜ óôï ÷ù ñéü. Ðá ó÷á ëéÜ óôá Êá -
íÜ ëéá.
Á íïß ãïõí ôá á óöá ëé óìÝ íá áð’ ôï ÷åé -
ìþ íá ðá ñá èõ ñü öõë ëá. ÓôÝ êï íôáé óôéò
áõ ëü èõ ñåò ïé ðáð ðïý äåò ìå ôéò ãéá -
ãéÜ äåò íá êá ëù óï ñß óïõí ãéïõò, èõ ãá -
ôÝ ñåò, ãá ìðñïýò, íõ öá äéÝò, áã ãü íéá
êáé äé óÝã ãï íá.

-«¼ ëá êá ëÜ;»
-«Äü îá ôïõ Èéü! Äïõ îá óìÝ íïõò íá’íé!»

ÌÝ ñåò ãéïñ ôÞò, ÷á ñÜò êáé á íå ìå ëéÜò.
Áð’ü ëåò ôéò ñïý ãåò âãáß íåé êá ðíüò,
ãõ ñß æåé ôï áñ íß óôç óïý βëá, á êïý ãï -
íôáé ôñá ãïý äéá, ôóïõ ãêñß æï íôáé ôá êá -
ôá êüê êé íá áõ ãÜ, á íôáë ëÜó óï íôáé åõ -
÷Ýò. 
Äß ðëá óôï ñï äï êüê êé íï ï âå ëß á êáé óôç
óïõ öëé ìÜ äá óôñù ìÝ íï ôï ôñá ðÝ æé. Ï
äéÜ êï óìïò; 
Êá íá äõü êïì ìÜ ôéá á ðü á âãï êëïý ñéò,
Ý íá ðéÜ ôï ìå íå ñáã ãñÜ êéá êáé óêïñ äÜ -
êéá áð’ ôá êç ðÜ êéá, æå óôÞ ëá ÷á íü ðé ôá
áð’ ôç ãÜ óôñá, äõï-ôñß á îå öëïõ äé óìÝ -
íá âñá óôÜ áõ ãÜ êáé ìéá êá íÜ ôá ìå íôü -
ðéï ôóß ðïõ ñï áð’ ôï êá æá íá ñéü. 

Πασχαλιά στα Κανάλια

ΞΞ
επέρασε και τις πιο αισιόδοξες
προσδοκίες η επιτυχία της εκδή-
λωσης για τον Μπάμπη Μπακάλη

που έγινε στις 27 Ιανουαρίου 2008 στο
κέντρο «Κεραμεικός» στην Αθήνα. Οι
Καναλιώτες της Αθήνας, οι φίλοι που ήρ-
θαν από το νομό Καρδίτσας ειδικά για τη
συγκεκριμένη βραδιά, αλλά και φιλόμουσοι
από την Αθήνα κατέκλυσαν τη μεγάλη αί-
θουσα και απόλαυσαν ένα πολύ ωραίο
μουσικό πρόγραμμα, που βασίστηκε απο-
κλειστικά στα τραγούδια του σημαντικού
συνθέτη. Το κοινό ξεπέρασε τα 1000 άτο-
μα και υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τους
καλλιτέχνες που συμμετείχαν αφιλοκερ -
δώς, αφού ο σκοπός δεν ήταν κερδοσκο-
πικός.

Μεγάλη πολιτιστικήΜεγάλη πολιτιστική
προσφορά η εκδήλωσηπροσφορά η εκδήλωση

για τον Μπάμπη Μπακάληγια τον Μπάμπη Μπακάλη

Ο Σύλλογος 
Καναλιωτών της 

Αθήνας σας εύχεται 

Καλό
Πάσχα
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ΣΣ
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 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η δύναμη της προσπάθειας 
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Το μέλλον του χωριού μαςΤο μέλλον του χωριού μας
Η θέα και η συγκρότησή του, αναλλοίωτες αξίες του
Èåó óá ëï íß êç, 9 Éá íïõá ñß ïõ 2009
Toυ Éù Üí íç Êù ôïý ëá

ÌÌ å ôçí ôç ëå ï ðôé êÞ åê ðï ìðÞ «Êõ ñéá -
êÞ óôï ÷ù ñéü Êá íÜ ëéá» å ðé öõ ëÜ -
÷èç êå óôï ðá íåë ëÞ íéï ìß á ìå ãÜ ëç

ðñï âï ëÞ ôïõ ÷ù ñéïý ìáò. Áé óèáí èÞ êá ìå ïé Êá íá -
ëéþ ôåò ôçí ðå ñç öÜ íéá ãé’ áõ ôü ðïõ ëá ôñåý ïõ ìå  êáé
á îß æïõí óõã ÷á ñç ôÞ ñéá óå ü óïõò óõ íÝ âá ëáí óôçí
õ ëï ðïß ç óç ôïõ Ýñ ãïõ áõ ôïý. 

Ðß óù ü ìùò á ðü ôçí
ù ñáß á áõ ôÞ âé ôñß íá,
áéù ñåß ôáé á êü ìá ôï á -
ãù íéþ äåò å ñþ ôç ìá ôçò
ñå ðüñ ôåñ ðñïò ôïí
Ðñü å äñï ôïõ Ôï ðé êïý
Óõì âïõ ëß ïõ Êá íá ëß ùí
ÄÞ ìïõ É èþ ìçò. «Ðþò
íá ãß íåé íá Ýñ èåé êü -
óìïò óôï ÷ù ñéü ãéá íá
ìçí ÷á èåß áõ ôüò ï ôü -

ðïò»;  Ï Ðñü å äñïò, ÷ù ñßò íá èÝ ëåé, óõ ãêá ôÜ íåõ -
óå, «.... íáé, äåí Ýñ ÷å ôáé íÝ ïò êü óìïò».

Ðñï óù ðé êÜ áé óéü äï îïò ÷á ñá êôÞ ñáò, äå óõì ìå -
ñß æï ìáé ôçí á ðáé óéü äï îç áõ ôÞ Ü ðï øç, ü ôé ìðï ñåß íá
÷á èåß ï ôü ðïò ìáò. Êü óìïò íá å ãêá ôá óôá èåß, ìü íé -
ìá óôï ÷ù ñéü, óôç óç ìå ñé íÞ óõ ãêõ ñß á äå äéá öáß íå -
ôáé, á öïý ç å ðé ëï ãÞ ôùí íÝ ùí ãéá å ãêá ôÜ óôá óç õ -
ðá ãï ñåý å ôáé á ðü ôéò á íÜ ãêåò ôïõò ãéá á ðá ó÷ü ëç -
óç, åê ðáß äåõ óç, ðå ñß èáë øç êáé å îá óöÜ ëé óç ìéáò
êá ëý ôå ñçò æù Þò ãéá ôïõò ß äéïõò êáé ôá ðáé äéÜ ôïõò,
ðñï û ðï èÝ óåéò ðïõ äåí å îá óöá ëß æï íôáé  óÞ ìå ñá.

Ïé óõí èÞ êåò ü ìùò ôçò æù Þò äéáñ êþò ìå ôá âÜë -
ëï íôáé. Ôï ÷ù ñéü, ãß íå ôáé óðïõ äáß ïò ðñï ï ñé óìüò
ãéá ôïí êÜ ôïé êï ôùí ðü ëå ùí, é äß ùò ôï êá ëï êáß ñé,
ãéá íá á íá óÜ íåé á ðü ôïí á óöõ êôé êü êëïéü ôùí ðü -
ëå ùí, íá óõ íá íôÞ óåé ôïõò ðáé äé êïýò ôïõ öß ëïõò
êáé íá ÷á ñåß, í’ á íá æç ôÞ óåé ðïéü ôç ôá ôü óï óôç äéá -
ôñï öÞ (ðñï ú ü íôá íÝ áò ãå ùñ ãß áò, âéï ëï ãé êÜ Þ ìç, íá
å ðá íåý ñåé «ôá ðéÜ ôá» ôçò ãéá ãéÜò ôïõ) ü óï êáé

óôçí êá ôïé êß á ãéá Ü íå ôç êáé åõ ÷Ü ñé óôç äéá ìï íÞ. 
Ïé á íÜ ãêåò áõ ôÝò ãéá ðïéü ôç ôá óôç äéá âß ù óç, á -

íá ãêÜ æïõí ðïë ëïýò íÝ ïõò íá å ðé óôñÝ øïõí óôçí
ðá ôñþ á ãç ãéá íá äç ìéïõñ ãÞ óïõí ôéò êá ôÜë ëç ëåò
õ ðï äï ìÝò êáé íá ðá ñÝ îïõí ôéò æç ôïý ìå íåò õ ðç ñå -
óß åò ðñÜã ìá ôï ï ðïß ï óõì âáß íåé Þ äç óå ðïë ëÜ ÷ù -
ñéÜ ðïõ óöý æïõí ðëÝ ïí á ðü æù Þ. ¸ ôóé óå âÜ èïò
÷ñü íïõ ôï ÷ù ñéü ìáò, ðá ñÜ ôç óç ìå ñé íÞ õ óôÝ ñç óç,
ìå óõ ãêñé ôé êÜ ðëå ï íå êôÞ ìá ôá ôéò öõ óé êÝò ï ìïñ -
öéÝò ôïõ èá ìðåé óôï ñõè ìü áõ ôü, èá á íá âéþ óåé êáé
äåí èá ÷á èåß ðï ôÝ. 

Ãéá íá á íôá ðï êñé èåß ü ìùò ôï ÷ù ñéü óôçí ðñü -
êëç óç áõ ôÞ ôçò íÝ áò å ðï ÷Þò, ï öåß ëïõ ìå ü ëïé êáé é -
äß ùò ïé Üñ ÷ï íôåò ôïõ ôü ðïõ íá ôï ðñï å ôïé ìÜ óïõí,
íá á íá äåß îïõí ôá ðëå ï íå êôÞ ìá ôÜ ôïõ, íá êá ôá óôÞ -
óïõí ôç äéá ìï íÞ á êü ìá ðéï åõ ÷Ü ñé óôç, ãéá íá ðñï -
óåë êý óïõí ðå ñéó óü ôå ñïõò óõã ÷ù ñéá íïýò êáé öß -
ëïõò. 

Ùò ôÝ ôïéá ðëå ï íå êôÞ ìá ôá, öõ óé êÜ êáé ðï ëå ï äï -
ìé êÜ, ðïõ äéá êñß íïõí ôï ÷ù ñéü ìáò êáé ôï êÜ íïõí íá
îå ÷ù ñß æåé, åß íáé ðñþ ôï ç ìá ãåõ ôé êÞ èÝ á êáé ôï å ëá -
öñü êëß ìá êáé äåý ôå ñï ç óõ ãêñü ôç óÞ ôïõ ùò å íéáß -
ï óý íï ëï.

Ç á ðÝ ñá íôç èÝ á á ðü êáé ðñïò ôï ÷ù ñéü åß íáé
êÜ ôé ôï ìï íá äé êü, ðïõ êá ôá ðëÞó óåé êáé ìá ãåý åé
ôï èå á ôÞ óôïí á ðÝ ñá íôï ï ñß æï íôá, ðÝ ñá á ðü ôïí
êÜ ìðï ü ðïõ äéá êñß íå ôáé ï ¼ ëõ ìðïò, ï Êßó óá âïò
(¼ó óá), ç Ïß ôç, ôá ¢ ãñá öá (êáé ï Êü æéá êáò) êáé
ôá ×Ü óéá êáé á ðü ðü ëåéò ç Êáñ äß ôóá, ôá Ôñß êá ëá
êáé ç Êá ëá ìðÜ êá. Ç èÝ á ôïõ ÷ù ñéïý ìáò åß íáé
ìß á á íáë ëïß ù ôç á îß á. Ôçí á îéï ðïéåß ç ðå ñé öå -
ñåéá êÞ ï äüò, ðïõ óõí äÝ åé ìÝ óù ôïõ Á ç - Ëéá ôá
äý ï êå íôñé êÜ Ü êñá. Äåí ãíù ñß æïõ ìå ðïë ëÜ ÷ù -
ñéÜ íá Ý ÷ïõí ðå ñé öå ñåéá êÞ ï äü. Ôçí êá ôá óêåý -
á óå ï óôñá ôç ãüò Íôå íß óçò êáé èá Þ ôáí äß êáé ç á -
ðü äï óç ôé ìÞò êáé ìíÞ ìçò óôïí Üí äñá, íá ï íï ìá -
óôåß ï äüò óôñá ôç ãïý Íôå íß óç, áß ôç ìá ðïõ äéá -
ôý ðù óå áñ ìï äß ùò ðñï 10å ôß áò ï Óôáý ñïò ÐÜ -
ó÷ïò, ìå Ýã ãñá öï ðïõ ðñï óõ ðÝ ãñá øá å ãþ êáé
ç Åõ ôÝñ ðç ÔÝô ôá. ÔÝ ëïò ï êá ôá óêåõá æü ìå íïò

êá ôÜ ìÞ êïò ôçò êï ñõ öï ãñáì ìÞò, á ðü ôïí Ðñï -
öÞ ôç Ç ëß á ùò ôçí ëß ìíç Ðëá óôÞ ñá, äñü ìïò,
ðñïó äß äåé óôç èÝ á áõ ôÞ ðñü óèå ôç ðá íï ñá ìé êÞ
ôïõ ñé óôé êÞ á îß á.

×ñåéÜ æå ôáé ëïé ðüí ìß á äéï ñá ôé êÞ, Ý îõ ðíç ðá ñÝì -
âá óç. óôï ðéï ðå ñß ï ðôï óç ìåß ï, óôç óôñá ôþ íá, íá
ðå ñé öñá ÷èåß êõ êëé êÜ ï ÷þ ñïò êáé íá äç ìéïõñ ãç èåß
ðå ñß ðôå ñï Þ á íá øõ êôÞ ñéï Þ îå íþ íáò (ôçí á íõ ðáñ -
îß á ôïõ ï ðïß ïõ ìáò õ ðåí èý ìé óå ç ñå ðüñ ôåñ) þ óôå
ç ìá ãåõ ôé êÞ áõ ôÞ èÝ á íá  ãß íå ôáé ðëÝ ïí á ðï ëáõ óôé -
êÞ.

Êáé ôé íá ðåé êá íåßò ãéá ôçí ó÷ç ìá ôé êÞ óõ ãêñü ôç -
óç ôïõ ÷ù ñéïý, ðÜ íù óôçí ðëá ãéÜ ôùí Èåó óá ëé êþí
Á ãñÜ öùí ôçò íï ôéï äõ ôé êÞò ðëåõ ñÜò ôçò Ðßí äïõ;
Êáé ï ðéï å ìðíåõ óìÝ íïò ðï ëå ï äü ìïò äåí èá ìðï -
ñïý óå íá å ðé ôý ÷åé ôçí åê èáì âù ôé êÞ áõ ôÞ óõ ãêñü -
ôç óç, ôü óï ãéá ôçí å ðß ìÝ ñïõò äéÜ ôá îç, ôùí êïé íü -
÷ñç óôùí äç ìü óéùí ÷þ ñùí, êå íôñé êüò äñü ìïò,
ðëá ôåß á ìå âñý óåò, ðíåõ ìá ôé êü êÝ íôñï, ðÝ ñá åê -
êëç óéÜ, ó÷ï ëé êüò êÞ ðïò, ðá ëáéü êáé íÝ ï ó÷ï ëåß ï,
ìïõ óåß ï  êáé óôçí êï ñõ öÞ ï Ðñï öÞ ôçò Ç ëß áò, ü óï
êáé ùò óõ íï ëé êü ó÷Þ ìá, ðñü êåé ôáé ãéá ìß á æù ãñá -
öéÜ. Íá á íá öåñ èåß å äþ ü ôé ôï ðñü âëç ìá ôçò ï äé êÞò
äé êôý ù óçò ôùí óðé ôéþí Ý ëõ óå ï ðñþ çí ðñü å äñïò
ôçò Üë ëï ôå Êïé íü ôç ôáò Êá íá ëß ùí öß ëïò ê. Êþ óôáò
Æïý ìðïò.

Ôá äéÜ öï ñá ìíç ìåß á, ðïõ óôÞ èç êáí êá ôÜ êáé ñïýò
åß íáé äéÜ óðáñ ôá. Óôéò âñý óåò ïé ðå óü íôåò ôïõ
1912-1913, ìðñï óôÜ á ðü ôçí åê êëç óß á Üë ëïé, ðß -
óù á ðü ôçí åê êëç óß á ôï Ü ãáë ìá ôïõ ãåí íáß ïõ á îéù -
ìá ôé êïý Á ðï óôü ëïõ Ðá ðá ãå ùñ ãß ïõ – Öé ëþ ôá, êÜ ôù
á ðü ôçí åê êëç óß á, óôï ó÷ï ëé êü êÞ ðï, ôï ìíç ìåß ï
ôçò á íôß óôá óçò.

¢ë ëç ìß á Ý îõ ðíç ðá ñÝì âá óç å ðé âÜë ëåé ôç äéüñ -
èù óç ôçò á ôá îß áò. Ôá ìíç ìåß á áõ ôÜ íá óõ ãêå íôñù -
èïýí óôï ó÷ï ëé êü êÞ ðï êÜ ôù á ðü ôçí åê êëç óß á.
Óôïí êÞ ðï ôùí ãåí íáß ùí Êá íá ëéù ôþí, þ óôå ç óõ -
ãêñü ôç óç íá åß íáé é äá íé êÞ êáé íá èõ ìïý íôáé ïé å -
ðåñ ÷ü ìå íåò ãå íå Ýò ôçí é óôï ñß á êáé ôïõò áí èñþ -
ðïõò ðïõ äç ìéïýñ ãç óáí áõ ôÞí.
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ΟΟ Γεώργιος Γιωτόπουλος
γεννήθηκε την 1η Οκτω-
βρίου 1941 στα Κανάλια

Καρδίτσας. Τελείωσε το Δημοτικό Σχο-
λείο Καναλίων και το Γυμνάσιο Φανα-
ρίου. Σπούδασε στο κλασσικό τμήμα
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου 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 από-
σπαση στο παράρτημα Βραγκιανών του
Γυμνασίου Μουζακίου.

Στα χρόνια αυτά βοήθησε όλα τα παι-
διά 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 Δα -
νειστική Βιβλιοθήκη Καναλίων με τη βο -
ήθεια προπάντων του Φώτη Μπαρμπα-
ρούση και της συζύγου του Ζωής, Κανα-
λιώτη 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 φροντιστή-
ρια Μέσης Εκπαίδευσης στην Αθήνα
και σ’ όλες τις περιπτώσεις με επιστο-
λές του Γ. Γιωτοπούλου εκ μέρους της
Δανειστικής Βιβλιοθήκης, τα βιβλία,
λογοτεχνικά και επιστημονικά, υπερ-
διπλασιάστηκαν. Την κίνηση των βι-
βλίων της βιβλιοθήκης παρακολου-
θούσε 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 περισ-
σότερα 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 «άρι-
στα» το πτυχίο του. Στο Σύλλογό μας

ήταν ο πρώτος που έριξε την ιδέα να
ιδρυθεί το χειμώνα του 1974 στο ξενο-
δοχείο Αργώ με διευθυντή τον κ. Γεώρ-
γιο Πυργιώτη, ο οποίος και υιοθέτησε
αμέσως την ιδέα της ίδρυσης του
Συλλόγου.

Στο πρώτο Δ/κό Συμβούλιο και στην
πρώτη συνεδρίαση για τον προγραμμα-
τισμό των έργων της διετίας πρότεινε
να εκδώσει ο Σύλλογος τις εργασίες τις
σχετικές με την ιστορία και τη λαογρα-
φία του χωριού μας, που δεν είχε
εκδώσει ο Σύλλογος της Αθήνας, με τη
μέθοδο των προεγγραφών των συν-
δρομητών, προκειμένου ν’ αντιμετωπι-
στεί το θέμα των δαπανών της έκδοσης.

Έτσι ύστερα από δύο χρόνια
συνεχούς εργασίας εκδόθηκε αναβα-
θμισμένο το πρώτο βιβλίο του Συλλό-
γου μας με τον τίτλο «Κανάλια
Καρδίτσης», το 1976, που βραβεύτηκε
από την Ακαδημία Αθηνών. Ο κ. Γιωτό-
ποπουλος ως φιλόλογος έγραψε τον
πρόλογο του Συλλόγου και τις λεζά-
ντες του βιβλίου και επιμελήθηκε τη
διόρθωση των τυπογραφικών.

Ο ίδιος το 1976 στην πρώτη συνε-
δρίαση μετά τις διακοπές του Πάσχα
πρότεινε στο Δ/κό Συμβούλιο την ίδρυ-
ση του Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου στο χωριό για την περι-
συλλογή 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 απο-
τέλεσμα σήμερα να έχει περίπου
εννιακόσια εκθέματα.

Το 1979 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια
με ομιλητή τον αείμνηστο Κίτσο Μακρή
από τους πρώτους και ο αξιολογότε-
ρος μελετητής της λαHκής τέχνης της
πατρίδας μας. Ήταν το μοναδικό Λαο-
γραφικό Μουσείο σε χωριό σε όλη την

Ελλάδα την εποχή εκείνη.
Το 1977 με τη συγκατάθεση του

αείμνηστου μεγάλου ευεργέτη του
χωριού μας Απόστολου Λιασκοβίτη δια-
τέθηκε από την κοινότητα Καναλίων
ένα μέρος του υπογείου του Πνευματι-
κού Κέντρου για τη μόνιμη εγκατάστα-
ση του Λαογραφικού Μουσείου. Την
ίδια χρονιά αγοράστηκε ένα μαγνητό-
φωνο και γράφηκε από τον κ. Γιωτό-
πουλο το κείμενο μιας μαγνητοκασέτας
για την αυτόματη ξενάγηση των επι-
σκεπτών του Μουσείου. Το 1983
εκδόθηκε και ο Οδηγός του Λαογραφι-
κού 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 έδω-
σε στον Κων/νο Μαυρομμάτη, συγγρα-
φέα του Λεξικού, επτακόσιες περίπου
λέξεις με την ερμηνεία τους και παρα-
δείγματά τους, καθώς και μια συμπλη-
ρωματική μελέτη για τα γλωσσολογικά,
φωνητικά, γραμματικά και συντακτικά
χαρακτηριστικά του ιδιώματος του χω-
ριού μας.

Το 1985 πρότεινε στο Δ/κό
Συμβούλιο και ιδρύθηκε το πρώτο χο-
ρευτικό 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 Παπαπο-
στόλου, Βασιλική Κ. Γιαννακού-Μαυ-
ρομμάτη και Μαρία Βασιλειάδου,
σύζυγος του Θωμά Δημ. Σδρόλια, καθη-
γητές Σωματικής Αγωγής. Ως στέγη
χρησιμοποιήθηκε αίθουσα του Εκ -
κλησιαστικού Λυκείου Βόλου, που πα-

ραχωρήθηκε δωρεάν από τον τότε
Λυκειάρχη - Σχολάρχη κ. Κων/νο Σου-
λιώτη από την Καπά Καρδίτσας. 

Λειτούργησαν για αρκετά χρόνια, με
αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά συνδέθη-
καν τόσο μεταξύ τους, ώστε και τώρα,
ενήλικοι  πια, να διατηρούν το συμπα-
τριωτικό και φιλικό δεσμό. 

To 1996 έγινε προσπάθεια αναβίω-
σης του χορευτικού συγκροτήματος
κυρίως με παιδιά του Νηπιαγωγείου και
του Δημοτικού Σχολείου και των
πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Δίδα-
ξαν δασκάλες από το Λύκειο Ελ -
ληνίδων Βόλου   σε αίθουσα του Αστι-
κού Κέντρου Χιλιαδούς, επίσης δω-
ρεάν, προσφορά από το Δήμο Βόλου.

Και για τα δύο συγκροτήματα ρά-
φτηκαν στολές με την τοπική
ενδυμασία του χωριού μας επί της προ-
εδρίας 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 Αι-
Λια. 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 εισηγή-
σεις της εκδήλωσης».

Τέλος στον εκδοτικό τομέα εκδόθη-
κε το βιλβίο «Εν Καναλίοις – Λέυκωμα
Ενθυμήσεων» με τα ιδιωματικά κέιμενα
του Στέφανου Γ. Πρίντζιου, που δημο-
σιεύτηκαν σε συνέχειες στην εφημε-
ρίδα Κανάλια Καρδίτσας. Εδω ο κ.
Γιωτόπουλος διέθεσε πολύ χρόνο, για
να διορθώσει ορθογραφικά, μορφολο-
γικά και συντακτικά τα κείμενα αυτά,
ώστε ν’ αποδίδονται σωστά στον ιδιω-
ματικό λόγο. Για την έκδοση συνεργά-
στηκε 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 αρθρο-
γραφία και τόσων άλλων υπο-
χρεώσεων.

Διάφορα άρθρα λαογραφικού πε-
ριεχομένου, βιβλιοκριτικές κλπ.
δημοσίευσε στις τοπικές εφημερίδες
και στην εφημερίδα «Κανάλια
Καρδίτσας».

Ηχογράφησε, φωτογράφισε και τα

Ο Γ. Γιωτόπουλος επίτιμος Ο Γ. Γιωτόπουλος επίτιμος ΠΠρόεδροςρόεδρος
του Συλλόγου Καναλιωτών του Βόλου
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τελευταία χρόνια βιντεοσκόπησε τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου στο Βόλο
και στο χωριό και έγραψε τις εισηγή-
σεις για τις περισσότερες τιμητικές
εκδηλώσεις του Συλλόγου σε χωρια-
νούς μας.

Προσπάθησε να αναβιώσει τους
πασχαλιάτικους χορούς στο χωριό
μας, με ομιλίες, άρθρα και συγκε-
ντρώσεις 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 δάσ-
καλο τον αείμνηστο Λάμπρο Γιαννακό,
γνωστό και άριστο τραγουδιστή των
πασχαλιάτικων τραγουδιών, οι μα-
θήτριες 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 πλα-
τεία του χωριού για αρκετά χρόνια.

Τα πρακτικά των Δ/κών Συμβουλίων
σκόπιμα εκτεταμένα από τον κ. Γιωτό-
πουλο 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 πολ-
λά 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 προβλέ-
πει το Καταστατικό, προσφέρο-
ντάς του μια ξυλόγλυπτη σύν-
θεση, έργο του καλλιτέχνη
ξυλογλύπτη κ. Γεωργίου Φραγ-
κούλη, 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.

Με αιφνιδίασε εντελώς απροσ-
δόκητα 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. Γιώρ-
γος 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 απόκ-
τηση σε άριστο βαθμό των επικοινω-
νιακών διαπροσωπικών σχέσεών
του, χάρη στο επαγγελμά του, ερχό-
μενος καθημερινά σε επαφή με πρό-
σωπα επίσημα και ανεπίσημα, και με
τις γνώσεις του που απέκτησε στη
Σχολή Ξενοδόχων ανελάμβανε και
αναλαμβάνει μετά την επαναδρα-
στηριοποίησή 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 εκδήλω-
ση, χωρίς αυτό να σημαίνει περι-
θωριοποίηση και η α-δρανοποίηση
του σημερινού Δ/κού Συμβουλίου.
Αντίθετα, είναι μια στενή και γόνιμη
συνεργασία και παροχή της απλόχε-
ρης εμπειρίας του στα πρώτα βήμα-
τα 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. Γιώρ-
γος Πυργώτης, που του έγινε πριν
από δεκαπέντε χρόνια πρόταση από
το τότε ΔΣ και αρνήθηκε με το αιτιο-
λογικό ότι ήταν νέος ακόμη.

Και αυτό για δύο λόγους: Πρώτον
ήταν αυτός που σε μια συζήτηση που
κάναμε στη ρεσεψιόν του ξενο-
δοχείου Αργώ ένα απόγευμα, του
πρότεινα και με ενθουσιαμό δέχτηκε
να ιδρύσουμε και στο Βόλο ένα
Σύλλογο Καναλιωτών. Λίγο αργότε-
ρα κατέβηκε από το δωμάτιό του και
ο Νίκος Ντρέγκας, που έμενε τότε
στο ξενοδοχείο και το ανακυκλώσα-
με και σ’ αυτόν. Αμέσως πήραμε
τηλέφωνο και στον Κώστα Μαυρομ-
μάτη και στον Λάμπρο Παπαποστό-
λου, οι οποίοι αμέσως συμφώνησαν
και μέσα σε λίγες ημέ-ρες ενημε-
ρώθηκαν τηλεφωνικά όλοι οι Κανα-
λιώτες,  παλαιοί και νεότεροι, από
το Γιώργο Πυργιώτη.

Έγινε η πρώτη συνεδρίαση των
ιδρυτικών μελών, από την οποία βγή-
κε 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 έγι-
ναν οι πρώτες αρχαιρεσίες.

Δεύτερον είναι ακράδαντη η
πεποίθησή μου ότι χωρίς τον Γιώργο
Πυργιώτη ο Σύλλογος των Κανα-
λιωτών του Βόλου δεν θα υπήρχε,
τουλάχιστον με τα μηδενικά οικονο-
μικά δεδομένα της εποχής εκείνης.

Μας φιλοξένησε από την πρώτη
μέρα της ίδρυσής του ως την τελευ-
ταία στο ξενοδοχείο Αργώ και κατό-
πιν στο Άδμητος, που είχε τη διεύθυ-
νσή τους, οπότε και συνταξιοδοτήθη-
κε. 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 φορ-
είς, 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 απο-
στρατεία», θα προσπαθήσω όσο οι

πνευματικές και σωματικές μου
δυνάμεις το επιτρέπουν και από τη
θέση αυτή να προσφέρω κάθε είδο-
υς 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 αποστρά-
τευση της πρώτης γενιάς και την
ανάληψη της ηγεσίας του από τη
δεύτερη, τα παιδιά των Καναλιωτών
που γεννήθηκαν στο Βόλο, το σημε-
ρινό ΔΣ δείχνει μια έντονη δραστη-
ριότητα 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 Κανά-
λια 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. Προσπάθη-
σα με κάθε τρόπο να τους την αντα-
ποδώσω.

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 οικογε-
νειακή προκοπή.

Υγεία παν’ απ’ όλα, Ειρήνη και
γαλήνη στη χώρα μας και σ’ όλον τον
κόσμο.

Ευχαριστώ θερμά

Η απάντηση του κ. Γεωργίου Γιωτόπουλου 
στην απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου  του Συλλόγου

για την ανακήρυξή του ως Επίτιμου Προέδρου
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Κοπή πίτας 2009 από το Σύλλογο
Καναλιωτών του Βόλου 

ΠΠ ραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία η ετήσια εκδήλωση
του Συλλόγου των Εν Βόλω

Καναλιωτών Καρ δίτσης για το κόψιμο της
βασιλόπιτας για το 2009,  την Κυριακή 8-
2-2009 στο Κέντρο «Ενυδρείο» στο Βόλο.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 170 άτομα
και ήταν ομολογουμένως από τις πιο πε-
τυχημένες εκδηλώσεις του Συλλόγου από
την ίδρυσή του. Στην εκδήλωση τιμήθηκε
και ο συγχωριανός μας Γιώργος Γιωτό-
πουλος, ο οποίος ανακηρύχθηκε επίτιμος
Πρόεδρος του Συλλόγου, κορυφαία τιμή
που προβλέπεται από το καταστατικό του
Συλλόγου. 
Ôçí åê äÞ ëù óç ôß ìç óáí ìå ôçí ðá ñïõ óß á
ôïõò ï ðá íï óéï ëï ãéü ôá ôïò ðá ôÝ ñáò ÌÜ îé -
ìïò (ÌÜ îé ìïò Ðá ðá ú ù Ü íïõ, Êá íá ëéþ ôçò
óôçí êá ôá ãù ãÞ á ðü ôïí ðá ôÝ ñá ôïõ), ï
Íï ìÜñ ÷çò Ìá ãíç óß áò êïò Á ðü óôï ëïò Ðá -
ðá ôü ëéáò, ï ðñþ çí âïõ ëåõ ôÞò êáé ðñþ çí
Íï ìÜñ ÷çò Ìá ãíç óß áò êïò Ðá íá ãéþ ôçò
Óêï ôé íéþ ôçò ìå ôç óý æõ ãü ôïõ ÈÜ ëåéá Ìá -
êñÞ-Óêï ôé íéþ ôç, êü ñç ôïõ óõ íôï ðß ôç ìáò
á åé ìíÞ óôïõ ëá ï ãñÜ öïõ Êß ôóïõ Ìá êñÞ, ï
Ý ãêñé ôïò äç ìï óéï ãñÜ öïò ôïõ ôç ëå ï ðôé êïý
óôáè ìïý TRT Óù ôÞ ñçò Ðï ëý æïò, óý æõ ãïò
ôçò óõ íôï ðß ôéó óÜò ìáò óõã ãñá öÝ ùò êáé
ç èï ðïéïý Ìé ìÞò Íôå íß óç, êá èþò êáé ç ìç -
ôÝ ñá ôçò êá Ìá ñß á Íôå íß óç, ÷Þ ñá ôïõ á åß -
ìíç óôïõ óôñá ôç ãïý Á èá íá óß ïõ Íôå íß óç. 
Ï ðñü å äñïò ôïõ Óõë ëü ãïõ ìáò êïò Áñ ôÝ -
ìçò ×á ëÜ ôóçò ôïõ Íé êÞ óôñá ôïõ Ü íïé îå ôçí
åê äÞ ëù óç ìå ôçí ðá ñá êÜ ôù ï ìé ëß á ôçí ï -
ðïß á ðá ñá èÝ ôïõ ìå áõ ôïý óéá.   

«Ðá íï óéï ëï ãéü ôá ôå ðá ôÝ ñá ÌÜ îé ìå,  
Êý ñéå Íï ìÜñ ÷ç Ìá ãíç óß áò Á ðü óôï ëå Ðá -
ðá ôü ëéá,
Êý ñéå ðñþ çí âïõ ëåõ ôÞ êáé Íï ìÜñ ÷ç Ìá -
ãíç óß áò Ðá íá ãéþ ôç Óêù ôé íéþ ôç,

Êå Óù ôÞ ñç Ðï ëý æï äç ìï óéï ãñÜ öï,
Êá Ìá ñß á Íôå íß óç ÷Þ ñá ôïõ á åß ìíç óôïõ
óõã ÷ù ñéá íïý ìáò êáé å ðß ôé ìïõ ìÝ ëïõò ôïõ
Óõë ëü ãïõ ìáò óôñá ôç ãïý Á èá íá óß ïõ Íôå -
íß óç,

Êá íá ëéþ ôéó óåò êáé Êá íá ëéþ ôåò,
Åê ìÝ ñïõò ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõë ëü ãïõ ìáò óáò
êá ëù óï ñß æù óôçí åê äÞ ëù óç áõ ôÞ ãéá ôçí
êï ðÞ ôçò âá óé ëü ðé ôáò 2009. Åß íáé ôé ìÞ êáé
÷á ñÜ ìáò ðïõ Ý ÷ïõ ìå ôü óï êü óìï óÞ ìå ñá
ìá æß ìáò,  êü óìï ðïõ äåí óôá ìá ôÜ íá ìáò
õ ðï óôç ñß æåé êáé íá âñß óêå ôáé ðÜ íôá äß ðëá
ìáò, óôéò åê äç ëþ óåéò ôïõ Óõë ëü ãïõ ìáò,
á ðü ôçí ß äñõ óÞ ôïõ  ìÝ ÷ñé óÞ ìå ñá. Ï ÷á -
ñá êôÞ ñáò ôçò óç ìå ñé íÞò åê äÞ ëù óçò åß íáé
äé ðëüò.

Ðñþ ôïí, ç  êï ðÞ ôçò ðñù ôï ÷ñï íéÜ ôé êçò
ðß ôáò ìáò ãéá ôï 2009, ìå ôéò åõ ÷Ýò ü ëùí
íá óõ íï äåý ïõí ü ëá ôá ìÝ ëç ôùí ïé êï ãå -
íåéþí ôùí Êá íá ëéù ôþí Êáñ äß ôóáò ãéá õ -
ãåß á êáé êÜ èå å ðé ôõ ÷ß á óôïõò ôï ìåßò ôçò å -

ðáã ãåë ìá ôé êÞò äñá óôç ñéü ôç ôáò.

Äåý ôå ñïí, á ðï öá óß óá ìå íá ôé ìÞ óïõ ìå êáé
êÜ ðïéïí Üí èñù ðï ðïõ ü ëá áõ ôÜ ôá ÷ñü íéá
á ãù íß óèç êå á íé äéï ôå ëþò ãéá ôïí Óýë ëï ãï
ìáò, ü ðùò Üë ëù óôå ôï Ý ðñá îáí êáé ü ëïé
ü óïé á ó÷ï ëÞ èç êáí ìå ôïí Óýë ëï ãï. ¼ ìùò
á ðï öá óß óá ìå íá îå êé íÞ óïõ ìå á ðü ôïí êï
Ãéþñ ãï Ãéù ôü ðïõ ëï, ðïõ Þ ôáí êáé ðá ñá -
ìÝ íåé Ý íáò á ãù íé óôÞò êáé ðïõ ü ðùò ìïõ
åê ìõ óôç ñåý èç êå  êáé ï ß äéïò, äåí ðå ñß ìå -
íå áõ ôÞ ôçí ôé ìç ôé êÞ åê äÞ ëù óç.
Á êü ìç á ðï öá óß óá ìå íá äù ñß óïõ ìå á ðü Ý -
íá DVD óôïõò äá óêÜ ëïõò êáé ôá ðáé äéÜ
ôïõ ÷ï ñåõ ôé êïý óõë ëü ãïõ ðïõ ÷ü ñåõáí
óôï Óýë ëï ãï ìáò óôéò åê äç ëþ óåéò ìáò
ðñéí á ðü åß êï óé êáé ðëÝ ïí ÷ñü íéá êáé ðïõ
ôþ ñá ïé ðå ñéó óü ôå ñïé åß íáé ïé êï ãå íåéÜñ -
÷åò êáé âñß óêï íôáé å äþ ìá æß ìáò óÞ ìå ñá.
Óêï ðüò áõ ôÞò ôçò ðñù ôï âïõ ëß áò, ðïõ Ý -
ãé íå ìå ðñü ôá óç ôïõ êïõ Ãéþñ ãïõ Ðõñ ãéþ -
ôç, åß íáé íá á íá èåñ ìÜ íïõí ïé ß äéïé ôç ó÷Ý -
óç ôïõò ìå ôï óýë ëï ãï êáé íá èõ ìç èïýí

êáé íá êñá ôÞ óïõí ãéá ðÜ íôá óôç ìíÞ ìç
ôïõò ôéò óôéã ìÝò å êåß íåò, ðïõ ðáé äÜ êéá
ôü ôå ÷ü ñåõáí ãéá ôï Óýë ëï ãü ìáò.
Óôï óç ìåß ï áõ ôü èá Þ ôáí á ÷á ñé óôß á íá ìçí
ðïý ìå, å ìåßò ïé ìé êñïß ÷ï ñåõ ôÝò ôçò å ðï -
÷Þò å êåß íçò, Ý íá ìå ãÜ ëï åõ ÷á ñé óôþ óôïõò
ãï íåßò ìáò, ðáð ðïý äåò ðëÝ ïí óÞ ìå ñá,
ðïõ å êåß íá ôá äý óêï ëá ÷ñü íéá, ðïõ Ý öõ -
ãáí á ðü ôï ÷ù ñéü ìáò á íá æç ôþ íôáò Ý íá
êá ëý ôå ñï ìÝë ëïí, ôå ëé êÜ ôï ðÝ ôõ ÷áí  á -
öïý  êá ôÜ öå ñáí íá óðïõ äÜ óïõí, íá äç -
ìéïõñ ãÞ óïõí ÷ñé óôéá íé êÝò êáé ç èé êÝò ïé êï -
ãÝ íåéåò, íá óðïõ äÜ óïõí ôá ðáé äéÜ ôïõò,
äç ëá äÞ å ìÜò êáé íá ìáò äþ óïõí ðá ñá êá -
ôá èÞ êç êáé ãéá ôá ðáé äéÜ ìáò ôéò áñ ÷Ýò ìå
ôéò ï ðïß åò å êåß íïé ìå ãÜ ëù óáí êáé ïé ï ðïß -
åò ìáò óõ íï äåý ïõí ìÝ ÷ñé êáé óÞ ìå ñá. Êáé
èá ôïë ìïý óá íá ðù ðùò ü ëïé ìáò óðïõ -
äÜ óá ìå, ü ëïé ìáò ðå ôý ÷á ìå êáé âëÝ ðù óôá
ðñü óù ðá ôùí ãï íéþí ìáò, ðïõ åß íáé å äþ
óÞ ìå ñá, ðü óï ðï ëý êá ìá ñþ íïõí ãéá å ìÜò
ôá ðáé äéÜ ôïõò. Ôïõò åõ ÷á ñé óôïý ìå.
Å ìåßò ïé 5 íÝ ïé ðïõ ìáò å ìðé óôåõ ôÞ êá ôå ôï
Óýë ëï ãï ðñéí á ðü á êñé âþò 1 ÷ñü íï, å ãþ ï
Áñ ôÝ ìçò ×á ëÜ ôóçò, ç Âéñ ãé íß á ÊÝë ëá, ç
Íé êï ëÝô ôá Óåñ ðéþ ôïõ, ç Ìá ñß á Á ñÝ èá  êáé
ï ÓôÝ ëéïò Óäñü ëéáò, ðñï óðá èÞ óá ìå íá
öá íïý ìå á íôÜ îéïé ôùí ðñïó äï êéþí óáò êáé
íï ìß æù ðùò ôï ðå ôý ÷á ìå. 
ÊÜ íá ìå ôçí ü ìïñ öç åê äÞ ëù óç óôï ÷ù ñéü
ðÝñ óé ôïí Á ðñß ëéï, ìå ôï ìíç ìü óõ íï ü ëùí
ôùí á ðï èá íü íôùí Êá íá ëéù ôþí ôïõ Âü ëïõ
êáé ðÞ ãá ìå óôï ÷ù ñéü ìå 2 ðïýë ìáí êáé É×
ðå ñß ðïõ 130 Ü ôï ìá.
¸ ãé íå ç åê äÞ ëù óç ãéá ôçí åê ðï ìðÞ «Êõ -
ñéá êÞ óôï ÷ù ñéü» ôçò ÅÔ3 óôéò 26 Ï êôù -
âñß ïõ 2008, óõí äéïñ ãá íù ôÞò ôçò ï ðïß áò
Þ ôáí êáé ï Óýë ëï ãüò ìáò, ï ï ðïß ïò óõ íÝ -
âá ëå ïé êï íï ìé êÜ ìå ôï ðï óü ôùí €1.500.
ÈÝ ëù íá óáò åõ ÷á ñé óôÞ óù êáé ãéá ôï ãå -
ãï íüò ü ôé óôéò åê äç ëþ óåéò áõ ôÝò å íé ó÷ý -

ΝΤΡΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καποδιστριου 26 - Κερατσινι
Τηλ.: 4327 806 

- Κιν.: 6972 17853
Αρ. αδειασ: Π 754
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å ôå ôï Óýë ëï ãï ïé êï íï ìé êÜ ìå äé êÞ óáò
ðñù ôï âïõ ëß á, äß íï íôáò á ðü ìï íïß óáò êÜ -
ðïéåò äù ñå Ýò, ç ï ðïß åò ìáò ÷ñåéÜ æï íôáé
ãéá íá êá ëý ðôïõ ìå åê äç ëþ óåéò ü ðùò ç
óç ìå ñé íÞ. ÔÝ ëïò, óôï äéÜ óôç ìá ðïõ Þ ìá -
óôáí å ìåßò óôï ôé ìü íé å ðé ÷ï ñç ãç èÞ êá ìå ìå
ôï ðï óü ôùí € 2.000 á ðü ôï Õ ðïõñ ãåß ï
Ïé êï íï ìé êþí, ìå å íÝñ ãåéåò ðïõ åß ÷áí îå -
êé íÞ óåé á ðü ôï ðñï ç ãïý ìå íï ÄÓ óôï ï ðïß -
ï õ ðÞñ ÷áí êáé 2 á ðü ôá ðÝ íôå óç ìå ñé íÜ
ìÝ ëç. Å ðß óçò åê äþ óá ìå Ü ìå óá DVD á ðü
ôçí åê ðï ìðÞ Êõ ñéá êÞ óôï ÷ù ñéü êáé ôï
äéá èÝ óá ìå óôá ìÝ ëç ìáò, ôï ï ðïß ï å îá í -
ôëÞ èç êå óå 1 å âäï ìÜ äá. 
ÔÝ ëïò, óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôïí êï Êþ óôá
Ìáõ ñï ìÜ ôç, ðñþ çí ðñü å äñï ôïõ Óõë ëü -
ãïõ å ðß óåé ñÜ å ôþí, å ôïé ìÜ óá ìå êáé èá
ðñï ÷ù ñÞ óïõ ìå óôï å ðü ìå íï äéÜ óôç ìá
óôçí Ýê äï óç å íüò á êïõ óôé êïý CD, ôï ï -
ðïß ï ôé ôëï öï ñåß ôáé «Êá íá ëéþ ôé êç íôï ðéï -
ëá ëéÜ», ìï íá äé êü óôï åß äïò ðá íåë ëç íß ùò.
Ùò óêï ðü Ý ÷åé íá ðå ñÜ óåé óôéò å ðü ìå íåò
ãå íéÝò óôá ðáé äéÜ ìáò, ôï Ü êïõ óìá ôçò
ãëþó óáò ìáò êáé ôïõ ãëùó óé êïý é äéù ìá ôé -
óìïý ôçò ðå ñéï ÷Þò  ìáò. Åõ ÷á ñé óôþ ëïé -
ðüí ôïí êï Êþ óôá Ìáõ ñï ìÜ ôç áë ëÜ êáé
ôïõò óõã ÷ù ñéá íïýò ìáò Íáõ óé êÜ Êñß êïõ
êáé Êùí/íï Êá ñá íÜ óéï ïé ï ðïß ïé åñ ìÞ íåõ -
óáí ôá êåß ìå íá ìå Ü ñé óôï ôñü ðï. Óáò æç ôþ
íá á ãêá ëéÜ óå ôå áõ ôÞ ôçí ðñï óðÜ èåéá ãéá -
ôß á ðï ôå ëåß óðÜ íéï öáé íü ìå íï ðï ëé ôé óôé êÜ
ðñÜã ìá ôá ôçò ÷þ ñáò. ÌÜ ëé óôá á íÜ ìå óá
óôá êåß ìå íá, âÜ ëá ìå êáé êÜ ðïéá ðá ñá äï -
óéá êÜ ôñá ãïý äéá ü ðùò ôï «Âñý óç ìïõ ìá -
ëá ìá ôÝ íéá» ê.á. ãéá íá å ìðëïõ ôß óïõ ìå ôï
CD êáé ìå ìïõ óé êÞ.

Åõ ÷á ñé óôïý ìå å ðß óçò ôïí êï Ãå þñ ãéï
Ðõñ ãéþ ôç, ðïõ óôÜ èç êå äß ðëá ìáò áõ ôü ôï
Ý ôïò, êáé ìáò õ ðï óôç ñß æï íôÜò ìáò ìå ôçí
å ìðåé ñß á ôïõ êáé ôéò é äÝ åò ôïõ, é äÝ á ôïõ ï -
ðïß ïõ Þ ôáí êáé ç óç ìå ñé íÞ ôé ìç ôé êÞ åê äÞ -
ëù óç óôï ðñü óù ðï ôïõ êïõ Ãéù ôü ðïõ ëïõ.
Ôïí åõ ÷á ñé óôïý ìå å ðß óçò êáé ãéá ôï ãå ãï -
íüò ü ôé áñ ÷é êÜ êáé å ðß ðïë ëÜ ÷ñü íéá öé ëï -
îÝ íç óå ôéò óõ íå äñéÜ óåéò ôïõ Óõë ëü ãïõ
ìáò óôï Îå íï äï ÷åß ï «ÁÑ ÃÙ» óôçí áñ ÷Þ
êáé «ÁÄ ÌÇ ÔÏÓ» óôç óõ íÝ ÷åéá, ôá ï ðïß á
äéá ôç ñïý óå óôï Âü ëï. 

Åõ ÷á ñé óôïý ìå ôïí ãéá ôñü ìáò, ôïí êï ×ñÞ -
óôï Ãéù ôü ðïõ ëï, ôï éá ôñåß ï ôïõ ï ðïß ïõ á -
ðï ôå ëåß ôï óýí äå óìï ìå ôá îý ôùí ìå ëþí
êáé ôïõ Óõë ëü ãïõ, á öïý ç ðñï óöï ñÜ ôïõ
óôï Óýë ëï ãï á ðü ôï 1979 ìÝ ÷ñé óÞ ìå ñá,
ðü ôå ùò ðñü å äñïò êáé ðü ôå ùò ìÝ ëïò ôçò
å öï ñåõ ôé êÞò å ðé ôñï ðÞò åß íáé óç ìá íôé êÞ.
Èá ôïí ÷á ñá êôÞ ñé æá å ðß óç ìï éá ôñü ôùí ìå -
ëþí ôïõ Óõë ëü ãïõ á öïý å êôüò á ðü ôéò ðï -

ëý ôé ìåò éá ôñé êÝò óõì âïõ ëÝò ôïõ, äß íåé
ðëç ñï öï ñß åò êáé ãéá ôéò åê äç ëþ óåéò ìáò
êáé å íç ìå ñþ íåé óõ íå ÷þò ôá ìÝ ëç ìáò êá -
ôÜ ôéò å ðé óêÝ øåéò ôïõò óôï éá ôñåß ï. Ôïõ
åõ ÷ü ìá óôå íá Ý ÷åé õ ãåß á êáé íá ÷áß ñå ôáé ôç
óý æõ ãü ôïõ êáé ôá ðáé äéÜ ôïõ.  
ÔÝ ëïò èÝ ëù íá åõ ÷á ñé óôÞ óù åê ìÝ ñïõò
ôïõ Óõë ëü ãïõ ü ëïõò ôïõò ôÝ ùò ðñï Ý -
äñïõò, οι οποίοι á ðü ôï 1974 êñÜ ôç óáí
æù íôá íü ôï Óýë ëï ãï ìáò, ãéá íá ìáò ôïí
ðá ñá äþ óïõí å ìÜò óÞ ìå ñá.
Èá Þ èå ëá óôï óç ìåß ï áõ ôü íá á ðåõ èý íïõí
Ý íá óý íôï ìï ÷áé ñå ôé óìü ïé å ðß óç ìïé ðñï -
óêå êëç ìÝ íïé ìáò, áñ ÷ß æï íôáò á ðü ôïí ðá -
ôÝ ñá ÌÜ îé ìï ðïõ åß íáé Êá íá ëéþ ôçò óôçí
êá ôá ãù ãÞ êáé ôï Ýñ ãï ôïõ ï ðïß ïõ êáé óôïí
ÉÍ Áã Áé êá ôå ñß íçò êáé óôïí ÉÍ Áã Äç ìç ôñß -
ïõ êáé óÞ ìå ñá óôïí ÉÍ Áã. Êùí óôá íôß íïõ
åß íáé ðï ëý ìå ãÜ ëï. Ç óõì âï ëÞ ôïõ å ðß óçò
åß íáé ìå ãÜ ëç êáé óôç äç ìéïõñ ãß á ôïõ Ðíåõ -
ìá ôé êïý ÊÝ íôñïõ ôçò Ìç ôñü ðï ëçò ìáò
óôçí ï äü Ðï ëõ ìÝ ñç-Ðåñ ñáé âïý.

(Óå êÜ èå ðñï óöþ íç óç ôùí å ðé óÞ ìùí êá -
ëå óìÝ íùí á êï ëïõ èïý óå êáé ç á íôé öþ íç óç
á ðü ôïõò é äß ïõò. ¼ ëç ç åê äÞ ëù óç êá ëý -
öèç êå ôç ëå ï ðôé êÜ êáé èá á êï ëïõ èÞ óåé ç
á íá ðá ñá ãù ãÞ ôçò óå DVD êáé ç äéÜ èå óÞ
ôïõ ðñïò ôá ìÝ ëç ôïõ Óõë ëü ãïõ ìáò).
Ï Íï ìÜñ ÷çò Ìá ãíç óß áò, ï ï ðïß ïò åß íáé Ý -
íáò íÝ ïò Üí èñù ðïò ðïõ ðñï óðá èåß íá
öÝ ñåé óå ðÝ ñáò ôç äý óêï ëç á ðï óôï ëÞ ôçí
ï ðïß á Ý ÷åé êáé åß ìáé óß ãïõ ñïò ü ôé ôï ðñÜô -
ôåé  ìå å ðé ôõ ÷ß á. Ó’ áõ ôÞ ôïõ ôçí ðñï óðÜ -
èåéá, óôç ñß æå ôáé á ðü ôïí äé êü ìáò Üí èñù -
ðï ôïí êï ¢ ãç  Æïý ìðï, ãéü ôïõ ÊëÝ áñ ÷ïõ,
ü ðïõ å ðé ôñÝ øå ôå ìïõ íá ðù ðùò åß íáé ï
ðéï êï íôé íüò êé Ý ìðé óôïò Üí èñù ðïò ôïõ

Íï ìÜñ ÷ç ìáò. (Óôçí á íôé öþ íç óç ôïõ ï êïò
Íï ìÜñ ÷çò äå óìåý èç êå ãéá ìéá åê äÞ ëù óç
å íôüò ôïõ 2009 ìå ôç ÷ï ñç ãß á ôçò Íï ìáñ -
÷ß áò ãéá íá ôé ìç èåß êÜ ðïéïò Êá íá ëéþ ôçò
óôçí êá ôá ãù ãÞ).

Ï ðñþ çí Íï ìÜñ ÷çò ÐÜ íïò Óêù ôé íéþ ôçò,
óý æõ ãïò ôçò óõã ÷ù ñéá íÞò ìáò á ðü ôïí
ðá ôÝ ñá ôçò Êß ôóï Ìá êñÞ, ôçò êáò ÈÜ -
ëåéáò Óêï ôé íéþ ôç-Ìá êñÞ, êáé ï ï ðïß ïò ìáò
Ý äù óå ôéò ðï ëý ôé ìåò óõì âïõ ëÝò ôïõ óôï
èÝ ìá ôïõ ìïõ óåß ïõ Êá íá ëß ùí.
Ï êïò Óù ôÞ ñçò Ðï ëý æïò, ðïõ ôïí èå ù -
ñïý ìå êïì ìÜ ôé ôïõ Óõë ëü ãïõ á öïý ðñéí á -
ðü ëß ãï äéÜ óôç ìá ðá íôñåý ôç êå ôçí å êëå -
êôÞ ôçò êáñ äéÜò ôïõ, ôç óõ íôï ðß ôéó óÜ  ìáò
ãíù óôÞ ç èï ðïéü êáé óõã ãñá öÝ á êá Ìé ìÞ
Íôå íß óç.

Êá Ìá ñß á Íôå íß óç Ü öç óá ôå ëåõ ôáß á å óÜò
íá á ðåõ èý íå ôå Ý íá óý íôï ìï ÷áé ñå ôé óìü
óå ü ëïõò å ìÜò êáé íá îÝ ñå ôå ðùò ç ðá -
ñïõ óß á óáò á ðï ôå ëåß ý øé óôç ôé ìÞ ãéá ôï
Óýë ëï ãï ìáò.
Ùò Äéïé êç ôé êü Óõì âïý ëéï ôïõ Óõë ëü ãïõ,
åê ðñï óù ðþ íôáò êáé ü ëá ôá ìÝ ëç ôïõ, åê -
öñÜ æïõ ìå ôá åé ëé êñé íÞ ìáò óõë ëõ ðç ôÞ ñéá
óå å óÜò êáé óôéò ïé êï ãÝ íåéåò ôùí èõ ãá ôÝ -
ñùí óáò ãéá ôïí ðñü óöá ôï èÜ íá ôï ôïõ á -
åé ìíÞ óôïõ óõ æý ãïõ óáò Á èá íá óß ïõ, å ðß ôé -
ìïõ ìÝ ëïõò ôïõ Óõë ëü ãïõ ìáò, óôñá ôç ãïý
êáé ìå ãÜ ëïõ åõåñ ãÝ ôç ôïõ ÷ù ñéïý ìáò.
ÆÞ óá ìå ïé ìå ãá ëý ôå ñïé óôçí ç ëé êß á ôçí å -
ðé âëç ôé êÞ ðñï óù ðé êü ôç ôá ôïõ óõ æý ãïõ
óáò, ôçí ìå ãÜ ëç ðñï óöï ñÜ ôïõ ðñïò ôçí
ðá ôñß äá, ðñþ ôá ìå ôç óõì ìå ôï ÷Þ ôïõ ùò
áí èõ ðï ëï ÷á ãïý êáé ëï ÷á ãïý óôï Ý ðïò ôïõ
´40 êáé êá ôü ðéí óôçí Å èíé êÞ Á íôß óôá óç.

Ôçí êá ôá îß ù óÞ ôïõ ìå ôçí êáô’ å êëï ãÞí
ðÜ íôá ðñï á ãù ãÞ ôïõ ùò ôï âáè ìü ôïõ
óôñá ôç ãïý. Áë ëÜ å ìåßò ïé Êá íá ëéþ ôåò æÞ -
óá ìå êáé ôçí á ãÜ ðç êáé ôçí ëá ôñåß á ôïõ,
èá ëÝ ãá ìå, ãéá ôï ÷ù ñéü ìáò êáé ôïõò óõã -
÷ù ñéá íïýò ôïõ, ÷ù ñßò ðñï óù ðï ëç øß á.
Ùò Äéïé êç ôÞò ôçò 1çò Óôñá ôéÜò ËÜ ñé óáò
å ðß äý ï ó÷å äüí ÷ñü íéá, 1968-69, Ý öå ñå
êëé ìÜ êéï ôçò 4çò ÌÏ ÌÁ ðïõ åñ ãÜ óèç êå
óôï ÷ù ñéü ìáò ãéá ôç äéÜ íïé îç êáé á óöáë -
ôü óôñù óç ôïõ äñü ìïõ ðñïò ôï Öá íÜ ñé êáé
ôïí Ðå ñé öå ñåéá êü, ãéá ôç äç ìéïõñ ãß á ôïõ
å ëé êï äñï ìß ïõ êáé ôïõ óôß âïõ ôùí á èëï ðáé -
äéþí, ôïõ ãç ðÝ äïõ ü ðùò ôï ëÝ ìå, Ýñ ãá
ðïõ á íá âÜè ìé óáí ôï ÷ù ñéü ìáò êáé ðïõ
ìá æß ìå ôá Üë ëá ðëå ï íå êôÞ ìá ôÜ ôïõ, ôï
êá ôÝ óôç óáí ôï êá ëý ôå ñï êáé ôï ï ìïñ öü ôå -
ñï ôçò ðå ñéï ÷Þò. Å ðé ðëÝ ïí, âï Þ èç óå ðïé -
êé ëï ôñü ðùò ü óïõò óõã ÷ù ñéá íïýò ìáò
ðñï óÝ öõ ãáí óôç âï Þ èåéÜ ôïõ.

Ôï ÄÓ á ðï öÜ óé óå íá ðñï ôåß íåé ôçí á íÝ -
ãåñ óç áí äñéÜ íôá ôïõ óôñá ôç ãïý óôï ÷ù ñß -
ï ìáò. Ôï ÄÓ á ðï öÜ óé óå å ðß óçò íá ðñï -
ãñáì ìá ôß óåé ãéá ôçò 5 Á ðñé ëß ïõ, ç ìÝ ñá Êõ -
ñéá êÞ, óôïí ÉÍ Áã Êùí/íïõ Âü ëïõ ôçí ôÝ -
ëå óç å íüò ìíç ìï óý íïõ ðñïò ôé ìÞí ôïõ ìá -
æß ìå ôïí Üë ëï åõåñ ãÝ ôç ôïõ ÷ù ñéïý ìáò,
ôïí á åß ìíç óôï éá ôñü êáñ äéï ëü ãï Íå ï ðôü -
ëå ìï Ãå ùñ ãß ïõ ÄÞ ìïõ, Êá íá ëéþ ôç á ðü
ôïõò ãï íåßò ôïõ å ðß óçò, ï ï ðïß ïò âÝ âáéá
ãåí íÞ èç êå êáé Ý æç óå óôï Âü ëï êáé ðïõ ìå
ôç äéá èÞ êç ôïõ äþ ñé óå óôï ÷ù ñéü ìáò äý -
ï êå íôñé êÜ êá ôá óôÞ ìá ôá óôç ãù íß á Ãêëá -
âÜ íç-Êï íôá ñÜ ôïõ, ðñï êåé ìÝ íïõ ìå ôá å -
íïß êéá ôïõ íá å íé ó÷õ èïýí ïé êï íï ìé êÜ ãéá
ôéò óðïõ äÝò ôïõò ðáé äéÜ ðïõ ïé ãï íåßò
ôïõò êá ôÜ ãï íôáé á ðü ôá Êá íÜ ëéá êáé äåí
åß íáé óå èÝ óç íá á íôá ðï êñé èïýí óôéò äá -
ðÜ íåò ôùí óðïõ äþí ôùí ðáé äéþí ôïõò.
Ðá ñá êá ëþ å íüò ëå ðôïý óé ãÞ óôç ìíÞ ìç
ôïõò». 
¸ ðåé ôá á êï ëïý èç óå ç âñÜ âåõ óç ôïõ êïõ
Ãéþñ ãïõ Ãéù ôü ðïõ ëïõ ìå Ý íá îõ ëü ãëõ ðôï
ðïñ ôñÝ ôï êáé ç á íá êÞ ñõ îÞ ôïõ óå å ðß ôé ìï
Ðñü å äñï ôïõ Óõë ëü ãïõ ìáò.  
Á êï ëïý èç óå ç åõ ëï ãß á ôçò âá óé ëü ðé ôáò á -
ðü ôïí ðá ôÝ ñá ÌÜ îé ìï. Ôï öëïõ ñß Ý ôõ ÷å
óôïí êï Êá ôÝ ñç, ï ï ðïß ïò Ý ëá âå ùò äþ ñï
Ý íáí ü ìïñ öï óôáõ ñü áë ëÜ êáé ìéá ìå ãÜ ëç
ðñï óöï ñÜ á îß áò €1.000, (ìéá å ôÞ óéá óõí -
äñï ìÞ óôï SPA ôïõ Îå íï äï ÷åß ïõ) ðïõ
ðñü óöå ñå óôï Óýë ëï ãü ìáò ï óõ íôï ðß ôçò
ìáò  êïò Á ëå îü ðïõ ëïò, ðñü å äñïò ôçò
ÄÏ ÌÏ ÔÅË êáé ôïõ Îå íß á Âü ëïõ.   
Á êï ëïý èç óå ãéá ðå ñß ðïõ 2 þ ñåò ÷ï ñüò á -
öïý ï Óýë ëï ãïò êá ôÜ öå ñå íá öÝ ñåé ãéá ôïí
óêï ðü áõ ôü ôïí ìå ãÜ ëï ðá ñá äï óéá êü ïñ -
ãá íï ðáß ÷ôç êï Ï äõó óÝ á Óé äÝ ñç. 

q p µµ
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Μεγάλη ανταπόκριση    Μεγάλη ανταπόκριση    
Μπάμπη    Μπάμπη    

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΤΤ
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

q p µµ
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   στην εκδήλωση για τον    στην εκδήλωση για τον 
   Μπακάλη   Μπακάλη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

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 κοι-
νού 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 ηχογρα-
φήθηκαν από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές. Πολλά
από τα τραγούδια αυτά έγιναν μεγάλες επιτυχίες και αρκετά έμει-
ναν κλασικά: τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Μόνο ο Στέλιος Καζαν-
τζίδης ερμήνευσε σε δίσκους 56 τραγούδια του Μπάμπη Μπακάλη
(πρώτο της συνεργασίας τους το «Θέλω να πεθάνω», στις 29-2-
1955). «Το κουρασμένο βήμα σου»,  το «Γράμμα θα στείλω στο
Θεό», «Έκαψα την καλύβα μου» και λίγο αργότερα το «Συρματο-
πλέγματα βαρειά», σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου
είναι μερικά από τα πρώτα του τραγούδια . Έχει ποσοστό συνδημι-
ουργίας στο θρυλικό τραγούδι, «Κάποια μάνα αναστενάζει» (το υπο-
γράφει 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 πι-
κραμένη 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, Πρόδρο-
μος Τσαουσάκης, Μανώλης Αγγελόπουλος, Στράτος Διονυσίου,
Πάνος Γαβαλάς, Σταύρος Τζουανάκος, Σταύρος Καμπάνης, Δούκισ-
σα, Περπινιάδης, Αναγνωστάκης, Ζαγοραίος, Τσετίνης, Διαμάντη,
Τσαουσάκης. 

q p µµ
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Toυ Σδρόλια Στεργίου Δημήτρη
ή Αρβαντάκου

TT ο 1951 τελείωσα το δημοτικό σχολείο Kανα-
λιών. 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 επι-
σκέφθηκε ο θείος μου Kώστας  Σδρόλιας (*Aρβαντάκος)

που από καιρό εργαζόταν
στην Aθήνα. Hρθε λοιπόν να
περάσει τις γιορτές των Xρι-
στουγέννων 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 επό-
μενη πρωί πρωί στις 6.00 πμ
ήμασταν στο σταθμό του τρέ-
νου στο Φανάρι. Mε τον καρ-

βουνιάρη 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 φα-
γητό.

Bλέποντας την οικοδέσποινα να κόβει την ντομάτα μου
φάνηκε πολύ παράξενο το γεγονός ότι υπήρχαν ντομάτες
το χειμώνα. Eμείς στο χωριό ντομάτες βλέπαμε να γίνο-
νται κατά τον Iούλη. Oπότε ο θείος μου, μου λέει «κουτσι-
νάκο 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 ντα-
μάρια. 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 υπάλ-
ληλος, 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 επό-
μενη. Eτσι λοιπόν κάποια μέρα είχα γεμίσει μια κατσαρό-
λα 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 κατσαρ-
όλας 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 μαγα-
ζιά 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 χρήμα-
τα 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 γαν-
τζώθηκα 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 τρα-
γούδαγα 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 λεω-
φορείου δεν με άφησαν έτσι. 

Ολοι επιστρέφοντας μου έφεραν κάτι να φάω. Το λεω-
φορείο 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 λεω-
φορείο 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 τυχε-
ρός 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.

Η πρώτη επίσκεψη στην ΑθήναΗ πρώτη επίσκεψη στην Αθήνα

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 επιτ-
υχία σε δύο τομείς. Τον επαγγε-
λματικό και τον αθλητικό. Ενώ

αφιερώνει πολλές ώρες στις αγρ-
οτικές τους εργασίες, παράλληλα
βρίσκει χρόνο και διάθεση να αντα-
ποκρίνεται και στις αθλητικές του
δραστηριότητες. 
Στις 16 του περασμένου Νοέμβρη

πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσα-
λονίκη οι πανελλήνιοι αγώνες
βετεράνων. Κάτω από πολύ δύσκο-
λες 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 σοβα-
ρότητα και το αγωνιστικό πείσμα
του Καναλιώτη βετεράνου αθλητή.
Περιμένουμε τη συνέχεια της
καταπληκτικής του πορείας

q p µµ
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ÔÔ ïí Á ðñß ëéï óõ ìðß ðôïõí
ùò å ðß ôï ðëåß óôïí êáé áé
å ïñ ôáß ôïõ Ëá æÜ ñïõ êáé

ôùí Âá À ùí. «Ôá Ëá æÜñ» èá ãõ ñß -
óïõí åéò ôá óðß ôéá êáé èá ôñá ãïõ -
äÞ óïõí ìü íïí ôá êï ñß ôóéá. Åéò ôá
ìé êñÜ ôïõò êá ëá èÜ êéá ôá ï ðïß á åß -
íáé óôï ëé óìÝ íá ìå ëïõ ëïý äéá, èá
âÜ ëïõí ôá áõ ãÜ êáé ü ôé Üë ëï ôá
äþ óïõí…
…Ôçí Êõ ñéá êÞ ôùí Âá À ùí «ôá Âá ú -
ïý»…á ðü ôï âñÜ äõ ôçò Êõ ñéá êÞò
áõ ôÞò øÜë ëï íôáé áé éå ñáß á êï ëïõ èß -
áé ôçò Ì. Å âäï ìÜ äïò, ãíù óôáß åéò
ôï ÷ù ñéü ìáò ùò «á ãñõ ðíß åò». ¢ -
ìå óá óõí äå äå ìÝ íá ìå ôáò á êïõ -
ëïõ èß áò áõ ôÜò Þ ôáí ðá ëáéü ôå ñïí
êáé ôá á ôï ìé êÜ Þ ï ìá äé êÜ «ñå ôóé íï -
êÝ ñéá»…
…Á ðü ôçí Ì. ÐÝ ìðôç áñ ÷ß æïõí
ðëÝ ïí áé ðñï å ôïé ìá óß áé äéá ôï ¢ -
ãéïí ÐÜ ó÷á. Ôü ôå èá âÜ øïõí êáé ôá
áõ ãÜ…Ôï âñÜ äõ óôçí åê êëç óß á
äåí èá ëåß øåé êá íåßò á ðü ôá äþ äå -
êá åõáã ãÝ ëéá.

Ôçí Ì. Ðá ñá óêåõ Þ ôï ðñù ß ïé
ãõ íáß êåò êáé ôá êï ñß ôóéá èá ìå ôá -
âïýí åéò ôïí Ðýñ ãïí É èþ ìçò êáé

ìå ôÜ ôçí å ðé óôñï öÞí ôùí, êá ôÜ ôï
ìå óç ìÝ ñé, èá á ðï èÝ óïõí ôá ëïõ -
ëïý äéá ôùí åéò ôïí óôï ëé óìÝ íïí Þ -
äç å ðé ôÜ öéïí êáé èá ðñï óêõ íÞ -
óïõí. Ôï âñÜ äõ ü ëïé ìå ðñáã ìá ôé -
êÞí óõ ãêß íç óéí  èá øÜ ëïõí êáè’ ï -
ìÜ äáò ôá «å ãêþ ìéá»…
…Ôï Ì.ÓÜâ âá ôïí ü ëïé ó÷å äüí èá
óöÜ îïõí áñ íß Þ êá ôóß êé…Ôï ÓÜâ -
âá ôïí å ðß óçò ï ãá ìðñüò èá óôåß -
ëåé ôá äþ ñá åéò ôçí íý öçí êáé ïé á -
íÜ äï ÷ïé èá óôåß ëïõí ôá «öù ôß êéá»
åéò ôá «á íá äå ÷ôïý äéá» ôùí.

Ôç íý ÷ôá ôçò Á íá óôÜ óå ùò ü ëïé
ëá ìðñï öï ñå ìÝ íïé êáé ìå ôáò ëá -

ìðÜ äáò åéò ôï ÷Ý ñé èá Ýë èïõí åéò
ôçí Åê êëç óß á. Ìå ôï «Äåý ôå ëÜ âå -
ôå öùò» èá óõ íá ãù íé óèïýí ðïéïò
èá á íÜ øåé ðñþ ôïò á ðü ôçí ëá ìðÜ -
äá ôïõ ðá ðÜ…
…Ìå ôÜ ôç èåß áí ëåé ôïõñ ãß áí, ç ï -
ðïß á óõ íÞ èùò ôå ëåéþ íåé ï ëß ãïí
ðñï ôçò á íá ôï ëÞò ôïõ ç ëß ïõ, ü ëá
ôá ìÝ ëç ôçò ïé êï ãå íåß áò ðá ñá êÜ -
èç íôáé åéò ðëïý óéïí ãåý ìá êáé
ôóïõ ãêñß æïõí ôá êüê êé íá áõ ãÜ, ôá
ï ðïß á ü ìùò á ðï öåý ãïõí íá öÜ íå
êá ôÜ ôçí ðñþ ôçí ç ìÝ ñáí ôïõ ÐÜ -
ó÷á, äéü ôé öï âïý íôáé ìÞ ðùò ôá
«ðñÜ ìá ôá» êáé êõ ñß ùò ôá âï ï åé äÞ,

âãÜ ëïõí 9áõ ãïõ ëßô’».
Ôçí Ôñß ôçí ôïõ ÐÜ ó÷á ìå ôÜ ôïí

å óðå ñé íüí åéò ôïí ¢ é-Ëéá ïé å íï ñß -
ôáé èá ó÷ç ìá ôß óïõí äý ï êý êëïõò,
Ý íá ïé Üí äñåò êáé Ý íá áé ãõ íáß êåò
êáé èá ôïí «óý ñïõí ôï ÷ï ñü» ìå
ôñá ãïý äéá ôçò Á íá óôÜ óå ùò. Èá
óõ íå ÷ß óïõí êá ôü ðéí ôïí ÷ï ñüí åéò
ôçí ðëá ôåß áí ôïõ ÷ù ñéïý ìå ü ëïõò
ôïõò ÷ù ñéá íïýò…
«Ôñß á ‘äåñ öÜ êéá êñÝ ìá óáí óôïí
ðëÜ ôá íï óôç âñý óç
ôï ‘íá êñå ìÜí’ ãéá ôï öé ëß, ô’Üë ëï
ãéá ôçí á ãÜ ðç,
ôï ôñß ôï ôï ìé êñü ôå ñï êñå ìÜí’ íá
ìáñ ôõ ñÞ óåé.
Ìáñ ôý ñá ñå êëå öôü ðïõ ëï êáé óõ
Áñ âá íé ôï ðáß äé,
ðü óá êï ñÜ óéá öß ëç óåò êáé ðü óåò
ðá íôñå ìÝ íåò;»
…Ôïéïõ ôï ôñü ðùò ï ôñé Þ ìå ñïò å -

ïñ ôá óìüò ôïõ ÐÜ ó÷á èá êëåß óåé ìå
÷á ñÜí, ÷ï ñüí, ãÝ ëéá êáé ôñá ãïý äéá. 

(Á ðï óðÜ óìá ôá á ðü ôá ËÁ Ï ÃÑÁ ÖÉ ÊÁ
ÓÇ ÌÅÉÙ ÌÁ ÔÁ Õ ðü È. ÆÞ óç, êá èç ãç -

ôïý, Âé âëß ï Êá íÜ ëéá Êáñ äß ôóçò, ¸ê äï -
óéò ôïõ Óõë ëü ãïõ ôùí åí Âü ëù Êá íá -

ëéù ôþí Êáñ äß ôóçò, 1976.)

Ο εορτασμός του Πάσχα 

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 Θεαν-
θρώπου 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 έρχο-
νται. 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, συγχωρια-
νούς 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, τσιγα-
ρίδες, φαγητά,ρετσέλια} και άλλα διάφορα γλυκά.

Συγχαίρω επίσης τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κανα-
λιωτών Θεσ/νίκης, Τριαντάφυλλο ΔΗΜΟΥ, που την
ημέρα εκείνη παρευρέθηκε στο χωριό και με τον τρό-
πο 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 αφη-
γήθηκε την ιστορία του χωριού μας.

Κατά την γνώμη μου ήταν πολύ πετυχημένη εκπο-
μπή 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 προHό-
ντα μας, διασκεδάζουμε με ξένα τραγούδια, ακούγο-
ντας ξένη μουσική περιφρονώντας κάπως την ελληνι-
κή μας παράδοση. Φθορά επίσης της παράδοσης
αποτελεί και η μαζοποίηση του ανθρώπινου πληθυ-
σμού που ζουν με διαφορετικές αντιλήψεις και πα-
ραδόσεις από τους προγενεστέρους τους.

Γι'αυτό χρειάζεται με έργα και με λόγια να δια-
τηρήσουμε την παράδοση και να μην αποκοπούμε
από τις ρίζες της, κατά τρόπο όμως να μην μιμούμα-
στε απλώς τους προγόνους μας, αλλά να διδασκόμα-
στε 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 περι-
γράφει 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 φέρ-
νει.

Συγχαρητήρια

«Πολύ θα
θέλαμε να μας
γνωρίσετε τα
ονομα-
τεπώνυμα
όλων αυτών
των κοριτσιών
της φωτογρα-
φίας, από το
Πασχαλινό
στιγμιότυπο
στον ανοιξιάτι-
κο Αϊλιά».

q p µµ
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Ο Αντώνιος Πάσχος, αδελφός του
παππού μου Λάμπρου Πάσχου, γεν-
νήθηκε στα Κανάλια Καρδίτσας και
σε πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν έφη-
βος, εγκατέλειψε το χωριό του και

μετανάστευσε
στην Αμερική
αναζητώντας
μια καλύτερη
τύχη. Δούλεψε
σκληρά στην
αρχή σε χειρο-
ν α κ τ ι κ έ ς
εργασίες αλλά
γρήγορα έφυγε

από τις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε στον
Καναδά, και συγκεκριμένα στο Βαν-
κούβερ, όπου έζησε μέχρι το τέλος
της ζωής του. 

Στο Βανκούβερ ασχολήθηκε με
επιχειρήσεις. Ηταν άνθρωπος εξαι-
ρετικά ευφυής και οξυδερκής και

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

Επιστρέφοντας λοιπόν στο Βαν-
κούβερ, έστειλε το σημαντικό για την
εποχή ποσό των 6.000 δολαρίων για
να διατεθεί για τις ανάγκες του χω-
ριού. 

Προτεραιότητα την εποχή εκείνη

είχε η επέκταση της πλατείας του
χωριού μας, ούτως ώστε το λεοφω-
ρείο 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

Αντώνιος Πάσχος

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. Καθίσα-

με παρέα με το Βασίλη
Μπρακατσού λα, με ένα
φίλο του, ονόματι Πελε-
κούδα Μανώλη, γιατρό του
Νο σοκομείου Καρ δίτσης
και τον Καθηγητή Γιώργο
Γιωτόπουλο. Αφού ήπιαμε
τον καφέ μας, συζητήσαμε
για την τηλεοπτική εκπο-
μπή " ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ

ΧΩΡΙΟ". Σε λίγο έφθασε το τηλεοπτικό συνερ-
γείο από την Καρδίτσα. Ο Γιώργος Γιωτόπου-
λος είχε ορισθεί για να ξεναγήσει στο ξωκλή-
σι του Αγίου Νικολάου Μούρκου.

Η επιθυμία του Βασίλη ήταν να κάνουμε μιά
βόλτα μέχρι το Δημοτικό Σχολείο. Ξεκινώντας
συναντήσαμε τον Χρήστο Αυαστασίου(Καρα-

ούλη) της  ιδίας ηλικίας με το Βασίλη και
συμμαθητές στο Δημοτικό Σχολείο. «Βρε, Χρή-
στο τι κάνεις;» «Είμαι εθελοντής καθαριό-
τητος της πλατείας» μας απάντησε. «Μπράβο
Χρήστο, συγχαρητήρια» του είπαμε όλοι. Πολύ
ευχάριστος άνθρωπος ο Χρήστος μας ξενά-
γησε 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 Μπρακα-
τσούλα.  Στη συνέχεια συναντήσαμε τον Θεό-
φιλο 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 πά-
ντα έχει να πει κάτι για όλους, γι’ αυτό τυγχά-
νει ιδιαίτερης εκτίμησης και αγάπης.

Η πλατεία του χωριού μας όπως ήταν πριν γκρεμιστεί το καφενείο

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 Mπέ-

κος. Στο τιμόνι ο Aντώνης Πάσχος.

q p µµ
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ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ Ποσό€ Πόλη ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ Ποσό€ Πόλη ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ Ποσό€ Πόλη ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ Ποσό€ Πόλη

ÁèÞíá
×ñéóôïäïýëïõ Í. 50 ÁèÞíá
Ãåùñãéüðïõëïò Íéêüëáïò 20 ÁèÞíá
Ðïëõ÷ñüíç Ìáßñç 30 Ìïó÷Üôï
Êïñïêßäáò Á 50 ÁèÞíá
Êáñáãßáííçò Êùí. 140 ÁèÞíá
ÊáñáãéÜííçò ÅõÜããåëïò 20 Çëéïýðïëç
ËÜóäá ÂÜãéá 20 ÁèÞíá
Óðáíïý ÖùôåéíÞ 50 ÁèÞíá
ÂÜëáò ÐáíôåëÞò 20 ÁèÞíá
ÂÜëáò ÅëÝíç 20 ÁèÞíá
ËÜóäá Ïõñáíßá 50 ÁèÞíá
Êáñáïýëçò Êùí. 25 ÁèÞíá
Óäñüëéáò ÌÝíéïò 20
Áíáóôáóßïõ Çëßáò 50 ÁèÞíá
Ñßæïò ÄçìÞôñéïò 30 ÁèÞíá
ÃçñÜóçò 20 ÁèÞíá
ÃçñÜóóç Åëåùíüñá 20 ÁèÞíá
Óäñüëéá 
ËáñåíôæÜêç Áéêáôåñßíç 30 ÁèÞíá
ÓäñüëéáòÄçìÞôñéïò
-Óôõëéáíüò-ÅëÝíç 50 ÁèÞíá
Óäñüëéáò Áðüóôïëïò
-ËÜìðñïò-Ãåþñãéïò 45
×áëÜôóçò ÅõÜããåëïò 20 ÁèÞíá
×áëÜôóçò Èñáóýâïõëïò 20 ÁèÞíá
ÊáñÜâá ÁñéóôÝá 50 ÁèÞíá
ÈÝïò Ðáõëïò 30 ÁèÞíá
ÊáôÝñç ÂáóéëéêÞ 20
ÐáðáíéêïëÜïõ ÓùôÞñçò 30 ÁèÞíá
ÊÜóóáñç Áéêáôåñßíç 50
ËÜóäáò Ãåþñãéïò 60 ÁèÞíá
ÐëéÜóóáò ÐÝôñïò 30 ÁèÞíá
Áíáóôáóßïõ Äéïíýóéïò 20 ÁèÞíá
Êùôïýëáò Ãåþñãéïò 50 ÁèÞíá
Âïýëãáñçò ×ñÞóôïò 30 ÁèÞíá
Êáôóüãéáííïò ×ñÞóôïò 50 ÁèÞíá
Âïýëãáñç ÄÞìçôñá 20 ÁèÞíá
×áôæÜñá Ñßíá 20 ÁèÞíá
ÏéêïãÝíåéá Ñßæïõ ÄçìÞôñç 100 ÁèÞíá
Óôçí ìíÞìç ôçò Ãåùñãßïõ 
ÌðÝêïõ Áããåëéêïýëáò
ÐÜó÷ïõ ÅëÝíç 50 ÁèÞíá
ÍôñÝãêáò ÔÜêçò 100 ÐåéñáéÜò
ÈÝïõ Ôóáñïý÷á Öïýëá 50 ÁèÞíá
ËÜóäá ¼ëãá 100 ÁèÞíá

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 Èåó/íßêç
Êùôïýëáò ÉùÜííçò 200 Èåó/íßêç
Áëåîüðïõëïò Áðüóôïëïò ×áñ.300 Èåó/íßêç
Ðõñãéþôç Åõã. 20 Èåó/íßêç
ÔÝôôáò ×ñõóüóôïìïò 25 Èåó/íßêç
Óýëëïãïò Êáíáëéùôþí 

Èåó/íßêç 500 Èåó/íßêç
ÌðÝêïò Áðüóôïëïò 20 Èåó/íßêç
ÂÜëëáò Áñéóôåßäçò 20 Èåó/íßêç

Âüëïò
Ìðáñôæüêá ×áñßêëåéá 20 Âüëïò
Êñßêïõ ÍáõóéêÜ 20 Âüëïò
Ðõñãéþôçò ÈùìÜò 50 Âüëïò
Ðõñãßùôçò Óüëùí 50 Âüëïò
×ñéóôïäïýëïõ Á. 50 Âüëïò
Ãþãïõ ÁëåîÜíäñá 15 Âüëïò
ÊáóéíÜ Åýá 15 Âüëïò
ÄïõëãÝñç Ôóáñïý÷á ÁããåëéêÞ 30 Âüëïò
ÌÜóôïñá Ãêïæéþñç Åëåõèåñßá 30 Âüëïò
Ôóéþêïõ Äþñá 20 Âüëïò
Ðõñãéþôçò Êùí. 30 Âüëïò
Óäñüëéá ×áôæÜñá ×áñïýëá 30 Âüëïò
ÊáôÝñçò Êùí/íïò 15 Âüëïò
Æïýìðïò ¢ñçò 50 Âüëïò
ÈåìåëÞò Áðüóôïëïò 5 Âüëïò
Σερπιώτου Νικολέτα 10 Âüëïò
Κουντεντάκης Θεόδωρος 10 Âüëïò
Ζούμπου Βάσω τ. Χριστ. 10  Âüëïò
Παπαντωνίου Ειρήνη 10  Âüëïò
Δεπούντη Σήλεια 10  Âüëïò
Χάιδος Κων/νος 10  Âüëïò
Χάιδος Αλέξανδρος 10 Âüëïò
Κρίκος Νικόλαος 10 Âüëïò
Μαυρομάτης Κων/νος 10 Âüëïò
Μάστορα - Τζαμτζή Ζωή 10 Âüëïò
Γκολιώρη Ελευθερία 10 Âüëïò
Κρίκου Ναυσικά 10 Âüëïò
Κέλλα Βιργινία 10 Âüëïò
Συμεωνίδου Αθηνά 10 Âüëïò
Πυργιώτης Γιώργος 30 Âüëïò

ËÜñéóá
ÔñÝãêáò ÄçìÞôñçò 15 ËÜñéóá
Êáðïýëáò ËÜìðñïò 20 ËÜñéóá
ÉùÜííïõ ÂÜóù 15 ËÜñéóá
Óäñüëéá Åõáããåëßá 20 ËÜñéóá
Ìüóéáëïò ËÜìðñïò 20 ËÜñéóá
Ìé÷Üëçò ×ñÞóôïò 30 ËÜñéóá
Ðñßíôóéïò ÓôÝöáíïò 20 ËÜñéóá

Êáñäßôóá
ÆÞóçò ÆÞóçò 50 ÊáíÜëéá

Êùôïýëáò ÓùôÞñçò 50 Êáñäßôóá
ËÝôóéêáò Áðüóôïëïò 20 Êáñäßôóá
Ìé÷Üëçò Äçì. 20 Êáñäßôóá
Ìé÷Üëçò Óôáýñïò 30 Êáñäßôóá
ÓéÜöçò ÊëåïìÝíçò 50 Êáñäßôóá
Áíáóôáóßïõ ÄçìÞôñéïò 20 Êáñäßôóá
Óåëïýíôïõ ¢ííá Äçìçôñßïõ 20 Êáñäßôóá
ÌáõñÜêçò ×ñÞóôïò 50 Êáñäßôóá
ÓôÜéêïõ ÐáðáíéêïëÜïõ Ïõñáíßá 20 Êáñäßôóá
ËÜððá ÁëåîÜíäñá 20 Êáñäßôóá
Ðõñãéþôçò Áðüóôïëïò 20 Êáñäßôóá
ÌáõñÜêçò Êùí/íïò 20 Êáñäßôóá
Áíáóôáóßïõ ÄçìÞôñéïò 50 ÊáíÜëéá
ÂçôïâáñÞò Áðüóôïëïò
-ÆÞóçò ÅõÜããåëïò 50

ËïéðÜ
Ìß÷ïõ ÊáôÝñç Ìáñãáñßôá 30 ÊáëáìðÜêá
Êïêêïñüãéáííçò ÁíäñÝáò 20 Ùñïðüò
Ðõñãéþôç ÌÜíôç Åõãåíßá 20 ÊáëáìÜôá
×áñáëÜìðïõ Ãåþñãéïò 40 ×áëêßäá
Êáñêáôóïýëáò Äçì. 20 Ôñßêáëá
×Üéäïò ×ñéóôüäïõëïò 200 ÊïæÜíç
Ìé÷Üëçò ×ñéóüóôïìïò 20 Óêüðåëïò
Óäñüëéáò ÈùìÜò 15 Êýèçñá
Bill & Carol Liaska 75 ÊáíáäÜò
Liaska Aliki 75 ÊáíáäÜò
Ãñáëßóôá Ðáðáðïóôüëïõ ¢ííá100 Ôñßêáëá
ÊïõôÞò ÄçìÞôñéïò 10 Ôñßêáëá
ÌÜóôïñáò Áðüóôïëïò 20 Ôñßêáëá
ÂÜëëáò ÈåìéóôïêëÞò 40 Ôñßêáëá
Óäñüëéáò Êùí/íïò 30 Ôñßêáëá
Ëéìíéþôç ÊáôÝñç Åõáããåëßá 50 Ìþëïò
Ìðáñôæþêáò Ãåþñãéïò 50 Óáëáìßíá
ÌðëïõãïõñÜ Áéêáôåñßíç 30 Ôñßêáëá
Êáëëéþñá Áãïñßôóá 20 ÌÝãáñá
ÊáôÝñç Áíáóôáóßá 50 ÓÝññåò
ÔóÜêá ÖùôåéíÞ 20 ×áëêßäá
Ìåñéóéþôç ÂáñâÜñá 30 Ôñßêáëá
ËÜóäáò Êùí/íïò 50 ÊáëáìðÜêá
Êáðïýëáò Ðáíáãéþôçò 20 Ôýñíáâïò
Χαβίλα Σδρόλια Ολυμπία 30
Χαβίλα Ευθυμίου Ελένη 30

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

Συνδρομές στην εφημερίδα για το 2008

ΕΕ õ ÷á ñé óôïý ìå èåñ ìÜ êáé óõã ÷áß ñïõ ìå óõ íÜ ìá ôá
ìÝ ëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ïñ ãá íé óìïý Åñ ãá ôé êÞò Å óôß áò
êáé ðñï óù ðé êÜ ôïí Ðñü å äñü ôïõ  êï Äç ìÞ ôñéï

Ôæß öá ãéá ôçí á ãï ñÜ êáé ôç äéÜ èå óç åé óé ôç ñß ùí ôçò åê äÞ -
ëù óçò óôïõò åñ ãá æï ìÝ íïõò êáé óõ íôá îéïý ÷ïõò äé êáéïý -
÷ïõò ôïõ Ïñ ãá íé óìïý. Ìå ôïí ôñü ðï áõ ôü å íé ó÷ý èç êå óç -

ìá íôé êÜ ï Óýë ëï ãüò ìáò áë ëÜ ðñï óöÝñ èç êå êáé ìéá ìï íá -
äé êÞ äõ íá ôü ôç ôá óå ëá ú êïýò áí èñþ ðïõò í’ á êïý óïõí êáé
íá ôñá ãïõ äÞ óïõí ìá æß ìå ãíù óôïýò êáë ëé ôÝ ÷íåò, êëáó óé -
êÜ êáé ðï ëõá ãá ðç ìÝ íá ôñá ãïý äéá,  ó’ Ý íá å îáé ñå ôé êü ðå -
ñé âÜë ëïí. Ôïõò åõ ÷á ñé óôïý ìå å ðß óçò êáé ãéá ôçí ôé ìç ôé êÞ
óõì ìå ôï ÷Þ êáé ôùí é äß ùí óôçí åê äÞ ëù óÞ ìáò. 

Åõ ÷á ñé óôïý ìå ôÝ ëïò ôçí êá Áé êá ôå ñß íç Êïõ ìïõ ôóÜ -
êïõ, Ä/íôñéá Ìå ôåñ ãá óéá êÞò ÌÝ ñé ìíáò, êá èþò êáé ôïí
êï Ãå þñ ãéï Äå óé íéþ ôç, Ôìç ìá ôÜñ ÷ç Øõ ÷á ãù ãß áò êáé
Ðí. Å íá ó÷/óå ùí ôïõ Ïñ ãá íé óìïý, ãéá ôçí á ìÝ ñé óôç õ -
ðï óôÞ ñé îÞ ôïõò óå ü ëá ôá óôÜ äéá ôçò óõ íåñ ãá óß áò
ìáò. Ôï Äéïé êç ôé êü Óõì âïý ëéï ôïõ Óõë ëü ãïõ 

Ευχαριστήριο για την Εργατική Εστία

q p μ



1414

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από τη ΘεσσαλονίκηΝέα από τη Θεσσαλονίκη
ÊÏ ÐΗ ÐÑÙ ÔÏ ΧÑÏ ÍÉΑ ÔÉ ÊÇΣ ÐΙÔÁΣ

Óôéò 11 Éá íïõ ñß ïõ ç ìÝ ñá Êõ ñéá êÞ êáé þ ñá
19.00 óôï Îå íï äï ÷åß ï METROPOLITAN ôçò Èåó -
óá ëï íß êçò ôï Äéïé êç ôé êü Óõì âïý ëéï ôïõ Óõëëü ãïõ
ìáò ðñï óêÜ ëå óå ü ëá ôá ìå ëç êáé öß ëïõò êáé
ðñáã ìá ôï ðïß ç óå ôçí êï ðÞ ôçò ðñù ôï ÷ñï íéÜ ôé êçò
ðß ôáò ãéá ôïí êáé íïýñ ãéï ÷ñü íï 2009. Ôçí ðß ôá
åõ ëü ãé óå ï áé äå óé ìόôá ôïò ðá ôÝ ñáò ÓôÝ öá íïò.
Ìå ôÜ êü ðç êå óå ôå ìÜ ÷éá êáé äéåνå ìÞ èç êå óå ü -
ëïõò ôïõò ðá ñåõ ñé óêï ìÝíïõò. Ôï íü ìé óìá ðÝ ôõ -
÷å ç ê. Á èç íÜ Ìðá ëß ôá óõ ìðå èÝ ñá ôçò ×á ú äùò
Ãéù ôï ðïý ëïõ. Óôçí ôõ ÷å ñÞ ï Óýë ëï ãïò ìáò ðñï -
óÝ öå ñå ùò á íôÜë ëáã ìá Ý íá óß äå ñï STIRELLA. 

Á êï ëïýèηóå Ëá ÷åéï öü ñïò á ãï ñÜ. Ôá äþ ñá
ðñï óέöεñáí: 0 Éù Üí íçò Êù ôïý ëáò, ç Åõ ôÝñ ðç
ÔÝô ôá, ο Ãñáì ìá ôß êáò Äç ìÞ ôñéïò, ï ÆÞ óçò ÅõÜã -
ãå ëïò, ο Ìü óéá ëïò Èå ï äü óéïò, η Öñåé äå ñß êç
Êù ôïý ëá  êáé ï Ôïé ñþ íçò Âá óß ëåéïò. 

Ôï Äéïé êç ôé êü Óõì âïý ëéï ôïõò åõ ÷á ñé óôåß ü -
ëïõò. Óôç óõ íÝ ÷åéá ï Ðñü å äñïò ôïõ Óõë ëü ãïõ
ìáò, åõ ÷á ñß óôç óå ü ëïõò ôïõò ðá ñεõ ñé óêï ìÝ -
íïõò ðïõ ôß ìç óáí ìå ôçí ðá ñïõ óß á ôïõò τç óå -

ìíÞ áõ ôç ôå ëå ôÞ, åõ ÷Þ èç êå XPÏÍIA ÐÏË ËÁ êáé
íá Ý ÷ïõ ìå ìéÜ êá ëÞ ÷ñï íéÜ äç ìéïõñ ãç êÞ êáé åõ -
ôõ ÷é óìÝ íç. 

Óôç óõ íÝ ÷åéá ï Ðñü å äñïò åõ ÷á ñß óôç óå ü ëουò
é äιαίτερα ôçí ê. Ðá ðá ãå ùñ ãß ïõ Ìá ñß êá êáé ôá
ðáé äéÜ ôçò Á ðü óôïëï , Íé êü ëá ï êáé Êùí/íï ãéá
ôçí öé ëï îå íß á ðïõ ðá ñÝ ÷ïõí óôï Óýë ëï ãï ìáò
êÜ èå ÷ñü íï óôï Îå íï äï ÷åß ïõ METROPOLITAN
óôç ìíÞ ìç ôïõ á åßìíç óôïõ Óù êñÜ ôç Ðá ðá ãå ùñ -
ãß ïõ. Å ðß óçò ï Óýë ëï ãïò ìáò åõ ÷á ñé óôåß ôïõ
Äéåõ èõ íôÞí ôïõ Îå íïä. ê. Êï ëï êÜ èçí Ðá íá ãéþ -
ôçí ãéá ôçí όëçí ïñ ãÜ íù óç. Åõ ÷á ñé óôþ

ÃÅÍ ÍÇ ÓÅÉÓ

Óôéò  18-12-2008 o Ï Äç ìÞ ôñéïò Ãéù ôü ðïõ ëïò
ôïõ Êùí/íïõ êáé ôçò Âéñ ãé íß áò êáé ç óý æõ ãüò ôïõ
ÄÝ óðïé íá ×á ú äåõ ôï ðïý ëïõ á ðÝ êôç óáí Ý íá ÷á ñé -
ôù ìÝ íï êï ñé ôóÜ êé. Ï Óýë ëï ãüò ìáò ôïõò åý ÷å ôáé
íá ôïõò æÞ óåé.

Óôéò 22/10/2008 ï Ôóéþ êïò Êùí/íïò ôïõ Á ëå -
îÜí äñïõ êáé ôçò Á öñï äß ôçò êáé ç Á íá óôá óß á Ñïõ -
óïõ ìÜ íç á ðÝ êôç óáí êï ñé ôóÜ êé. Ï Óýë ëï ãïò Êá -

íá ëéù ôþí Èåó óá ëï íß êçò ôïõò åý ÷å ôáé íá ôïõò
æÞ óåé.

ÈÁ ÍÁÔ0É

Óôéò 15-12-2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï óõã ÷ù -
ñéá íüò ìáò ËÜ ìðñïò Êá ôÝ ñçò å ôþí 90. Ï å êëé -
ðþí Þ ôáí ôá êôé êü ìÝ ëïò ôïõ Óõë ëü ãïõ ìáò. 

Á ãá ðïý óå ôï ÷ù ñéü ìáò êáé ðñï óðá èïý óå ðÜ -
íôá íá åß íáé ðá ñþí óôéò äéÜ öï ñåò åê äç ëþ óåéò
ðïõ ãé íü ôáí êáé é äéáß ôå ñá ôïõ 15Áõ ãïý óôïõ ðïõ
å ïñ ôÜ æïõ ìå ôçí Êïß ìç óç ôçò Èå ï ôü êïõ. Ãéá ôï
ëü ãï áõ ôü, æÞ ôç óå êáé ç ôá öÞ ôïõ íá ãß íåé óôá Êá -
íÜ ëéá.

Ï ËÜ ìðñïò Êá ôÝ ñçò ìå ôÜ ôïí Áë âá íé êü Ðü ëå -
ìï êá ôå ôÜ ãç å èå ëï íôÞò óôïí Äç ìï êñá ôé êü Óôñá -
ôü êáé Ý ëá âå ìÝ ñïò óôçí Å èíé êÞ Á íôß óôá óç ìå ôï
øåõ äþ íç ìï Ã á æ Þ ò . ¸ ëá âå ìÝ ñïò ùò ìá ÷ç ôÞò
óôç ìÜ ÷ç ôïõ Óé äç ñï äñï ìé êïý Óôáè ìïý Öá íá ñéïý,
êñá ôþ íôáò ìÜ ëé óôá ï ðëï ðï ëõ âü ëï, ü ðïõ êáé äéá -
êñß èç êå ãéá ôçí ôüë ìç êáé ôï èÜñ ñïò ôïõ. 

Ï Óýë ëï ãüò ìáò åê öñÜ æåé ôá èåñ ìÜ óõë ëõ ðç -
ôÞ ñé á óå ü ëïõò ôïõò ïé êåß ïõò ôïõ. Áò Üò åß íáé
áéù íß á ç ìíÞ ìç ôïõ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 1

Οι δάσκαλοι και τα παιδιά του Δημοτι-
κού Σχολείου και Νηπ/γείου Καναλίων,
ευχαριστούν θερμά την κυρία Λάσδα
Όλγα, η οποία τους διέθεσε το ποσό
των 200 ευρώ. Με το ποσό αυτό αγο-
ράστηκαν και μοιράστηκαν σε όλα τα
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και
Νηπ/γειου Καναλίων από ένα λογο-
τεχνικό βιβλίο και από μία κούπα Χρι-
στουγεννιάτικη. 

Κανάλια 22/12/08
Ο Διευθυντής του Σχολείου

Σταμάτης Πέτρου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 2

Οι δάσκαλοι και τα παιδιά του Δημοτι-
κού Σχολείου και Νηπ/γείου Καναλίων,
ευχαριστούν θερμά την κυρία Στερ-
γιούλη Βασιλική, η οποία διέθεσε αφι-
λοκερδώς για τα παιδιά του Δημοτικού

Σχολείου και Νηπιαγωγείου τους άρτο-
υς για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών
και τη βασιλόπιτα που έκοψαν τα παι-
διά στο σχολείο με τον ερχομό του
νέου χρόνου 

Κανάλια 23/03/09
Οι δάσκαλοι του σχολείου

ÊÏ ÐΗ ΒΑΣΙΛΟÐΙÔÁΣ

Μέσα σε ευχάριστο κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε στις 16 Ια νουαρίου 2009 η
κοπή βασιλόπιτας στο Δημοτικο σχο-
λείο Καναλίων. 
Την ωραία αυτή εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο πρόεδρος του
τοπικού Συμβουλίου Καναλίων κ. Μπρ-
ακατσούλας Λουκάς, οι δά σκαλοι 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 Γεώρ-
γιος του Χρυσοστόμου και της Μαρίας
παντρεύτηκε την Κωτσού Ιουλία του
Δημητρίου και της Κωσταντινιάς.

ÈÁ ÍÁÔ0É

Óôéò 23/11/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç
Óäñü ëéá Öù ôåé íÞ ôïõ Èù ìÜ
Óôéò 5/12/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï Ãéá -
ôá ãÜ íáò Âá óß ëåéïò ôïõ Åõáã ãÝ ëïõ.
Óôéò 8/12/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç Âïý -
ëá Êëå ï ðÜ ôñá ôïõ Á ÷éë ëÝ á.
Óôéò 10/12/2008 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç

Êá ôóá ñïý Æù Þ ôïõ ËÜ ìðñïõ.
Óôéò 10/01/2009 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï
Ìõ ñé óéþ ôçò Áã ãå ëïò ôïõ Ãå ùñ ãß ïõ
Óôéò 13/01/2009 ðÝ èá íå ç Ôóß ðñá Èå ï -
äþ ñá Ç ëß á Ìé ÷Ü ëç.
Óôéò 22/01/2009 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ï
ÌÞ ôóéïò Êùí/íïò ôïõ ×ñÞ óôïõ.
Óôéò 30/01/2009 ðÝ èá íå ç ÌðÝ êïõ Áã -
ãå ëé êÞ ôïõ Á ðü óôï ëïõ.
Óôéò 04/02/2009 Ý öõ ãå á ðü ôç æù Þ ç
Óäñü ëéá Å ëÝ íç ôïõ Ãñç ãü ñç.
Óôéò 08/02/2009 ðÝ èá íå σε ηλικία 89
ετών ο Μερισιώτης Θωμάς του Γεω-
ργίου.
Óôéò 10/02/2009 ðÝ èá íå σε ηλικία 89
ετών ο Μπαλταδώρος Παναγιώτης του
Κων/νου.
Óôéò 02/03/2009 ðÝ èá íå σε ηλικία 97
ετών η Χάιδου Όλγα του Παντελή.
Óôéò 06/03/2009 ðÝ èá íå σε ηλικία 92
ετών ο Δημητρίου Κων/νος του Αρι-
στείδη.
Το ΔΣ του Óυë ëόãïυ Êá íá ëéù ôþí ôçò Á -
èÞ íáò εκφράζει ôα óõë ëõ ðç ôÞ ñéá του
στις οικογένειες και τους φίλους τους.

Νέα από τα ΚανάλιαΝέα από τα Κανάλια
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Γραφεία Έκθεση:
Έκθεση Aθήνας:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1

Εκκλησιαστικη Υμνογραφια
Íå ï óýí èå ôïí å üñ ôéïí Á ðï ëõ ôß êéïí
Ôùí á ãß ùí Ôñéþí Ìå ãÜ ëùí Éå ñáñ -

÷þí êáé åõ êëÝ ùí ïé êïõ ìå íé êþí
Äéá äá óêÜ ëùí, Âá óé ëåß ïõ ôïõ Ìå ãÜ -

ëïõ, Ãñç ãï ñß ïõ
ôïõ Èå ï ëü ãïõ
êáé êëåé íïý Éù -
Üí íïõ ôïõ ×ñé -
ó ï  ó ô ü  ì ï õ
(Éáí.30)

[Å ðß ôïéò ï íï -
ìá óôç ñß ïéò ðÜ -
íôùí ôùí ó÷å ôé -
êþò öå ñù íý -

ìùí ôùí Á ãß ùí, Þ ôïé ôùí öå ñü íôùí ôï
ü íï ìá Ìå ãá êëÞò]

¹ ÷ïò ã’. Ôçí ù ñáéü ôç ôá.
ÊëÝ ïò å êôÞ óá óèå ü íôùò, èå ü öñï -

íåò,ìå ãÜ ëïé ä’ þ öèç ôå êáé ðå ñéþ íõ ìïé
åí ôïéò óõã ãñÜì ìá óéí õ ìþí êáé ðß óôåé
ôç èåñ ìï ôÜ ôç. ¼ èåí å îáé ôïý ìå èá,
ó÷å ôé êþò ïé öå ñþ íõ ìïé, ÷Ü ñéí êáé âï Þ -
èåéáí ç ìßí äïý íáé ôïéò óÝ âïõ óé êá ìÜ -
ôïõò êáé ôïõò ðü íïõò åí âß ù, ìíÞ ìçí
õ ìþí ôå ôçí á ãß áí.

Ä.ãñ. : Á íôß èå ü öñï íåò, êáé: ìá êÜ -
ñéïé. Á íôß ó÷å ôé êþò, êáé: êáé ç ìåßò. Á íôß
ôïõò ðü íïõò åí âß ù, êáé: ôïí Ý ìðï íïí
âß ïí. Ðñï âë. ôç öñÜ óç ôïõ Êï íôá êß ïõ
ôçò å ïñ ôÞò: ôïõò ðü íïõò ãáñ å êåß íùí
êáé ôïí êÜ ìá ôïí å äÝ îù õ ðÝñ ðÜ óáí ï -
ëï êÜñ ðù óéí, ï ìü íïò äï îÜ æùí ôïõò Á -

ãß ïõò óïõ. Óç ìåß ù óç: ôï å ðßñ ñç ìá
«ó÷å ôé êþò» öá íå ñþ íåé ü ôé ôï ü íï ìá
Ìå ãá êëÞò (ìÝ ãá + êëÝ ïò = ìå ãÜ ëç
äü îá, öÞ ìç) Ý ÷åé êÜ ðïéá ó÷Ý óç, ü ÷é äç -
ëá äÞ á ðü ëõ ôç, ìå ôç ìå ãá ëï óý íç êáé
ôï êëÝ ïò ôùí Ôñéþí Ìå ãÜ ëùí êáé åõ -
êëå þí Éå ñáñ ÷þí. Ì’ áõ ôÞ ôç óõ íåéñ ìé -
êÞ óýí äå óç ôïõ ï íü ìá ôïò Ìå ãá êëÞò
ðñïò ôïõò ôñåéò Á ãß ïõò ìðï ñïýí êÜë -
ëé óôá ïé öÝ ñï íôåò ôïý ôï ôï ü íï ìá íá
å ïñ ôÜ æïõí ôá ï íï ìá óôÞ ñéÜ ôïõò ôçí ç -
ìÝ ñá ôçò ìíÞ ìçò ôùí Ìå ãÜ ëùí áõ ôþí
Éå ñáñ ÷þí, ðÝ ñá á ðü ôçí Êõ ñéá êÞ ôùí
Á ãß ùí ÐÜ íôùí, êáé ôïý ôï äéü ôé óôï å ðß -
óç ìï Á ãéï ëü ãéï (Ðá íÜ ãéï) ôçò Ïñ èü -
äï îçò Åê êëç óß áò äåí õ ðÜñ ÷åé ¢ ãéïò
ìå ôï ù ñáéü ôá ôï êáé áñ ÷áéï ðñå ðÝò ü -
íï ìá Ìå ãá êëÞò. Το ανωτέρο εόρτιο
Απολυτίκιο αφιερώνεται στο Μέγα Λ.
Πυργιώτη και σ’ όλους τους «Μεγακ-
λήδες» του χωριού μας.

Θ.Ν.Ζ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

Η Βλαχο-
γιάννη -
Καρκα Τέτη
κ υ κ λ ο φ ό  -
ρησε την
πρώτη της
π ο ι η τ ι κ ή
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

ÐÝ èá íå óôï Âáí êïý âåñ óôéò
8/12/2008, ï ÄÞ ìïò Íé êü ëáò. Ãåí íÞ -
èç êå óôï ÷ù ñéü Êá íÜ ëéá Êáñ äß ôóáò ôï

1925. Ç êç -
äåß á ôïõ Ý ãé -
íå óôïí Êá -
èå äñé êü íá ü
ôïõ Á ãß ïõ
Ã å  ù ñ  ã ß  ï õ
óôéò 11 Äå -
ê å ì  â ñ ß  ï õ
2008 êáé ç
ôá öÞ ôïõ Ý -

ãé íå óôï êïé ìç ôÞ ñéï ôïõ Forest Lawn
Memorial Park Burnaby. Óôç óý æõ ãü
ôïõ Å ëÝ íç, óôï ãéï ôïõ Äç ìÞ ôñç, óôçí
êü ñç ôïõ ÄÝ óðïé íá óôï óý æõ ãü ôçò
Murray êáé óôá ôñß á åã ãï íÜ êéá ôïõ,
óôïí á äåë öü ôïõ Ðå ñé êëÞ êáé óý æõ ãü
ôïõ Å ëåõ èå ñß á, óôéò á íé øéÝò êáé óôá á -
íß øéá ôïõ, óõã ãå íåßò êáé öß ëïõò, åõ ÷ü -
ìá óôå èåñ ìÜ óõë ëõ ðç ôÞ ñéá. Ï ãÝ ñï-
ÄÞ ìïò ü ðùò ôï ãÝ ñé êï äÝí äñï ðïõ Ü -
ðëù óå ôá êëá ñéÜ, ãÝ ìé óå öýë ëù ìá, Ü -
êïõ óå ôñá ãïý äéá ôùí ðïõ ëéþí, ÷ôõ ðÞ -
èç êå ÷ñü íéá êáé ÷ñü íéá á ðü äñï ëÜ ðéá,
îáö íé êÜ Þñ èå ìéá ÷åé ìù íéÜ ôé êç êá ôáé ãß -
äá á ðü êå ñáõ íïýò êáé ôï óõ íÝ ôñé øå. 

Å ôóé êáé ï ÄÞ ìïò Ý öõ ãå îáö íé êÜ êáé

ãéá ü óïõò ôïí ãíþ ñé æáí äåí ôï ðß -
óôåõáí. Äéü ôé Þ ôáí êá èç ìå ñé íüò èá ìþ -
íáò êáé ç Ìá óêþô ôïõ åë ëç íé êïý êá öå -
íåß ïõ ôçò ðá ñïé êß áò ìáò. Ï ÄÞ ìïò Þ -
ôáí å íåñ ãü ìÝ ëïò óôï Äéïé êç ôé êü Óõì -
âïý ëéï ôïõ Óõë ëü ãïõ Õ ðå ñç ëß êùí. Õ -
ðç ñÝ ôç óå ìÝ ÷ñé ôçí ôå ëåõ ôáß á ìÝ ñá
ôçò æù Þò ôïõ ôçò ïñ ãÜ íù óç ôçò Á ×Å -
ÐÁ êáé Þ ôáí ï ðñþ ôïò Å ðáñ ÷éá êüò Êõ -
âåñ íÞ ôçò óôç Âñå ôá íé êÞ Êï ëïì âß á, õ -
ðç ñÝ ôç óå óôï Äéïé êç ôé êü Óõì âïý ëéï
ôçò Åë ëç íé êÞò êïé íü ôç ôáò Âáí êïý âåñ
ãéá ðïë ëÜ ÷ñü íéá, Þ ôáí Ý íá á ðü ôá é -
äñõ ôé êÜ ìÝ ëç ôïõ Óõë ëü ãïõ Õ ðå ñç ëß -
êùí. Õ ðÞñ îå å íåñ ãü ìÝ ëïò óôï óýë ëï -
ãï Èåó óá ëþí, êáé Þ ôáí ðá íôá ÷ïý ðá -
ñþí óå ü ëåò ôéò åê äç ëþ óåéò ôçò ðá -
ñïé êß áò ìáò. Ôå ëåõ ôáß á óôï êá öå íåß ï,
áí äåí Ý âëå ðáí ôïí ÄÞ ìï ü ëïé ñù ôïý -
óáí íá ìÜ èïõí ãéá ôß á ðïõ óß á æå.

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 Παπανι κολάου
ο Βill και η Carol Liaska προσφέρουν
στο Σύλλογ Kαναλιωτών Aθήνας 100
δολ. HΠA.

Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί.

Νέα από την ΑθήναΝέα από την Αθήνα

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

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 ευχα-
ριστούμε πάρα πολύ εγώ και η
γυναίκα μου Αναστασία.

Χαιρετισμούς από όλους εδώ τους

καναλιώτες που ήμεθα αρκετοί,
γύρω στους 70-80 και ο πρωτοπόρ-
ος ήμουν εγώ που έφερα τα αδέρφ-
ια μου με τις οικογένειές τους.  

Με πολύ αγάπη και φιλιά
Αριστείδης Φωτίου Σδρόλιας

(Αρης)
21/11/2008

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

ΟΟ ι λαHκοß ïñ ãá íï ðáß ÷ôåò Þ -
ôáí ïé ëá ú êïß ôý ðïé ìéáò
å ðï ÷Þò, ïé ï ðïß ïé ìå ôï

èåß ï äþ ñï ôçò ôÝ ÷íçò îå ÷þ ñé óáí êáé
óöñÜ ãé óáí ìå ôï ðÝ ñá óìÜ ôïõò ìéá
ï ëü êëç ñç å ðï ÷Þ. Õ ðÞñ îáí Ý íá êïì -
ìÜ ôé ôïõ êáë ëé ôå ÷íé êïý êü óìïõ, ðïõ
óõ ìðå ñé öÝ ñï íôáí  á íÜ ëï ãá ìå ôïí
ç èï ãñá öé êü ðëïý ôï ôçò õ ðáß èñéáò
åë ëç íé êÞò êïé íù íß áò å êåß íùí ôùí
÷ñü íùí. Ìéá ìïñ öÞ ðïõ îå ÷þ ñé óå
óôï ÷ù ñéü ìáò Þ ôáí áõ ôÞ ôïõ Ìå íÝ -
ëá ïõ -(Ìå ëÜ êïõ) Óäñü ëéá. 

Ï Ìå ëÜ êïò, ãñÜ öåé ï Êþ óôáò Ä
Óäñü ëéáò - Áñ -
âá íôÜ êïò óôï
âé âëß ï ôïõ «Ôï
äÝ íôñï ôçò ïé -
ê ï  ã Ý  í å é á ò
Óäñü ëéá», Þ ôáí
Þ óõ ÷ïò êáé á ãá -
ðç ôüò. Îå íý ÷ôéá
ï Ìå íÝ ëá ïò óå

ãÜ ìïõò êáé ðá íç ãý ñéá  ôéò Êõ ñéá êÝò
êáé ôéò ãéïñ ôÝò. 

Ðñïé êé óìÝ íïò ìå ôï ôá ëÝ íôï ôïõ
ìïõ óé êïý äéÝ èå ôå ìéá äå îéï ôå ÷íß á
åê ðëç êôé êÞ. Óôá äÜ ÷ôõ ëÜ ôïõ Ý ðáé -
æå ôá áë öÜ âç ôï ôçò ôÝ ÷íçò ôïõ.
Ìá æß ìå ôïõò Üë ëïõò ïñ ãá íï ðáß -
÷ôåò ôçò å ðï ÷Þò ôïõ, ï êïé íù íé êüò
ôïõ ñü ëïò Þ ôáí ôå ñÜ óôéïò. Å îõ ðç -
ñå ôïý óå áñ êå ôÝò åê äçëþ óåéò: ãÜ -
ìïõò, ðá íç ãý ñéá, âá öôß óéá, öé ëé êÜ
êáé óõã ãå íé êÜ ãëÝ íôéá, ðïé êß ëá Ý èé -
ìá êáé ëá ú êÜ äñþ ìå íá, ðïõ ðá ëéü ôå -
ñá Þ ôáí ôá ìü íá èå Ü ìá ôá êáé á êñï -
Ü ìá ôá ãéá ôç ìé êñÞ ðá ñá äï óéá êÞ
êá íá ëéþ ôé êç  êïé íù íß á. 

¹ ôáí ï ìü íïò ôñü ðïò øõ ÷á ãù ãß -
áò, áí èñþ ðé íçò å ðá öÞò êáé êïé íù -
íé êÞò á íá ôñï öÞ.  ÐÜ íôá íéþ èù ìéá
æå óôá óéÜ íá ìïõ ðñï óöÝ ñïõí  ïé ëß -
ãåò êá ôá óé ãá óìÝ íåò á íá ìíÞ óåéò,
ü ôáí ïé ìíÞ ìåò ãõ ñß æïõí óôïõò äñü -
ìïõò êáé ôá óï êÜ êéá ôïõ ÷ù ñéïý,
óôï ìÜ æå ìá ôïõ êá ðíïý, óôïõò ãÜ -
ìïõò êáé ôá ðá íç ãý ñéá.  Ï Ìå íÝ ëá -
ïò Þ ôáí ìéá ìïñ öÞ ðïõ êõ ñéÜñ ÷ç óå
ôü ôå óôç ìíÞ ìç ìïõ  áí êáé Þ ìïõí
ðáé äß ï ÷ôþ ÷ñï íþí. 

Äõ óôõ ÷þò ç ìïß ñá ðïë ëþí Êá íá -
ëéù ôþí Þ ôáí ï äñü ìïò ôçò îå íé ôéÜò.
Ðé êñÜ ôá îÝ íá ôçò å ðï ÷Þò å êåß íçò,

ïé ôü ðïé öÜ íôá æáí ðï ëý ìá êñé íïß,
÷ù ñßò ôïõò óç ìå ñé íïýò ôñü ðïõò å -
ðé êïé íù íß áò. Ï Ìå íÝ ëá ïò ðï íïý óå
ãéá ôïí îå íç ôå ìü ôçò Öù ôåé íÞò êáé
ôçò Áã ãå ëé êÞò óôç ìá êñé íÞ Áõ óôñá -
ëß á. ¸ êëáé ãå êñõ öÜ êáé ôü ôå Ý ðéá íå
ôï âéï ëß ôïõ, ðïõ ãé íü ôáí ðá ñá ðï -
íéÜ ñé êï ðïõ ëß  ðïõ êå ëá ç äïý σå ôïí
êá ç ìü ôïõ. Ï Ìå íÝ ëá ïò, óðÜ íéïò
êáé áõ èüñ ìç ôïò áí èñþ ðé íïò ôý ðïò,
Ý æç óå ó’ Ý íá êü óìï ôá ëáé ðù ñç ìÝ -
íï, âá óá íé æü ìå íï á ðü ôïí ðü ëå ìï

áë ëÜ ï ÷á ñá êôÞ ñáò ôïõ Ý ìåé íå á êÝ -
ñáéïò. Ðå ñÞ öá íïò, ðï íü øõ ÷ïò êáé
á ëç èé íüò, Þ îå ñå íá óÝ âå ôáé ôïí
åõá ôü ôïõ êáé ôïõò óõ íáí èñþ ðïõò
ôïõ ìå á îéï ðñÝ ðåéá êáé öé ëü ôé ìï. 

Å êôüò á ðü ôï ìå ñÜ êé ôïõ ãéá ôï
âéï ëß, ìå ñÜ êé ôïõ Þ ôáí êáé ï ÷ï ñüò,
ãé’ áõ ôü óôç ìå ôá ðï ëå ìé êÞ å ðï ÷Þ
äç ìéïýñ ãç óå ìéá õ ðï ôõ ðþ äç ó÷ï ëÞ
÷ï ñïý, ü ðïõ ïé ìå ñá êëÞ äåò Êá íá -
ëéþ ôåò ìÜ èáé íáí ÷ï ñü, ü ðùò á íá -

öÝ ñåé ï Á ñé óôåß äçò Ö. Óäñü ëéáò
ðïõ äéá ìÝ íåé  óôï Óßí äåõ. 

Ðá ñç ãï ñéÜ óôç æù Þ ôïõ Þ ôáí ç
êá ëï êÜ ãá èç êáé ðÜ íôá öé ëü îå íç ãõ -
íáß êá ôïõ Ðï ëõ ôß ìç  êáé ç êü ñç ôïõ
Âáã ãå ëß ôóá. 

¸ öõ ãå ðï ëý íù ñßò á ðü ôç æù Þ ï
Ìå íÝ ëá ïò, êáé ìá æß ì’ áõ ôüí á ñáéþ -
íåé óé ãÜ – óé ãÜ ï êü óìïò ôùí ëáé -
êþí ìïõ óé êþí. Ï ëá ú êüò ðï ëé ôé óìüò
á ðï äõ íá ìþ íå ôáé, áë ëïéþ íå ôáé óå
ìéá å ðï ÷Þ ðïõ á ðï ÷ñù ìá ôß æåé êáé é -
óï ðå äþ íåé ôá ðÜ íôá, ðïõ å îá öá íß -
æåé ôéò é äéáé ôå ñü ôç ôåò êá ôá ëý åé
ãëùó óé êÜ êáé ìïõ óé êÜ é äéþ ìá ôá, ôï -
ðé êÝò êïõë ôïý ñåò. Áò åõ ÷ç èïý ìå
ïé íÝ ïé,  êïõ ñá óìÝ íïé á ðü ôïí ôå -
÷íé êü ðï ëé ôé óìü ðïõ Üë ëá îå êõ ñéï -
ëå êôé êÜ ôç æù Þ ìáò, íá îá íá âñåß å -
êåß íï ðïõ èá ôïõò öÝ ñåé êï íôÜ óôç
ëá ú êÞ ðá ñÜ äï óç, ôç Öý óç êáé ôïí
Ðï ëé ôé óìü, ðïõ ðñï Ü ãïõí ôïí ¢í -
èñù ðï. Ôï ðïß ç ìá ôïõ ÓôÝ öá íïõ
Ãñá íÞ ôóá «ôï âéï ëß» ôáé ñéÜ æåé á ðü -
ëõ ôá óôï ëá ú êü ïñ ãá íï ðáß ÷ôç ôùí
Êá íá ëß ùí, ôïí á îÝ ÷á óôï Ìå íÝ ëá ï –
Ìå ëÜ êï Óäñü ëéá: 

«¸ñ ìï âéï ëß ð’ á ñÜ ÷íéá óåò 
óôïí ôïß ÷ï êñå ìá óìÝ íï 
êé ïé ÷ïñ äÝò óïõ Ý ÷ïõí óðÜ óåé 

Ëå âÝ íôåò á íá öôÝ ñù íåò 
ó’ á íá Ý ñïõò ÷ï ñïýò 
ìå ôï ãëõ êü óêï ðü 

Ôþ ñá óôï óðß ôé ôï èá ìðü 
ðïõ óôïß ÷åéù óåí ç èëß øç 
ì’ á íá èõ ìéÝò ðá ëéÝò 

Ãé’ á íá èõ ìÞ óïõ Ý íá êáé ñü 
ðá ëéü êé ï íåé ñå ìÝ íï 
ìðñï óôÜ óôï ÷ï ñï óôÜ óé 

Êé á ãÜ ðåò å êñõ öü äå íåò 
å èÝ ñéåõåò êá ç ìïýò 
óô’ á ðÜñ èå íï ÷ù ñéü 

Ó’ Ý íá ìï íÜ ÷á ç æù Þ å÷ 
á ðü ôï ÷Ü ñï êñõ öåß 
íá í’ á íá èõ ìÜò ÷á ñÝò» 

Μενέλαος (Μελάκος) Σδρόλιας
Οι λαAκοί οργανοπαίχτες του χωριού μας
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