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Νέα - Ειδήσεις
του τόπου µας
Η θέση µας
Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 πραγµατοποιήθηκε η εξ αναβολής
Τακτική Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου µας, ύστερα από
ένα χρόνο αναστολής της λειτουργίας του, στην Καλλιπεύκη και στην
αίθουσα του Συλλόγου. Μοναδικό θέµα, οι εκλογές και η ανάδειξη
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Από τη συνέλευση αυτή, στην οποία
συγκεντρωθήκαµε είκοσι τέσσερα µέλη, προέκυψε το νέο εφταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Εφτά ήµασταν οι υποψήφιοι και οι εφτά
εκλεχτήκαµε. ∆εν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη!
Η θητεία µας, είναι σύµφωνα µε το καταστατικό, ενός έτους, σύµφωνα µε την πρακτική των τελευταίων χρόνων δύο. Σηµαντικό είναι
πως και οι εφτά αυτοπροταθήκαµε (ίσως µε ενδοιασµούς κάποιοι),
που σηµαίνει πως έχουµε και όρεξη και διάθεση και χρόνο. Εκείνο
που µας λείπει (προς το παρόν) είναι η δύναµη κι αυτή, τη διαθέτουµε όλοι µαζί! Πατριώτισσες και Πατριώτες, φίλες και φίλοι της
Καλλιπεύκης, - όπου κι αν ζείτε - ο καλός λόγος, η συµπαράσταση,
η βοήθεια, η συνδροµή, η προσφορά, η καλοπροαίρετη κριτική του
καθενός, είναι η δύναµη του Συλλόγου µας. Οι καιροί είναι δύσκολοι,
είναι και «πονηροί», το µέλλον απρόβλεπτο (όχι µόνο για µας και το
χωριό - αν και πολύ περισσότερο γι αυτό) κι η καθηµερινότητα αβέβαιη!
Να περιµένετε από µας. Θα προσπαθήσουµε, µα… τα µεγάλα και τα
δύσκολα δεν γίνονται από τους λίγους, γίνονται από πολλούς κι όλοι
µαζί είµαστε και πολλοί και δυνατοί. Όλοι µας κάτι έχουµε, κάτι µπορούµε να διαθέσουµε, στον καθένα από µας κάτι περισσεύει, άλλος
γνώση, άλλος δουλειά, άλλος µέσα, άλλος συµµετοχή, άλλος συνδροµή κι άλλος χρήµα. Ας µη µας διαφεύγει πως τα πολλά και τα µεγάλα έγιναν µε τη συµµετοχή κι όχι µε το χρήµα.

Κυκλοφόρησε
το ηµερολόγιο 2016
Όχι πως δεν χρειάζεται µα… µόνο του δεν φτάνει κι ούτε το αποτέλεσµα έχει την ίδια αξία (θυµηθείτε οι µεγαλύτεροι, τις πρώτες τσιµεντοστρώσεις στο χωριό µας και θα καταλάβετε). Κι…
είµαστε αισιόδοξοι γιατί πιστεύουµε στην καλή προαίρεση όλων,
στο ενδιαφέρον για την καθηµερινότητα, στη συµµετοχή, στην
Καλλιπεύκη, στο συνάνθρωπο.
Κι… είµαστε αισιόδοξοι γιατί πιστεύουµε αλλά και οφείλουµε στο
µέλλον και σ’ αυτά που θα ’ρθουν κι ακόµα γιατί χρωστάµε στα
νιάτα, που κάθε καλοκαίρι κατακλύζουν τους δρόµους και την πλατεία του χωριού µας και τα γέλια τους γεµίζουν τις καρδιές µας.
Αυτά τα παιδιά «είναι οι γιοι και οι κόρες της ζωής για τη ζωή…»
που «δεν πάει προς τα πίσω και δεν σταµατά στο χτες»...

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόµος
Καλλιπεύκης Πλαταµώνα

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος Καλλιπεύκης Πλαταμώνα,
μέχρι τα όρια του νομού.
Το έργο έγινε σε περίοδο κρίσης και με ελάχιστη χρονική
καθυστέρηση (δυο μηνών). Ένα έργο σημαντικό για
όλους μας, ένα έργο που «περίμενε» καιρό να έρθει η

Σας ευχαριστούµε για την τιµή
και θα προσπαθήσουµε να είµαστε αντάξιοί της.
Το ∆.Σ.

Our position
On Sunday, August 16, 2015 was held the adjourned Annual General members' Meeting of our Association, after a year's suspension of its operation, in Kallipefki, at the hall of the Association. The
one and only topic was the elections and appointment of a new
Board of Directors.
During this meeting, twenty-four members were gathered and voted
for the new seven-member Board. All the seven candidates were
elected. There are no substitutes!

Προγραµµατισµός δράσεων του Συλλόγου µας

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας κατά την
πρώτη του συνεδρίαση (02-09-2015) κι
ύστερα από συζητήσεις και προβληματισμούς, προγραμμάτισε μια σειρά από
πολιτιστικές και μη δραστηριότητες,
τις οποίες με τη δική σας συμπαράσταση και βοήθεια ελπίζει πως θα μπορέσει να τις κάνει πράξη.
Κάποιες από αυτές, είναι απλά θέματα
αρχής.
Αναφέρονται παρακάτω (όχι απαραίτητα με χρονική σειρά):
• Αντάμωμα: Ημερήσιο στην Πατωμένη
και πάντα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Θα πλαισιώνεται από
παράλληλες δραστηριότητες (με τη
συμμετοχή καλλιτεχνών αλλά και φορέων του χωριού και της ευρύτερης
περιοχής).
• Αιμοδοσία: Το πρώτο (ή το δεύτερο)
Σάββατο του Αυγούστου. Είναι κάτι

Τέµπη, το ενδιαίτηµα
των νυµφών

που δεν εξαρτάται από μας. Θα προσπαθήσουμε να είναι σε βολική μέρα
για τους εθελοντές αιμοδότες.
• Τακτική Γενική Συνέλευση: Την Κυριακή πριν το Δεκαπενταύγουστο (η
συνέλευση του 2016 θα είναι ενημερωτική, του 2017 εκλογο-απολογιστική).
• Κύκλο - ανά εκδήλωση - στα τρία καταστήματα εστίασης του χωριού μας
(με την ύπαρξη τιμοκαταλόγου στα
τραπέζια). Ο κύκλος «σπάει» όταν κάποιος από τους ιδιοκτήτες αρνηθεί,
όταν το Δ.Σ. κρίνει πως η αίθουσα δεν
επαρκεί (αλλάζει η σειρά), όταν υπάρξουν έγγραφα και βάσιμα παράπονα για
κακή εξυπηρέτηση.
• Συνέχιση της συνεργασίας - συνδιοργάνωσης του Φεστιβάλ Αφήγησης
Ολύμπου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
• Αναστολή του Φεστιβάλ Δάσους (Fo-

continuity in the page 10

rest Festival).
• Συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο,
το Δήμο και το Δασαρχείο για τη βελτίωση - διαμόρφωση των χώρων: Πατωμένη, Τρίγωνο Καραβίδας, Μπάσκετ
(μέχρι το χωματόδρομο που ενώνει
τους δυο παράλληλους ασφαλτοστρωμένους), Τρίγωνο στα Άνω Αλώνια (βόρεια από το σπίτι του Π. Παπαϊωάννου,
δυτικά από το χωράφι Χ. Γκέτσιου),
Παρκάκι Αγέλης.
• Ανάδειξη του Γεφυριού στα Αλώνια
(επίσης σε συνεργασία με τους παραπάνω).
• Επισκευή και λειτουργία των αποχωρητηρίων στην Πατωμένη (επίσης σε
συνεργασία με τους παραπάνω πλην
της λειτουργίας, που θα είναι ευθύνη
ου Δ.Σ. του Συλλόγου).
• Σειρά συζητήσεων σε θέματα που
αφορούν τους μόνιμους κατοίκους του
χωριού (γυναίκες, ηλικιωμένους) με
την ευθύνη της ψυχολόγου κ. Μόιρα
Τζίτζικα.
• Ημερήσια εκδρομή με τους ηλικιωμένους (Άνοιξη).
• Ημερήσια εκδρομή με τα παιδιά του
χορευτικού (Καλοκάιρι).
• Παρουσίαση σειράς τραγουδιών (συναυλία), που έχουν ως θέμα την Καλλιπεύκη ή η Καλλιπεύκη είναι το
ερέθισμα ή βιώματα που έχουν επίσης
σχέση με την Καλλιπεύκη, του πατριώτη μας συνταξιούχου δασκάλου
και μουσικού Απόστολου Α. Παπαϊωάννου (Καλοκαίρι).
• Χρήση του περιπτέρου στην πλατεία
όπου και όταν χρειάζεται (με την άδεια
του Δήμου).
Συνέχεια στην σελίδα 11

σειρά του. Να θυμίσουμε πως ο δρόμος είχε σχεδόν καταστραφεί από το φόρτο που δέχτηκε όταν έκλεισε (20092010) η εθνική οδός για καιρό στα Τέμπη.
Το συνολικό μήκος του δρόμου που ασφαλτοστρώθηκε
είναι 6,5 χιλιόμετρα. Ασφαλτοστρώθηκαν επίσης και τα
τμήματα του δρόμου (στη συνέχεια προς Πλαταμώνα),
αυτά στα οποία η άσφαλτος, για τον ίδιο λόγο είχε αφαιρεθεί και το κομμάτι,
Συνέχεια στην σελίδα 2

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σας ενημερώνουμε πως η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Μορφωτικού
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», όπως προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση της 16ης Αυγούστου 2015 έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
Γραμματέας: Ματίνα Μιχαντά
Ταμίας: Αικατερίνη Γκαζγκάνη
Μέλη: Παντελής Γκουγκουλιάς
Ζήσης Κατσιούλας
Κωνσταντίνος Λαμπίρης
Φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε πράξη το περιεχόμενο του τίτλου
του Συλλόγου μας, να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό πυρήνα στην
τοπική μας κοινωνία κι ένα σύνδεσμο με τους απανταχού της γης πατριώτισσες και πατριώτες, να συνεργαστούμε με σεβασμό και κατανόηση με πολιτιστικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου
και δευτέρου βαθμού και κύρια με το Δήμο μας.
Από αριστερά προς τα δεξιά: Κατσιούλας, Λαμπίρης, Ππαδημητρίου,
Μιχαντά, Γκουγκουλιάς, Γκαζγκάνη, Παπαϊωάννου
Επικοινωνήστε μαζί μας…
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαϊωάννου,
6939054878, papaioannoupanagiotis@gmail.com
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου,
6972281713, papadimitrioukwstas@yahoo.gr
Γραμματέας: Ματίνα Μιχαντά, 6978976275, m.mixanta@gmail.com
Ταμίας: Αικατερίνη Γκαζγκάνη, aigazgani@gmail.com
Μέλη: Παντελής Γκουγκουλιάς,
6947608755, pantelis_1091@yahoo.gr
Ζήσης Κατσιούλας, 6931607024, zzak@hotmail.gr
Κωνσταντίνος Λαμπίρης, 6986296086, kwstaslampiris@yahoo.gr
CMYK

Πριν τριάντα χρόνια - Φύλλο 33, Αύγουστος Σεπτέμβριος 1985. Συνεχίζονται οι εργασίες
για τη βελτίωση - διάνοιξη του δρόμου (Γόννοι
- Καλλιπεύκη).

ματα γιατί έχουμε να κάνουμε με καινούρια χάραξη. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει αυτός ο γοργός ρυθμός της
κατασκευής του επαρχιακού μας δρόμου, διότι
αποτελεί το σπουδαιότερο ίσως πρόβλημα που
αντιμετωπίζει το χωριό μας.
Πριν είκοσι χρόνια - Φύλλο 78 - Σεπτέμβριος
1995. Δημιουργήθηκε η Τράπεζα αίματος του
χωριού μας. Τελείωσε η ασφαλτόστρωση του
δρόμου (Γόννοι - Καλλιπεύκη).
5 Αυγούστου 1η εθελοντική αιμοδοσία

Εδώ και πέντε μήνες τα μηχανήματα της
ΜΟΜΑ μάχονται για τη διάνοιξη και την παραλλαγή του επαρχιακού μας δρόμου που σε
λίγο καιρό Θα μας συνδέσει με τους Γόννους.
Η διάνοιξη έχει φθάσει τώρα μέχρι τη θέση
«Καρυές» μέχρι σʼ αυτό το σημείο οι εργασίες
γινόταν πάνω στο δρόμο που υπήρχε άλλα ήταν
σε κακή κατάσταση. Από τη θέση «Καρυές» θʼ
ακολουθήσει μια άλλη πορεία που έχει ήδη μελετηθεί για να αποφευχθούν οι πολλές στροφές που υπάρχουν σήμερα.
Βέβαια για να γίνει πιο σύντομη η αποπεράτωση του θα χρειαστεί περισσότερα μηχανή-

Εθελοντική αιμοδοσία έγινε στην Καλλιπεύκη
με μεγάλη επιτυχία. Στα γραφεία του συλλόγου
ήρθε από νωρίς το πρωί συνεργείο αιμοληψίας
από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Μια ομάδα από νοσοκόμες χαριτωμένες, με το

χαμόγελο στα χείλη, που σε παρακινούσαν να
δώσεις αίμα, ακόμα κι αν δεν ήθελες.
Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο πατριώτης μας
γιατρός κ. Παπαδούλης, ο οποίος μας έδωσε
χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την Αιμοδοσία και γενικότερα ιατρικές συμβουλές.
Τριάντα δύο στον αριθμό φτάσαμε για πρώτη
φορά. Ο γιατρός κ. Παπαδούλης έμεινε ικανοποιημένος από τον αριθμό. Τώρα, που έχει καθιερωθεί… Συνέχει στην 7η σελίδα
Τελείωσε η ασφαλτόστρωτη του δρόμου Γόννων - Καλλιπεύκης
Επιτέλους τελείωσε η ασφαλτόστρωση του
δρόμου Γόννων - Καλλιπεύκης.
Πράγματι ήταν ένα όνειρο όλων των κατοίκων,
που ύστερα από 15 χρόνια έγινε πραγματικότητα. «Κάλλιο αργά, παρά ποτέ», όπως λέει και
η παροιμία.

Πριν δέκα χρόνια - Φύλλο 117, Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2005.
Άνθρακες ο θησαυρός στην Πατωμένη.
Άνθρακες ήταν τελικά ο θησαυρός για τους
χρυσοθήρες από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι
μελετώντας χάρτες και αφού πήραν τις σχετικές άδειες, έφθασαν στην «Πατωμένη» πραγματοποιώντας εκσκαφή με μηχάνημα έργων
(τσάπα), με στόχο να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό από το Β' παγκόσμιο πόλεμο.
Το σκάψιμο για την ανεύρεση του χαμένου θησαυρού έγινε υπό την επίβλεψη της Κτηματι-

∆ραστηριότητες του ∆.Σ. του Συλλόγου µας

Στο δίμηνο που πέρασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας:
• Συναντήθηκε με τους ιδιοκτήτες των
τριών καταστημάτων εστίασης του χωριού
μας (καφενεία - ταβέρνες) και ύστερα από
συζήτησε κατέληξε στο εξής: Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου (όταν χρειάζονται αίθουσα αυτής της μορφής) θα γίνονται
κύλικά.
Πρώτη εκδήλωση στο Α, δεύτερη εκδήλωση
στο Β, τρίτης εκδήλωση στο Γ και πάλι από
την αρχή. Η σειρά θα αλλάξει όταν κάποιο
κατάστημα δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση ή αρνηθεί. Ζητήθηκε επίσης από τα καταστήματα και
έγινε αποδεκτό, να υπάρχει στα τραπέζια
(κατά την εκδήλωση του Συλλόγου) τιμοκατάλογος.

• Συναντήθηκε επίσης με τον Δασάρχη Λάρισας, κ. Γάκτσικο Αστέριο, και συζήτησε
μαζί του για την αξιοποίηση των χώρων της
Πατωμένης, του τρίγωνο της Καραβίδας,
του μπάσκετ και άλλα.

• Συζήτησε με τον διευθυντή, των ΕΛΤΑ Λάρισας κ. Τσιουρβόπουλο Γιάννη, για ταχυ-

δρομικά θέματα και κυρίως για την εφημερίδα. Με τις σωστές κατευθύνσεις του, η
εφημερίδα μας εντάχθηκε ήδη στο τιμολόγιο της υπηρεσίας press post (μειωμένο
εντός Ελλάδας).

• Επισκέφτηκε τον ΟΤΕ Λάρισας και συνομίλησε με την κ. Λαγοπούλου Βασιλική, υποδιευθύντρια για τεχνικά θέματα και
ιντερνέτ. Κατέθεσε επίσης και κατάσταση
ενδιαφερομένων για ιντερνέτ (χωρίς καμία
δέσμευση).
Η κ. Λαγοπούλου, είπε πως θα προωθήσει το
αίτημα. Η εκτίμησή της είναι, πως με τους
ρυθμούς που τρέχουν τα έργα μέσα στο
2016 θα έχει και το χωριό μας ιντερνέτ.
• Τις τράπεζες, ΑΛΦΑ και Πειραιώς για τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στο
όνομα του Συλλόγου. Με το καθεστώς,
όμως, που ισχύει τώρα, αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Άρα ο Σύλλογός μας δεν έχει
τραπεζικό λογαριασμό (δεν είχε ποτέ) και θα
αποκτήσει μόλις αρθούν οι σχετικοί περιορισμοί.
• Συμμετείχε στη συζήτηση της επιτροπής

διαβούλευσης (1-9-2015) για τον προγραμματισμό σε τεχνικά θέματα για το 2016, που
οργάνωσε ο Δήμος μας, στο Δημαρχείο, στο
Μακρυχώρι, με την προεδρία του Δημάρχου, όπου και κατέθεσε τις προτάσεις του
για τις ανάγκες του χωριού μας.

• Συναντήθηκε και συζήτησε με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, κ. Κούσιο
Τάσο για θέματα που αφορούν στο χωριό
μας.

• Συναντήθηκε με την υπεύθυνη προγραμματισμού του Τμήματος Αιμοληψίας του Γενικού
Νοσοκομείου
Λάρισας,
για
προγραμματισμό και ενημέρωση του αρχείου του Συλλόγου μας.

• Κατέθεσε γραπτά τις προτάσεις του για
βελτίωση - αξιοποίηση των τοποθεσιών: Πατωμένη, Καραβίδα, Μπάσκετ, Γεφύρι στʼ
αλώνια και άλλα, (με τη σύμφωνη γνώμη του
Προέδρου Τ. Κούσιου) στο Δήμαρχο.

• Και, φυσικά, με τον λογιστή κ. Μαντζανή
Αθανάσιο, στη Λάρισα, ό οποίος και παρακολουθεί τα οικονομικά του Συλλόγου μας.

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόµος Καλλιπεύκης Πλαταµώνα

Συνέχεια από την 1η
στην είσοδο του χωρίου μας από Αγέλη
μέχρι Γεφύρι στʼ Αλώνια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ευχαριστεί
θερμά, τον Δήμο μας και τον Δήμαρχο, κ. Κ.
Κολλάτο, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον
Περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό, γιατί με
δικές τους διαρκείς προσπάθειες, ήρθε το

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ευχαριστεί επίσης τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
κ. Τ. Κούσιο και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Θ. Τσιαπλέ, για το διαρκές ενδιαφέρον και
την παρακολούθηση του έργου. Το Δ. Σ.
του Συλλόγου μας, παρακαλεί επίσης, τους
παραπάνω αναφερόμενους (πρόσωπα - φορείς), να φροντίσουν το συντομότερο δυ-

νατό, για την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή τη συντήρηση, βελτίωση, ασφαλτόστρωση του δρόμου μέχρι τον Παλιό
Παντελεήμονα, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας , η οποία γνωρίζει την
κατάσταση του δρόμου. Το κομμάτι αυτό
του δρόμου, είναι και ανασφαλές είναι και
επικίνδυνο!

 Να πούμε και ένα αντίο σʼ όσους μας πλήγωσαν κι αυτό το καλοκαίρι… Αντίο Κουνούπια… (!)
 «Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλ-

λους». Πλάτωνας

 «Ο φασισμός θεραπεύεται με το διάβασμα. Και ο ρατσισμός με το ταξίδι». Μιγκέλ ντε Ουναμούνο
 «Δεν είναι συμφέρον κανενός κράτους να παρέχει ουσιαστική παιδεία γιατί αυτή δημιουργεί ελεύθερους πολίτες κι αυτοί
είναι επικίνδυνοι για το κράτος». Μ. Χατζιδάκις



σελίδα 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 015

«Ο λαός που θυσιάζει την ελευθερία του για την ασφάλειά του δεν αξίζει ούτε τη μία ούτε την άλλη και τελικά χάνει και
τις δύο». Τόμας Τζέφερσον

 «Την εξουσία ας την έχει όποιος θέλει, αρκεί να την κάνει ό,τι θέλουμε εμείς. Να υπηρετεί το λαό». Περικλής Κοροβέσσης
 Άραγε το παιδί που ήσουν κάποτε θα ήταν περήφανο για τον άνθρωπο που έγινες σήμερα;

κής Υπηρεσίας της Λάρισας και της αστυνομίας. Λίρες, όμως, δεν βρέθηκαν και οι χρυσοθήρες έφυγαν άπρακτοι για να συνεχίσουν
αλλού το ψάξιμο.

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»

Τρίμηνη έκδοση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού
Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
Εκδότης: Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Υπεύθυνος ύλης: Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Υπεύθυνη ταμείου
και συνδρομών: Αικατερίνη Γκαζγκάνη
Συνδρομές:
Εσωτερικού: 10 €
Εξωτερικού: 10 € (Ευρώπη)
20 Δολάρια (Αμερική)
30 Δολάρια (Καναδάς)
30 Δολάρια (Αυστραλία)

Διαφημίσεις:
δας)

5 € (το 1/8 της σελί-

Ταχυδρομική διεύθυνση Συλλόγου:
Καλλιπεύκη Λάρισας, Τ.Κ. 400 06
Ταχυδρομική διεύθυνση Προέδρου:
Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ανοίξεως
30 Α, 59131 ΒΕΡΟΙΑ
Συγκέντρωση ύλης, διαχείριση οικονομικών, πολιτιστικά, εκδηλώσεις: Παναγιώτης
Παπαϊωάννου,
Κώστας
Παπαδημητρίου, Ματίνα Μιχαντά, Αικατερίνη Γκαζγκάνη, Παντελής Γκουγκουλιάς, Ζήσης Κατσιούλας, Κώστας
Λαμπίρης.
Αρ. Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR31 0172 2430 0052 4306
0611 562

Σημείωση: Ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας, που αναφέρεται στα στοιχεία της εφημερίδας μας, δεν είναι του Συλλόγου μας.
Είναι του Προέδρου, Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Δίνεται εδώ για την εξυπηρέτηση των
μελών.
Ο Σύλλογός, δεν έχει λογαριασμό. Θα αποκτήσει εν καιρώ και όταν αρθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στο τραπεζικό
μας σύστημα.

Συνδροµές, δωρεές, οικονοµικές
ενισχύσεις από 17-8-2015
Καραμπατής Θωμάς
Νησιώτης Ιωάννης
Πανάρα Παγώνα
Ταμπάκας Ηλίας
Θεοδοσίου Νίκος
Ψαρός Απόστολος
Παπαδόντας (Τσιρίκης) Ιωάννης
Τσιαπλές Θωμάς
Μούργκας Κωνσταντίνος
Μασούρας Α. Κωνσταντίνος
Γεννηθέντες 1955
Κούσιου Ντίνα (Αθήνα)
Παπαναστασίου Αστέριος
Γκουγκουλιάς Αθ. Δημήτριος
Ντόντου Βασιλική
Παπαϊωάννου Χριστίνα
Παπαδόντας Κωνσταντίνος
Μητσιόπουλος Θωμάς
Παπαδημητρίου Ιωάννης
(Λεπτοκαρυά)
Μανωλούλης Ιωάννης
Μανωλούλης Δημήτριος
Γεροστέργιος Κων/νος (ιερέας)

10 €
10 »
10 »
10 »
10 »
10 »
20 »
20 »
50 »
10 »
22 »
20 »
10 »
20 »
20 »
10 »
5»
20 »
10 »
20 »
10 »
20 »

Επιστολές που λάβαµε
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Από τον Απόστολο Α. Παπαϊωάννου*

Μια νέα πολιτιστική πολιτική φαίνεται να χαράσσεται - ω
επιτέλους! - σε έναν πολιτιστικό φορέα αυτό του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» της Ωραίας Καλλιπεύκης μας
προς δόξα των Απανταχού Καλλιπευκιωτών με την μεγάλη
ιστορική διαδρομή, όπου ο καθείς λίγο - πολύ πρόσθεσε
το λιθαράκι ή την κοτρώνα του, ανάλογα τα κουράγια και
την προσπάθειά του και που κατέληξε βέβαια τελευταία…
κρίμα, σε μια απολιτίστικη αποχαύνωση όπως ακριβώς λογιέται και η απολίτικη τωρινή κοινωνία μας που περιμένει
ένα θαύμα… από ποιον;
Απ ότι φάνηκε στην τελευταία Συνέλευση αυτή της Κυριακής 16/ 08 /15 της εκλογής του νέου Δ.Σ. το οποίο συστάθηκε με δυσκολία ομολογουμένως και από το
«ενδιαφέρον» της καλλιπευκιώτικης κοινωνίας και τους
συμπολίτες , τους ευρισκόμενους αραχτούς και λάιτ φαρδιά πλατειά εν Πλατεία Καλλιπεύκης, ότι το ενδιαφέρον
για πολιτιστικές «επαναστάσεις» έχει χαθεί, ευτυχώς όχι
αμετάκλητα και όχι από όλους. Έτσι το νεοεκλεγέν «διʼ
ανατάσεως», Δ.Σ. ίσα-ίσα που συμπλήρωσε, μάλλον θα
πρέπει να αισθάνεται εξ αρχής τη μοναξιά του ακροβάτη
και την κριτική του αραχτού θεατή αλλά με το γνώθι παραμάσχαλα, ας αρχίσει να γνέθει το θαύμα που οι άλλοι
εμείς οι άλλοι, περιμένουμε αλλά από «άλλους» θεούς
εκτός ημών.
Μα… όχι δεν είστε μόνοι σας οι νεοεκλεγέντες στο Δ.Σ.!
Κάποιοι από μας θα είναι ποικιλότροπα μαζί σας, αλλά και
οι αδιάφορα αραχτοί, θα είναι μαζί σας, σίγουρα, επειδή
θα απολαμβάνουν ίσως τα αποτελέσματα των ενεργειών
σας και του… «θαύματος» και θα συμμετέχουν αναγκαστικά έστω και με την αρνητική κριτική τους, κοουτσάροντας απʼ τις κερκίδες την εφτάδα σας ή από
καφετζίδικης ορεινής ή πεδινής καρέκλας εν μέσω μεθυλικής αλκοόλης ή φραπουτσίνο, δεν είνʼ και λίγο να ασχολούνται μαζί σας. Όμως, και οι απόδημοι του
καλλιπευκιώτικου ελληνισμού, όπου γης, που συμμετέχουν πάντα, αληθινά, «όπως πάντα και για πάντα», γιατί
θα είστε ο συνδετικός κρίκος με της νοσταλγίας το συναίσθημα κι ένα… κρύο νερό απʼ την Πατωμένη. Έτσι εκ
των… δεδομένων, έχουμε και οδεύουμε τοιουτοτρόπως,
σε ολική πολιτιστική επαναφορά και με σύσσωμο τον
απανταχού λαό της Ωραίας Καλλιπεύκης, «καλούς κακούς
και άσχημους», όπως, όπου κι αν βρίσκεται ο καθείς… τα
γκάζια τσίτα και που ξέρεις το θαύμα. ίσως γίνει! Αλλιώς…!
Με τη συμμετοχή δυο παλιών μελών στο Δ.Σ. του Παναγιώτη Παπαϊωάννου ως Προέδρου, με γνώση, πείρα και
διάθεση επανα-φορτισμένη, του Ζήση Κατσιούλα, ως
μέλος και παλιό Πρόεδρο καταγραφέα, συγγραφέα, φωτογραφέα και άλλα τινά σε -εα και -ια, ήτοι λαογραφία,
φωτογραφία, Καλλιπευκιώτικου ενδιαφέροντος και περιεχόμενου κτλ αλλά και με τη συμμετοχή πέντε νέων,

Κώστα Παπαδημητρίου, Αντιπροέδρου, Ματίνας Μιχαντά,
Γραμματέα, Κατερίνας Θ. Γκαζγκάνη Ταμία, Κώστα Λαμπίρη και Παντελή Γκουγκουλιά Μέλη, ίσως «απογοητευμένων» (κακός οιωνός η απογοήτευση), ως διεφάνη στη
συνέλευση, από την προηγούμενη θητεία τους στον
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. όμως, ξανανιωμένου σφόδρα ενδιαφέροντος
(καλός οιωνός ο αγώνας κι η προσπάθεια ) «το αγώι ξυπνά
τον αγωγιάτη», δεν έχει παρά ο πολιτισμός να αποτελέσει πρόκληση και πρόσκληση σε όλους και για όλους, στην
ορεινή Καλλιπεύκη μας, να απογειωθεί και να κάνει το
θάμα που άπαντες (είπαμε - ξαναείπαμε) περιμένουμε,
αλλά, δυστυχώς από «άλλους» θεούς ή ουδείς το εύχεται,
να γίνει το αντίθαμα και να αυτοδιαλυθεί ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. στα
εξ ο συνεστήθη ως… άχρηστος και περιττός… ωιμέ…!
Καλή και δημιουργική θητεία πατριωτάκια. Είσαστε εκεί,
είμαστε μαζί, ξέρουμε τι… σας περιμένει και τι να περιμένουμε, μη «μασάτε» στους γκρινιάρηδες, μη γίνετε παραπονιάρηδες και ούτε διακονιάρηδες, απαιτείτε δεν
παρακαλείτε τραβάτε κι όπου βγει, γιατί η ζωή «τραβάει
την ανηφόρα», άλλοτε «με σημαίες και ταμπούρλα» κι άλλοτε «με λουρί στο σβέρκο»!
Α. Α. Παπαϊωάννου 25/08/15
*Είναι δάσκαλος (συνταξιούχος),
μουσικός και φυσικά Καλλιπευκιώτης.

Απάντηση:
Απόστολε, σʼ ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για τον «καλό
το λόγο» και γιατί είσαι ο πρώτος που τον κατέθεσε
γραπτά. Το ότι είσαι μαζί μας… αυτό είναι αρκετό. Θα
το «παλέψουμε» κι απ' ότι φαίνεται είμαστε καλή
ομάδα, «με σημαίες ή με ταμπούρλα ή με λουρί στο
σβέρκο» θα… στοχεύουμε - και με τη δική σου συνδρομή - στο «λίγο ψηλότερα», να είσαι καλά...

σελίδα 

Καλλιπεύκη.
Είναι λίγοι οι άνθρωποι, που για το καλό όλων μας, θυσιάζουν χρόνο και κόπο και αυτό πρέπει να τους το
αναγνωρίσουμε.
Και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τις ευχές μου για επιτυχία, στον Πρόεδρο και
τα Μέλη του νέου Δ.Σ.
Χρήστος Ζιακούλης, 20-09-2015
*Εκ Καλλιπεύκης συνταξιούχος δάσκαλος
Απάντηση:
Σʼ ευχαριστούμε θερμά, Χρήστο (μας επιτρέπεις αυτή
την προσφώνηση), για τα καλά σου λόγια, που εκφράζουν όχι μόνο την καλή σου διάθεση προς το Σύλλογο
μα και την προτροπή σου, προς το σύνολο των πατριωτών μας. Να είσαι καλά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Τέµπη, το ενδιαίτηµα των Νυµφών»
του καθηγητή, Ζήση Παπαδημητρίου*

Παρουσιάστηκε το ομώνυμο βιβλίο, στις 27 Σεπτεμβρίου
2015 και στην αίθουσα του πολιτιστικού Σωματείου
«ΔΡΥΑΣ», στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Τεμπών. Για
το βιβλίο αλλά και για τον ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ κ.

* * *

Από τον Χρήστο Ζιακούλη*

Πριν από λίγες μέρες πληροφορήθηκα την επαναλειτουργία του Συλλόγου μας, από μια ομάδα άξιων (παλιών και νεότερων μελών), που δεν μπόρεσαν νʼ
αντέξουν την παύση της λειτουργίας του Συλλόγου.
Χάρηκα πολύ και πιστεύω πως το ίδιο θα νιώσουν και
πολλοί άλλοι που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Θέλω να συγχαρώ (και εκ μέρους όσων μου το επιτρέπουν) και να ευχηθώ, οι μεγαλύτεροι αλλά και τα νέα
παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού, να βρουν τη δύναμη,
να συνεχίσουν το έργο του Συλλόγου για πολλά χρόνια
και την έκδοση και κυκλοφορία της εφημερίδας «Η
ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», η οποία απετέλεσε για πολλά
χρόνια, τον σύνδεσμο των απανταχού της γης Καλλιπευκιωτών με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, την όμορφη

Αγαπητή -έ, αναγνώστρια -η
συνδροµήτρια -η

Η ετήσια συνδροµή προς το Σύλλογό µας (και την
«ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ») έχει ορισθεί, από καιρό,
στα 10 ευρώ και παραµένει εκεί. Το (πολιτιστικό µας)
έτος, λογίζεται από και µέχρι την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, στην οποία θα γίνεται και η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Έχεις ηθική υποχρέωση να είσαι - τουλάχιστον ταµιακά - εντάξει απέναντί
του. Η «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΙΠΕΥΚΗ» θα βρίσκεται στο σπίτι σου το επόµενο και το µεθεπόµενο τρίµηνο. Αν µέχρι
τότε δεν έχεις φροντίσει για τη έγκαιρη καταβολή της συνδροµής, θα σηµαίνει πως δεν επιθυµείς να είσαι
αναγνώστης της και στη συνέχεια δεν θα «έρθει» να σε βρει.
Αν καταβάλλεις τη συνδροµή σου µέσω τραπέζης, να αναφέρεται οπωσδήποτε το όνοµά σου. Θα θέλαµε
να γνωρίζεις, πως τα οικονοµικά του Συλλόγου µας αυτή τη στιγµή, δεν επαρκούν για το τρίτο φύλλο (µεθεπόµενο) που υποσχόµαστε να λάβεις
Τα ονόµατα των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών - συνδροµητών και όσων ενισχύουν οικονοµικά, αναφέρονται πάντα και για µια µόνο φορά, στο επόµενο φύλλο. Αν έχεις ταχτοποιήσει τη συνδροµή σου και
στο επόµενο φύλλο δεν δεις το όνοµά σου, επικοινώνησε το συντοµότερο µαζί µας.
Σηµείωση: Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τις φίλες και τους φίλους, πατριώτισσες, πατριώτες και
µη, που µας τιµούν µε την καταχώρηση της διαφήµισής τους.
Το ∆.Σ.

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»

Πατριώτισσες και Πατριώτες, φίλες και φίλοι της Καλλιπεύκης - όπου κι αν βρίσκεστε - γράψτε μας τις απόψεις σας,
τις προτάσεις σας, τα νέα της περιοχής σας. «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», είναι η εφημερίδα μας, η εφημερίδα όλων, βοηθήστε να την κάνουμε βήμα έκφρασης όλων, βοηθήστε να δυναμώνει η φωνή του χωριού μας. Αν υπάρχει κάτι καλό
στο μέλλον για το χωριό μας και για τους κατοίκους του, δεν θα χαριστεί, οφείλουμε να το διεκδικήσουμε, να το δημιουργήσουμε. Κι αν κάτι καλό βλέπετε να συμβαίνει, να θυμάστε πως… είναι προπληρωμένο!
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει τις απόψεις του υπογράφοντα και δημοσιεύεται (εφόσον δεν κρίνεται υβριστικό
και εφόσον υπάρχει χώρος στην εφημερίδα). Το Δ.Σ. δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτές.

Ζήση Παπαδημητρίου, μίλησαν ο
δημοσιογράφος κ. Γιάννης Σιούλας και η καθηγήτρια κ. Κατερίνα Κόσυβα. Την εκδήλωση
χαιρέτισε και ο Δήμαρχός μας κ.
Κώστας Κολλάτος. Ο κ. Καθηγητής με τη σύζυγό του Χριστίνα,
απουσίαζαν (δυστυχώς) για λόγους υγείας.
Το βιβλίο είναι πλούσιο σε χαλκογραφίες από περιηγητές που
επισκέφθηκαν την περιοχή από το 1700 περίπου και
ύστερα, καθώς και σε χωρία από αρχαίους Έλληνες, Λατίνους και Ευρωπαίους συγγραφείς, αναφέρεται δε σε
όλα τα πέριξ των Τεμπών χωριά (και στην Καλλιπεύκη) και
έχει παραχωρηθεί (δωρεά) στον Δήμο Τεμπών. Είναι
αφιερωμένο, τιμής ένεκεν, στον θρυλικό αγωνιστή των
Τεμπών Αντώνη Αγγελούλη - Βρατσάνο και στους ηρωικούς συντρόφους του.

*Ο Ζήσης Παπαδημητρίου «έφυγε» την 110-2015 από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη με
την επάρατο νόσο…
Ήταν ομότιμος καθηγητής του τμήματος
Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και γνωστός στο πανελλήνιο, για τις κοινωνικοπολιτικές απόψεις
του, τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του σε
παγκόσμιο επίπεδο και το μεγάλο συγγραφικό έργο του. Γεννήθηκε το 1939 στους Γόννους, (με καταγωγή
από την Καλλιπεύκη), όπου κάθε καλοκαίρι διοργάνωνε με τη σύζυγό του Χριστίνα, καλλιτεχνικές εκθέσεις. Είναι ο πρώτος που
ασχολήθηκε με την ιστορία του χωριού μας και την παρουσίασε το
1983. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου και του Αμβούργου και υπήρξε ερευνητής για 12 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της
Φρανκφούρτης.
Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, στα ελληνικά, στα γερμανικά και
τα αγγλικά, ενώ μεταφράσεις έργων του κυκλοφόρησαν, στα ιταλικά και τα ιαπωνικά. Ανάμεσα τους «Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός, εισαγωγή στο φυλετικό μίσος, ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτική
μελέτη», «Μεταμοντέρνα αδιέξοδα», «Στον αστερισμό της αβεβαιότητας», «Να εμποδίσουμε την καταστροφή. Μανιφέστο για μία
Ευρώπη της Ισότητας» κα.
Σύμφωνα με την σύζυγό του, επιθυμία του Ζήση Παπαδημητρίου,
ήταν να καεί και η στάχτη του να μεταφερθεί στη Φρανκφούρτη.
• Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας είχε αποφασίσει, στην πρώτη του
συνεδρίαση (02-09-2015), να τον τιμήσει για το έργο του και την
προσφορά του, όμως, δεν πρόλαβε… Θα το πράξει σύντομα
(μετά θάνατον) σε κάποια ανάλογη εκδήλωση.
Προς το παρόν και αντί μνημοσύνου, η εφημερίδα μας θα δημοσιεύσει σε συνέχειες, την ιστορία του χωριού μας, όπως την παρουσίασε ο ίδιος στην Καλλιπεύκη, το 1983.
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Γεννήσεις
Αρραβώνες
Γάµοι
Αυτοί που έφυγαν

Γεννήσεις
Ο Παντελής Γκουγκουλιάς και η σύζυγός του
Μαρία, απέκτησαν το 1ο παιδί, κορίτσι.
Ο Αποστόλης Κατσιούλας του Νικ. και η σύζυγός του, Ξένια απέκτησαν το 1ο παιδί, κορίτσι.
Ο Καρατόλιος Ιωάννης του Νικ. και η σύζυγός
του Μασούρα Παναγιώτα του Δημ. (Κακάλη)
απέκτησαν το 1ο παιδί, κορίτσι.
Η Τσιαπλέ Παγώνα (Γόνη) του Θωμά και ο σύζυγός της, Βαγγέλης Παναγούλας απέκτησαν
το 1ο παιδί, αγόρι.
Η Λαμπίρη Βάσω του Δημ. και της Χάιδως και ο
σύζυγός, της Μπέης Γιώργος απέκτησαν το 2ο
παιδί, κορίτσι.
Η Αγγελική Παγώνη (κόρη της Χριστίνας Παπαστεργίου) και ο σύζυγός της Χατζής Βασίλης
απέκτησαν το 2ο παιδί, αγόρι (Τορόντο).
Η Γκουγκουλιά Καλλιόπη του Νικ. και ο σύζυγός της Βασίλης Τσιούγκος απέκτησαν το 1ο
παιδί, κορίτσι.
Ο Καραμπατής (Μπατζγιώρης) Απόστολος του
Αθαν. και η σύζυγός του Ιωάννα απέκτησαν το
1ο παιδί, κορίτσι.
Αρραβώνες:
Η Παπαδημητρίου Όλγα του Αστερίου και της
Αποστολίας με τον Κώστα Φιλίππου από την
Καρδίτσα.
Ο Παπαδημητρίου Πολύζος του Αστερίου και
της Χρυσάνθης Καραμπατή με την Καποδίστρια
Βασιλική από την Γιάννουλη.
Ο Γκούμας Χαράλαμπος του Ζήση με την Μπόλια Βιργινία από το Μακρυχώρι.
Γάμοι:
Η Τσιαπλέ Παγώνα του Αθανασίου, με τον Τζιτζάνη Ιωάννη από την Ραψάνη (Λάρισα).

Ο Γιαννούλας (Παπακώστας) Βασίλης του Ιωάννου, με την Αθανασιά Φιλιώ από τον Βόλο
(Θεσσαλονίκη).
Ο Παπαϊωάννου Δημήτριος του Αποστόλου, με
την Κελεσίδου Σοφία από την Λάρισα (Λάρισα).
Ο Γκουγκουλιάς Παντελής με την Γεωργαντζά
Μαρία (κόρη της Αγγελικής-Κικής Παπαστεργίου του Ιωάννου), (Λάρισα).
Ο Τσιούγκος Βασίλης του Δημητρίου, με την
Γκουγκουλιά Καλλιόπη - Πόπη του Νικολάου,
(εγγονή του Μίμη Γκουγκουλιά - περιοχή
Μπλόσινα) (Λάρισα).
Η Κουτσιανικούλη Ειρήνη, με τον Γιάννη Ανδρεάκη από τη Λάρισα (Λάρισα).
Η Ευφροσύνη Αυγερινού του Ιω. και της Λίτσας
Παναγιώτη Τσιούγκου, με τον Λυμπερόπουλο
Γεώργιο (Αθήνα).
Η Τζιάστα Χαρούλα του Ιωάννου και της Μαίρης Αθαν. Κατσιούλα, με τον Κοσμά Χρόνη
(Αθήνα).
Από το γάμος της Παγώνας Α. Τσιαπλέ
Θάνατοι:
Η Μητσιόπουλου Σταματή του Γεωργίου, το
γένος Παπαδημητρίου (Παπακώστα) Δημ. ετών
84 (Καλλιπεύκη).
Η Δεμερτζή Παρασκευή του Χρίστου το γένος
Νικ. Δρογκόγια, ετών 90.
Η Δουλαπτσή Μαρία του Τριανταφύλλου, το
γένος Νικ. Δρογκόγια, ετών 83 (Καλλιπεύκη).
Ο Καρπούζας Χρίστος του Ιωάννου ετών 83
(Λάρισα).
Η Καρπούζα Ελένη του Ανδρέα, το γένος Οικονόμου Γεωργίου, ετών 77 (Καλλιπεύκη).
Ο Κάγκουρας Απόστολος του Ιωάννου, ετών 81
(Καλλιπεύκη).
Η Γκουγκουλιά Ελισάβετ του Ιωάννου, ετών 97
(Αμπελώνας).
Η Παπαδόντα Μαρία του Τριανταφύλλου, το
γένος Γεωργίου Καραγιάννη, ετών 76 (Λάρισα).
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Ο Δουλαπτσής Απόστολος του Αποστόλου,
ετών 88 (Τόρόντο-Καναδάς).
Ο Κυλινδρής Αθανάσιος του Αστερίου, ετών
91(Τόρόντο-Καναδάς).
Η Σιώκου Παγώνα του Αποστόλου το γένος
Θεοχάρη Μασούρα (Κακάλη), ετών 83 (Τύρναβος).
Ο Σιώκος Βαγγέλης του Ιωάννου, ετών 77
(Καλλιπεύκη).
Ο Τσιούγκος Ιωάννης του Λεωνίδα, ετών 45
(Τρίκαλα).
Η Μιχαντά Παρασκευή του Αθανασίου το
γένος Γκουθώνα, ετών 82 (Καλλιθέα Κατερίνης).
Ο Γκουθώνας Ιωάννης, ετών 78 (Καλλιθέα Κατερίνης).
Η Μουσουλή Ελένη του Αντωνίου, ετών 65
(Φαλάνη).
Η Δούκα Μαρία του Ιωάννου το γένος Μανώλη
Γκαραφλή, ετών 75 (Λάρισα).
Ο Ρημαγμός Διονύσιος του Γεωργίου, ετών 75
(Λάρισα).
Η Ζαφείρη (Πάππου) Ελένη του Χρίστου το
γένος Ιωάννου Μιχαντά, ετών 65 (Καλλιπεύκη).
Ο Δούκας Κωνσταντίνος του Αστερίου, ετών
80 (Καλλιπεύκη).
Ο Καραγιάννης Ιωάννης του Θωμά, ετών 87
(Καλλιπεύκη).
Ο Μαντάς (Ντάπος) Κωνσταντίνος του Αποστόλου, ετών 66 (Καλλιπεύκη).
Ο Μιχαντάς Αθανάσιος του Αναστασίου, ετών
68 (Αθήνα).
Ο Κουτσιαρής Αστέριος του Δημητρίου, ετών
64 (Λάρισα).
Ο Παπαστεργίου (Κόλιας) Αντώνιος του Χρίστου, ετών 61 (Αμπελώνας).
Ο Ζαφείρης (Γαζέτας) Ανδρέας, ετών 88
(Αθήνα).

Αυτοί που έφυγαν
Για δεύτερη φορά, θα γράψουμε δυο κουβέντες για όλους αυτούς τους Καλλιπευκιώτες
που έφυγαν από κοντά μας, τους 20 τελευταίους μήνες. Σʼ αυτό το φύλλο, είναι πάρα πολλοί, γιατί η εφημερίδα δεν εκδόθηκε εδώ και
πολλούς μήνες. Ο Θεός να αναπαύσει τις
ψυχές τους και στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ήταν και
δικοί μας άνθρωποι, και δικοί μας φίλοι. Άνθρωποι απλοί, εργατικοί, φιλήσυχοι.
1. Η Μητσιοπούλου Σταματία ήταν ένα από τα 4
κορίτσια του Δημ. Παπαδημητρίου (Παπακώστα) και ήταν μια απλή και ήσυχη γυναίκα. Με
τον άνδρα της Γιώργο απέκτησαν τον Χρίστο
και την Χάιδω.
2,3. Η Δεμερτζή Παρασκευή και η Δουλαπτσή
Μαρία (πέθανε 7 Ιουλίου 2015) ήταν αδερφές,
παιδιά του Νικ. Δρογκόγια. Από το γάμο τους
απέκτησαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι και οι δυο.
Ο πατέρας τους ήταν πρακτικός οδοντίατρος
τότε που το μοναδικό εργαλείο εξαγωγής των
δοντιών ήταν η τανάλια.
4,5,6. Οι Καρπούζας Χρίστος, Καρπούζα Ελένη
και Κάγκουρας Απόστολος, ήταν μεταξύ τους
στενοί συγγενείς. Ο Χρίστος, ζούσε οικογενειακώς στη Λάρισα και συνταξιοδοτήθηκε από το
Δασαρχείο Λάρισας, όπου και υπήρξε υπάλληλος. Η Ελένη ήταν μια πολύ καλή και πρόσχαρη
γυναίκα. Ξεχώριζε για την καλή καρδιά της.
Από το γάμο της απέκτησε δυο αγόρια. Ο Απόστολος Κάγκουρας, ήταν ο κουρέας του χωριού μας για πολλές δεκαετίες. Τα
περισσότερα χρόνια, κούρευε κάτω από την
υγρή τσιμεντόσκαλα του καφενείου του Οικονόμου. Ήταν παντρεμένος με την Ασημούλα
Γκουγκουλιά και απέκτησαν δυο παιδιά. Κούρευε σχεδόν μέχρι τα 78 του. Επίσης ήταν ερασ ι τ έ χ ν η ς ,
αυτοδίδακτος μουσικός και έπαιζε
ακορντεόν. Πέθανε
στις 30 Ιουλίου 2015.
Ο Απόστολος
Κάγκουρας επί το
έργον (σε παλιότερη
εποχή - κουρεύεται
ο Ζ. Κατσιούλας)

7,8. Η Γκουγκουλιά Ελισάβετ και η Μαρία Παπαδόντα, ήταν φιλήσυχες γυναίκες που πάλεψαν για τα παιδιά τους όπως και οι υπόλοιποι.
Έλειπαν από το χωριό πολλά χρόνια και δεν τις
γνωρίσαμε σχεδόν καθόλου. Ελάχιστα τις θυμόμαστε. Η Ελισάβετ ζούσε στον Αμπελώνα και
η Μαρία στη Λάρισα.
9,10. Οι Δουλαπτσής Απόστολος και Κυλινδρής
Αθανάσιος, ήταν γαμπρός και κουνιάδος. Ο
Απόστολος πήγε οικογενειακώς στον Καναδά
τη δεκαετία του 1970. Με την σύζυγό του
Ελένη, απέκτησαν τον Δημήτρη και την Χριστίνα. Επί δεύτερης προεδρίας Απόστολου Μιχαντά, ήταν κοινοτικός σύμβουλος. Ο
Αθανάσιος Κυλινδρής, ήταν από τους πρώτους
Καλλιπευκιώτες που μετανάστευσε στον Καναδά μετά τον Βʼ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις 18
Μαρτίου 1956, μαζί με τον Γιάννη Μαντά
(Ντάπο) του Κωνσταντίνου και το Γιώργο
Γκουντουβά του Θεοχάρη, πήραν το δρόμο της
ξενιτιάς, χωρίς ποτέ να επιστρέψουν. Όταν
αναχωρούσαν από την Καλλιπεύκη τους ξεπροβόδισαν πολλοί χωριανοί.
11. Η Σιώκου Παγώνα, ήταν κόρη του Θεοχάρη
Μασούρα (Κακάλη) και της Φωτεινής (της μανιάς της Κακάλαινας). Με τον άνδρα της Απόστολο Σιώκο (Κατσιαούνη) απέκτησαν 3 κόρες
και ένα γιo.
12. Ο Βαγγέλης Σιώκος, ήταν ένας ωραίος άνθρωπος. Πάντα καλοσυνάτος και χαρούμενος.
Ήταν άνθρωπος της παρέας και του καλαμπουριού. Με τη γυναίκα του, την Τούλα Καραγιάννη, απέκτησαν τρία αγόρια. Ασχολήθηκε με
τη γεωργία, κτηνοτροφία και κυρίως με το μηχάνημα του φορτωτή.
13. Ο Λεωνίδας Τσιούγκος του Θωμά, έφυγε
από το χωριό παιδί και παντρεύτηκε σε ένα
χωριό των Τρικάλων. Ένα από τα παιδιά του, ο
Γιάννης, πέθανε σε ηλικία 45 ετών. Δεν είχαν
και πολλές σχέσεις με το χωριό, γιʼ αυτό και
δεν γνωρίσαμε την οικογένεια αυτή ούτε τον
Γιάννη.
14,15. Η Μιχαντά Παρασκευή και ο Γιάννης
Γκουθώνας, ήταν αδέρφια και ζούσαν με τις οικογένειές τους στη Καλλιθέα της Κατερίνης.
Έφυγαν από το χωριό περί το 1960 περίπου.
Ήταν φιλήσυχοι άνθρωποι και απλοί.
16,17. H Mουσουλή Ελένη, ζούσε από πολλά
χρόνια στη Φαλάνη, όπου ήταν παντρεμένη και
άφησε πίσω της τρία παιδιά. Δεν την γνωρίσαμε οι νεότεροι. Η Μαρία Δούκα, ήταν κόρη
του Μανώλη Γκαραφλή, ζούσε στη Λάρισα και
απέκτησε ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
18. Ο Ρημαγμός Διονύσιος του Γεωργίου,
ζούσε και αυτός στη Λάρισα. Ήταν εργατικός
άνθρωπος και με την Θεοδοσίου Παρασκευή
απέκτησε τη Χρυσάνθη και τον Γιώργο.
19. Η Ζαφείρη Ελένη, πέθανε από την επάρατο
της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου 2015 και
ήταν παντρεμένη με τον Χρίστο Ζαφείρη
(Πάππο). Ήταν κόρη του Γιάννη Μιχαντά.
20. Ο Δούκας Κωνσταντίνος (πέθανε 8 Ιουλίου
2015) ήταν φιλήσυχος και άνθρωπος του σπι-
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τιού. Το χέρι του έπιανε για πολλά μαστορέματα. Ήταν επίσης ένας από τους δυο, τρεις
παλιούς Καλλιπευκιώτες μελισσοκόμους. Με
τη Σταματία Δουλαπτσή απέκτησε τρία παιδιά.
21. Ο Καραγιάννης Ιωάννης, ήταν ο περιπτεράς
της Καλλιπεύκης για 46 ολόκληρα χρόνια. Έξυπνος, με εμπορικό μυαλό και πολύ εξυπηρετικός. Δούλευε στο περίπτερο μέχρι και τα 85
του (ειδικό αφιέρωμα κάναμε σε
προηγούμενο
φύλλο). Με την
Μαρίκα Μασούρα
απέκτησε
τρία
παιδιά.
Ο Γιάννης Καραγιάννης στο περίπτερο

22. Ο Μαντάς (Ντάπος) Κωνσταντίνος, ήταν
γιος του Τόλιου Ντάπου (για τους παλιούς). Σε
ηλικία μόλις 16 ετών, μετανάστευσε στον Καναδά περίπου το 1965-66 και το 1972 επέστρεψε και έκτισε το σημερινό καφενείο ταβέρνα - κρεοπωλείο. Με την Μαίρη Τσιαπλέ,
απέκτησαν τον Αποστόλη και τον Δημήτρη, οι
οποίοι συνεχίζουν το επάγγελμα του πατέρα
τους. Πέθανε στις 19 Μαΐου 2015, ένα χρόνο
μετά από τον θάνατο του αδερφού του Γιάννη,
στον Καναδά.
23. Ο Μιχαντάς Αθανάσιος του Αναστασίου,
ζούσε στην Αθήνα και ήταν υπάλληλος του
Υπουργείου Οικονομικών. Με τη σύζυγό του
Παναγιώτα, απέκτησε δυο γιους. Ορφάνεψε
πολύ μικρός από πατέρα (τον σκότωσε αυτοκίνητο στη Λάρισα) και τον συμπαραστάθηκε
πολύ ο θείος του Χρίστος Μητσιόπουλος, ο
οποίος τον είχε και μεγάλη αδυναμία.
24,25. Οι Κουτσιαρής Αστέριος και Παπαστεργίου Αντώνης, ήταν θείος και ανιψιός. Πέθαναν
και οι δύο από την επάρατο με μια μέρα διαφορά. Στις 14 Φεβρουαρίου 2015 ο Στέργιος
και στις 16 ο Αντώνης.
Ο Στέργιος, δεν παντρεύτηκε ποτέ και ήταν
ένας πολύ καλός και τίμιος άνθρωπος. Αγαπούσε τους φίλους του και σεβόταν πάρα πολύ
τους συγγενείς του. Πέθανε τρία χρόνια μετά
την συνταξιοδότησή του, δούλευε ως εργάτης
στη Λάρισα. Ο Αντώνης, ζούσε οικογενειακώς
στον Αμπελώνα και με τον αδερφό του Στέργιο
διατηρούσαν ουζερί στην πλατεία του Αμπελώνα. Ήταν εργατικός και καλός φίλος. Του δόθηκε το όνομα Αντώνης από τον αδερφό του
πατέρα του, που σκοτώθηκε στον Εμφύλιο σε
ηλικία 20 ετών.
26. Ο Ζαφείρης (Γαζέτας) Ανδρέας, ζούσε από
νέος στη Λάρισα, όπου εργαζόταν και παντρεύτηκε. Με το χωριό δεν είχε πολλές επαφές, γιʼ αυτό και δεν τον γνωρίσαμε οι
νεότεροι.
Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα κοντά
στο γιο του (γιατρό - ο άλλος γιος του πέθανε
45 ετών).

Πραγματοποιήθηκε και φέτος η τακτική αιμοδοσία στην Καλλιπεύκη (αν και το
απερχόμενο Δ.Σ. δεν είχε υποχρέωση) στις 7 Αυγούστου και στο γραφείο του Συλλόγου μας. Δέκα τέσσερεις ήταν αυτή τη φορά οι εθελόντριες -ες αιμοδότες. Ναι!
Δεν ήταν πολλοί μα… ήταν σημαντικό που η διαδικασία της εθελοντικής αιμοδοσίας στο χωριό μας, δεν διεκόπη ποτέ από τη χρονιά που ξεκίνησε (1995)! Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως την επόμενη φορά θα είμαστε πολλοί περισσότεροι.
Ευχόμαστε, το αίμα των εθελοντών, αχρείαστο να
είναι! Ευχαριστούμε θερμά το Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας και το τμήμα Αιμοδοσίας για την ανταπόκριση και για την άριστη συνεργασία όλων αυτών
των χρόνων.
Αιμοδότριες -ες
Γκαβούτσικος Χρήστος
Γκουγκλουλιάς Απόστολος
Γκουγκουλιά Ηλέκτρα
Γκουγκουλιάς Παντελής
Καραμπατής Ζήσης
Κατσιούλς Ζήσης
Λαμπίρης Κωνσταντίνος
Λαμπίρης Δημήτριος
Μούργκας Ιωάννης
Ντούρου - Δούκα Μαρία
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Αμαλία
Παπαϊωάννου Παναγιώτης
Παπαστεργίου Αγγελική
Παπαστεργίου Πούλιος
Σιώκου Σταματία

Ζήσης Παπαδήμητρίου (1983), πίσω ο τότε Πρόεδρος του Συλλόγου Χ. Πολυζάς

Σύντομη ιστορική επισκόπηση της Καλλιπεύκης

Μέρος 1ο
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, κατʼ αρχήν θέλω να ευχαριστήσω…
Με την ευκαιρία αυτή κάνω έκκληση σε όλους τους Καλλιπευκιώτες να πλαισιώσουν τον
Μορφωτικό Σύλλογο του χωριού και να τον ενισχύσουν
υλικά (με τη συνδρομή τους) και
ηθικά.
Ο Μορφωτικός Σύλλογος έχει
να επιτελέσει δύσκολο και σοβαρό έργο. Είναι επιτακτική
ανάγκη να ενισχυθεί η δραστηριότητα του Μ.Σ. γιατί συμβάλλει στη δημιουργία πολιτιστικής,
πατριωτικής και δημοκρατικής
συνείδησης ανάμεσα στους ανθρώπους του χωριού. Η συντήρηση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και παράδοσης
είναι βασική προϋπόθεση για
την ανάπτυξη τόσο της εθνικής
όσο και της δημοκρατικής συνείδησης του λαού μας.
Αρχίζω λοιπόν τη διάλεξη γύρω
από από την ιστορία της Καλλιπεύκης αναφερόμενος κατʼ
αρχήν σε μια σειρά από γενικό-
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τερες πληροφορίες σχετικά με
την αρχαία Θεσσαλία, που είναι
κατά τη γνώμη μου απαραίτητες
για την καλύτερη κατανόηση
της τοπικής ιστορίας του χωριού
σας.
1. Η Θεσσαλία στην αρχαιότητα
ήταν πολιτικά χωρισμένη:
Τετράδες: Πελασγιώτιδα, Θεσσαλιώτιδα, Εστιαιώτιδα και
Φθιώτιδα.
Περίοικοι των ορεινών περιοχών: Περραιβία, Δολοπία, Μαγνησία και Αχαΐα Φθιώτιδα
Οι περίοικοι ήταν φόρου υποτελείς στους Θεσσαλούς
Επιπλέον ζούσαν στην κοιλάδα
του Σπερχειού: Μαλιείς, Αινιάνεξ καί Οιταίοι
2. Η Περραιβία
Η περιοχή του Κάτω Ολύμπου
ανήκε στην Περραιβία
Σύνορα της Περραιβίας: Καμβούνια όρη στα δυτικά, Πηνειός
στα νότια, Άνω Όλυμπος στα
βόρεια. Στα ανατολικά έφτανε η
περιοχή της Περραιβίας μέχρι
και το σημερινό Πυργετό (Συνήθως υπήρχαν στην αρχαιότητα
διενέξεις, δηλαδή δικαστικές
φασαρίες και πολλές φορές αι-

ματηρές συγκρούσεις ανάμεσα
στους Περραιβούς και στους κατοίκους της αρχαίας πόλης Ηράκλειον
(Πλαταμώνας)
για
συνοριακές υποθέσεις.
Η περιοχή της Καλλιπεύκης
(έτσι αποκαλούνταν στην αρχαιότητα το δάσος που εκτείνεται
από την Πατωμένη μέχρι την
Σκοτίνα προς τα ανατολικά)
ήταν κομμάτι της Περραιβίας.
Οι σπουδαιότερες πόλεις της
αρχαίας Περραιβίας ήταν: η
Ολοσσόνα(σημερινή Ελασσόνα),
η «λευκή Ολοσσών», όπως την
αποκαλεί ο μεγάλος ποιητής της
αρχαιότητας, ο Όμηρος, στην
Ιλιάδα του, ήταν πρωτεύουσα
της Περραιβίας, όπως θα λέγαμε
σήμερα. Άλλες περριβικές πόλεις, ήταν οι Γόννοι, η Φαλάννα,
οι Χυραίτιες, η λεγομένη Περραιβική Τρίπολις που αποτελούνταν από τις πόλεις Άζωρος
(κοντά στη Βουβάλα), η Δολίχη
(Δούλχιστα) και το Πύθιον
(Σέλος).
3. Προϊστορική εποχή - αρχαιολογικά ευρήματα στο Νεζερό
Φαίνεται πως υπήρξε στην προϊστορική εποχή (δηλαδή πριν τον
8ο αιώνα π.Χ.) κάποιο πόλισμα ή
συνοικισμός στην περιοχή του
σημερινού Νεζερού. Αυτό φανερώνουν μια σειρά αρχαιολογικά
ευρήματα:
Ασημένιο Αγαλματίδιο (βρίσκεται στο Ασμόλιο Μουσείο στην
Οξφόρδη της Αγγλίας), αντικείμενο λατρείας από την όψιμη
μυκηναϊκή περίοδο (παρόμοιο
αγαλματίδιο βρέθηκε στην
Κρήτη) όπως αναφέρει ο Άγγλος
αρχαιολόγος Άρθουρ Έβανς
(έφερε στο φως την Κνωσσό).
Από το Νεζερό προέρχεται η
γνωστή περιγραφή ΙG 1X2 10-44
Ο γάλλος αρχαιολόγος Λεόν
Ουζέ αναφέρει πως όταν επισκέφτηκε το Νεζερό στα 1856
είδε εντειχισμένη στο ντουβάρι
της εκκλησίας του χωριού μια

επιγραφή με τις λέξεις «Πλυκράτης, γιός του Ηρακλείου»
(που μεταφέρθηκε όπως τονίζει
ο ίδιος από αλλού)
Ο γερμανός αρχαιολόγος Ποίγκσχαϊμ που επισπεύτηκε το Ν
ζερό στα 1909 αναφέρει σε
άρθρο του πως είδε στο Νεζερ
μια επιτύμβια στήλη του 4ου π.Χ.
αιώνα και μια γυναικεία κεφαλή
υπερφυσικού μεγέθους μισοκατεστραμμένη. Τόσο η επιτύμβια
στήλη, όσο και η γυναικεία κεφαλή ήταν τουλάχιστο τότε επίσης
εντειχισμένες
στο
ντουβάρι, της εκκλησίας του
χωριού.

4. Ιστορικές αναφορές στο Νεζερό
Σε επιγραφή που βρέθηκε στην
Ελασσόνα αναφέρεται ανάμεσα
στα άλλα και το Εθνικό «Ασκουρεύς» ή «Ασκυρεύς» (σήμερα
θα λέγαμε Καλλιπευκιώτης).
Οι αρχαιολόγοι συμπεραίνουν
πως υπήρχε στην αρχαιότητα
στην περιοχή της σημερινής
Καλλιπεύκης κάποιος συνοικισμός (πόλισμα) που λεγόταν
«Ασκύριον», «'Ασκυρα» ή ακόμα
και «Άσκουρα». Από το ιστορικά
αποδεδειγμένο γεγονός ότι
υπήρχε λίμνη στην περιοχή που
την ονόμαζαν οι αρχαίοι
«Ασκουρίδα» βγαίνει λοιπόν το
συμπέρασμα πως ανάμεσα στο
πόλισμα «Ασκύριον» και στη
λίμνη «Ασκουρίδα» υπάρχει κάποια συγγένεια. Τόσο η λίμνη,
όσο και το πόλισμα πήραν το
όνομα από κάποιο φυτό που λέγεται στη φυτολογία «Ασκύριον» (δηλαδή βαλσαμόχορτο
στην κοινή γλώσσα), το οποίο
φαίνεται φύτρωνε άφθονο στις
όχθες της λίμνης και ήταν λίγο
ή πολύ το χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής
Η Ασκουρίδα λίμνη αναφέρεται
στις ιστορικές πηγές για πρώτη
φορά από τον μεγάλο Έλληνα
ιστορικό του 2ου π.Χ. αιώνα, τον

Πολύβιο, και στη συνέχεια από
τον Ρωμαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο
που έζησε τον 1ον π.Χ. αιώνα και
έγραφε, στηριζόμενος στην
ιστορία του Πολύβιου, ανάμεσα
στα άλλα και την ιστορία των μακεδονορωμαϊκών πολέμων.
Το όνομα Καλλιπεύκη αναφέρεται επίσης για πρώτη φορά στην
ιστορία από τους δύο αυτούς
ιστορικούς της αρχαιότητας και
αφορά την δασωμένη περιοχή
της Καλλιπεύκης και συγκεκριμένα από την Πατωμένη και
μέχρι την περιοχή της Σκοτ ίνας.
Ο Τίτος Λίβιος αναφέρει στην
ιστορία των μακεδονορωμαϊκών
πολέμων ότι υπήρχαν τότε στην
περιοχή του Κάτω Ολύμπου τέσσερα φρούρια που προστάτευαν
τις διαβάσεις από την Μακεδονία στη Θεσσαλία και αντίθετα:
Κόνδυλος, Γοννοκόνδυλος, Λαπαθούντας ή Χάραξ, Φρούριο
στα Στενά των Τεμπών (Κάστρο
της Ωριάς).
Το φρούριο του Λαπαθούντα το
τοποθετεί ο Τ. Λίβιος στην περιοχή «υπεράνω της λίμνης
Ασκουρίδας», δηλαδή στην τοποθεσία πάνω από το σημερινό
χωριό του Νεζερού.
Την ίδια άποψη εκφράζει και ο
Έλληνας αρχαιολόγος Α. Αρβανιτόπουλος, που ασχολήθηκε
διεξοδικά με την ιστορική τοπογραφία της αρχαίας Περραιβίας
και ειδικότερα της περιοχής του
Κάτω Ολύμπου (έκανε επίσης τις
ανασκαφές στους Γόννους το
1910).
Απόδειξη: ερείπια αρχαίου Κάστρου
Συμπέρασμα: Λαπατάς, Λαπαθιώτης = Λαπαθούντας
Άλλοι ιστορικοί και αρχαιολόγοι
(Στέλιν, Πρίτσετ, Κρον Μάγιερ
κ.ά.) τοποθετούν το φρούριο
του Λαπαθούντα στο ύψωμα
Προφήτης Ηλίας της Ραψάνης.

Συνεχίζεται…

Εκλογές!
Χρονιά εκλογών το 2015! Δυο βουλευτικές κι ένα δημοψήφισμα. Δεν θα σχολιάσουμε, όμως, παρά
μόνο θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα στο χωριό μας στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου.
Κόμμα
Εκλογικό τμήμα 360
ΣΥΡΙΖΑ
55
ΝΔ
89
ΠΑΣΟΚ
15
ΚΚΕ
5
ΧΑ
17
ΠΟΤΑΜΙ
9
ΑΝΕΛ
0
ΛΑΕ
2
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
1
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΩΝ
7
ΚΚΕ-ΜΛ
1
ΕΠΑΜ
0
ΣΥΝΟΛΟ
201

Εκλογικό τμήμα 361
63
66
19
22
9
7
2
1
3
6
2
2
201

Σύνολο
118
155
3
27
25
16
2
3
4
13
3
2
402

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εκλογές
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1η ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Την Κυριακή 23 Αυγούστου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το «1ο Κύπελλο
Ανάβασης Ολύμπου - 1η Ανάβαση Καλλιπεύκης», με διοργανωτή τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Λάρισας «Ο
ΠΗΝΕΙΟΣ», και συνδιοργανωτές τον
Δήμο Τεμπών και την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας.
Στον αγώνα συμμετείχαν 82 αθλητές
από 15 συλλόγους της Ελλάδας στις κα-

τηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Παίδων,
Εφήβων και Ηλικιωμένων (άνω των 60).
Οι αθλητές ξεκίνησαν από τους Γόννους, έφτασαν στο Μακρυχώρι και συνέχισαν αντίστροφα πάλι στους Γόννους
και στη συνέχεια, την ανηφορική διαδρομή των 23 χιλιομέτρων, με τερματισμό το χωριό μας.
Στην πλατεία του χωριού μας, υποδεθήκαμε τους αθλητές και τους συνοδούς

με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό.
Ο Σύλλογός μας, προσέφερε στους
αθλητές νερό κι από ένα βιβλίο «Τοπικά
Παραμύθια της Καλλιπεύκης» του Ζήση
Κατσιούλα.
Την παρουσίαση των διακριθέντων
αθλητών έκανε η Δημοτική Σύμβουλος,
Τσιόπα Γεωργία. Εκ μέρους του Δήμου,
απονομή έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος,
Θωμάς Τσιαπλές κι εκ μέρους του Συλ-

λόγου μας, ο Κώστας Λαμπίρης. Ομάδα
γυναικών του χωριού μας, βοήθησε στη
διανομή του ελαφρού γεύματος, που
προσέφερε ο δήμος στους αθλητές.

Ευχαριστούμε τον Γυμναστικό Ποδηλατικό Σύλλογο Λάρισας «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ» για
την επιλογή της διαδρομής και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στο μέλλον θα την
επαναλάβει.

Η Δημοτική Σύμβουλος, Μαρία Τσιόπα κατά την παρουσίαση και δίπλα οι μικροί φίλοι του Συλλόγου μας (Έντι Ζουλάλι, Μαρία Μασούρα, Κλαίρη Γκουγκουλιά, Αστέριος Πιπίλης κ.α.).

Ο Θ. Τσιαπλές, κατά την απονομή.

Ο Κ. Λαμπίρης με τη μικρή Κλαίρη Γκουγκουλιά, αμέσως μετά την απονομή.

Οι μικροί, Μαρία Μασούρα και Αστέριος Πιπίλης, μοιράζουν βιβλία ...

...κι μικρός Α. Φραγκόφσκι, νερό.

Η ομάδα γυναικών, που βοήθησε στη διανομή του γεύματος.
CMYK
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Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις

Οι γιορτές του καλοκαιριού
Πολλούς πιστούς συγκέντρωσαν οι ιεροί
ναοί του χωριού μας και φέτος κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Το πανηγύρι των
Αγίων Αποστόλων, για άλλη μια χρονιά, ήταν

12 Απόστολοι

υποτονικό και δεν θυμίζει τίποτε πλέον από
τα παλιά καλά πανηγύρια. Φέτος ήταν μια
μόνο ορχήστρα στο καφενείο του Οικονόμου, με πολύ περιορισμένη κίνηση από πλευράς χορευτών. Επίσης να πούμε ότι στη Θεία
λειτουργία προς τιμή των Αγίων Αποστόλων
στις 30 Ιουνίου, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος
του Δήμου Τεμπών κ. Κολλάτος Κώστας, ο
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, Κούσιος
Αναστάσιος και ο δημοτικός σύμβουλος
Θωμάς Τσιαπλές.
Στις υπόλοιπες γιορτές που πανηγύριζαν οι
ναοί και τα εξωκλήσια, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή πιστών με αποκορύφωμα τον 15Αύγουστο στην Πατωμένη. Μόνο το εξωκλήσι
της Θείας Αναλήψεως δεν λειτούργησε
φέτος , γιατί την ίδια μέρα, 21 Μαΐου, ήταν η
γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
και η Θεία λειτουργία τελέστηκε στον Άγιο
Θεόδωρο.
Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου
στην Καλλιπεύκη
Τη Δευτέρα το απόγευμα 3 Αυγούστου, επι-

Γέμισε το χωριό από νέους
Φέτος το καλοκαίρι, κατά την περίοδο του
15Αύγουστου, πολύς κόσμος ήρθε στην Καλλιπεύκη και ιδιαίτερα πολλά νέα παιδιά και
νεαρά ζευγάρια με τα παιδιά τους. Τούτο βεβαίως ήταν πολύ ευχάριστο πράμα για το
χωριό μας και αυτό οφειλόταν περισσότερο
στην οικονομική κρίση.

Γάμος στον Άγιο Νεκτάριο
Κατά το περασμένο καλοκαίρι, τελέστηκε
στο εξωκλήσι του Αγίου Νεκταρίου και ο
πρώτος γάμος. Πρόκειται για τον γάμο της
Αγλαΐας - Λίτσας Τσιούγκου του Παναγιώτη,
η οποία μένει μόνιμα στην Αθήνα και πάντρεψε την κόρη της στον Άγιο Νεκτάριο, που
ως γνωστόν, - πραγματικό στολίδι - κτίστηκε
με δαπάνες της οικογενείας Παναγιώτη Τσιούγκου.

Κοιμήση της Θεοτόκου
σκέφτηκε την Καλλιπεύκη, ο Μητροπολίτης
Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος και πρωτοστάτησε στον μικρό παρακλητικό κανόνα
προς την υπεραγία Θεοτόκο. Στο τέλος του
παρακλητικού κανόνος, ο σεβασμιότατος μίλησε προς το πολυπληθές ακροατήριο, που
παραβρέθηκε στην ιερά παράκληση.

Στρατιωτική άσκηση ελικοπτέρων
Από τις 20 Ιουλίου και μέχρι τέλους του ίδιου
μηνός, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της
Καλλιπεύκης, δεκαήμερη στρατιωτική

Ο παλιός ναός της Αναλήψεως
Ο παλιός ιερός ναός της Αναλήψεως, υπάρχει ακόμα αν και έχει υποστεί πολλές φθορές από τον χρόνο και από τη δική μας
αδιαφορία. Υπάρχει ακόμα, γιατί κάποιοι ευλαβείς και ευαίσθητοι Καλλιπευκιώτες, βάζουν από την τσέπη τους για να συντηρούν
αυτό το παλιό και γραφικό εκκλησάκι,
πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η εκκλησία ή
τέλος πάντων κάποιος φορέας. Φέτος ο ναΐσκος αυτός, θα είχε καταρρεύσει αν ο Α. Μ.
(θέλει να μείνει ανώνυμος) δεν πλήρωνε μαστόρους για να επιδιορθώσουν το ντουβάρι
από τη νότια πλευρά που είχε ανοίξει επικίνδυνα.

Έκλεψαν από την εκκλησία
Άγνωστος, άγνωστη (μάλλον) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μπήκε στην εκκλησία
των Αγίων Αποστόλων και αφήρεσε διάφορα
αντικείμενα όπως καρβουνάκια, θυμίαμα,
κλπ με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για μαγικά (;). Την κλοπή, ανακοίνωσε κάποια Κυριακή του Αυγούστου ο πατέρας
Βησσαρίωνας.

Άγιος Ιωάννης

άσκηση με ελικόπτερα. Η άσκηση λάβαινε
χώρα κυρίως τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες.

Άγιος Αθανάσιος - Περδίκες

γωγή. Και στα φασόλια υπήρξε πρόβλημα,
μικρότερο βέβαια, γιατί λίγα έμειναν στα χωράφια ξεριζωμένα και σάπισαν από το πολύ
νερό.

Ελληνικός Δρόμος, είναι η εποχιακή εφημερίδα του συνδέσμου Ελλήνων και Φιλελλήνων του Καναδά, που μας έστειλε
ηλεκτρονικά ο Νικηφόρος Λαμπίρης, μπορείτε να τη δείτε εδώ: http://www.hellenicway.com/wordpress/

Άγιος Νεκτάριος

Αγία Τριάδα

της πατάτας, που φέτος πήγε πολύ καλά. Ευτυχώς το πενθήμερο 3 έως 7 Οκτωβρίου, ο
καιρός βελτιώθηκε και οι γεωργοί μας πρόλαβαν και μάζεψαν την περισσότερη παρα-

Αστραπές και βροντές
Βροχερός ήταν φέτος ο Αύγουστος αλλά και
ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης. Και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, έπεσαν πολλά αστραπόβροντα και βροχή με αποτέλεσμα να έχει
πρόβλημα η κινητή τηλεφωνία, αφού η επικοινωνία διακόπηκε για 2 μέρες περίπου.
Αυτές τις μέρες, ταίριασε να γίνεται και το
ετήσιο αντάμωμα των φίλων των αλόγων και
λόγω του καιρού είχε μικρή συμμετοχή.

Μετʼ εμποδίων η συγκομιδή της πατάτας και
των φασολιών
Λόγω των πολλών βροχών τον Σεπτέμβριο
και τον Οκτώβριο, μετʼ εμποδίων και πολλών
δυσκολιών, έγινε η εξαγωγή και η συγκομιδή

28η Οκτωβρίου
Γιορτάστηκε και φέτος η 28η Οκτωβρίου. Η
επέτειος του μεγάλου «ΟΧΙ» του Ελληνικού
λαού στους κατακτητές. Μέρα λαμπρή αλλά
και μέρα μνήμης. Κι είμαστε τυχεροί που κάποιοι που βίωσαν - δημιούργησαν αυτό το

έπος, είναι ακόμη εν ζωή. Κουβαλούν μέσα
τους ένα κομμάτι της Ελληνικής Ιστορίας…
Τους αξίζει η τιμή, όχι μόνο την 28η Οκτωβρίου αλλά κάθε μέρα…
Τη σεμνή τελετή της μέρας, στο ηρώο και

στην πλατεία του χωριού, κατέθεσαν δάφνινα στεφάνια στη μνήμη των ηρωικών αγωνιστών, ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου, Τάσος Κούσιος εκ μέρους όλων
μας, οι μαθητές εκ μέρους του σχολείου και
ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, εκ μέρους
του Συλλόγου μας.

Οι ξενιτεμένοι
Αρκετοί ήταν και φέτος οι ξενιτεμένοι χωριανοί που ήρθαν με άδεια. Τα αδέρφια
Αστέριος και Ιωάννης Μαντάς (Τσιμπιρής) με
τις συζύγους από την Αυστραλία καθώς και η
κόρη του Γιάννη, Σταυρούλα με την οικογένειά της. Η Κατίνα Λαμπίρη, με τον άνδρα
της Σωτήρη Νέο από το Τορόντο. Ο Γιάννης
Λαμπίρης, με τη γυναίκα του Τούλα επίσης
από το Τορόντο, ο Κώστας Τσιάτσιος από το
Τορόντο, η Παγώνα Πατούλια του Χρίστου,

Αστέριος Μαντάς (Τσιμπιρής) με
τον Παπαδόντα Διονύση

οικογενειακώς από το Τορόντο, ο Τσιακάλης
Γιώργος από το Μόντρεαλ, η Κούλα Μουστακά, με τα παιδιά της Γεωργία και Νίκο

Γιώργος Τσιακάλης της Αγίας Παρασκευής, με τον αδερφό του Κώσρα και
τον Θωμά Καραμπατή

καθώς και με τα εγγόνια της, από το Βανκούβερ, ο Κώστας Μούργκας με την γυναίκα
του Κατίνα από τη Γερμανία, ο Μούργκας
Ιωάννης του Κωνσταντίνου με την οικογέ-

Στη μέση Κούλα Μουστακά και δεξιά
η κόρη της Γεωργία, της Αγίας Παρασκευής. Αριστερά Αστέριος Γκαντάκης
με τη γυναίκα του και την αδερφή του
Ευανθία. Δεξιά Τσιρέβελος Αποστόλης
με τη γυναίκα του.

νειά του από τη Γερμανία, ο Πετρωτός Αποστόλης, από τη Γερμανία, η Μαντά Βασιλική
(Βίκυ) του Αστερίου καθώς και η αδερφή της
Φωτεινή (Τίνα), με τις οικογένειές τους από
το Βανκούβερ, ο Δημήτριος Ζαφείρης (Πάππος) του Αντωνίου, με τα παιδιά του από την
Γερμανία και αρκετοί άλλοι, που δεν θυμόμαστε ή ήταν περαστικοί και δεν τους είδαμε
(ιδιαίτερα νέα παιδιά που μεγάλωσαν στο
εξωτερικό).
Ζ.Α.Κ.
CMYK
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Αναγνωστικές προτάσεις

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, φέρνοντας μαζί του και τις
γιορτές των Χριστουγέννων είναι μια καλή ευκαιρία να
αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας διαβάζοντας. Τα
βιβλία άλλωστε αποτελούν μια καλή επιλογή για να περάσουμε τον ελεύθερο χρόνο, «ταξιδεύοντας» νοητικά
σε μέρη και εποχές με ένα μοναδικό τρόπο. Επιπλέον δίνουν τροφή για σκέψη και εμπλουτίζουν το γλωσσικό μας
υπόβαθρο. Παρακάτω παρατίθενται δυο ενδιαφέρουσες
αναγνωστικές προτάσεις για να επιλέξετε να κάνετε
δώρο στον εαυτό σας ή σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο.

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΟ ΤΣΟΥΡΜΟ,
SOLEA
Συγγραφέας: IZZO JEAN-CLAUDE

Με τον τίτλο "Η τριλογία της Μασσαλ
ί
α
ς
"
επανεκδίδονται σε
έναν τόμο τα μυθιστορήματα
του
Ζαν-Κλωντ Ιζζό "Το
μαύρο
τραγούδι
της Μασσαλίας",
τσούρμο",
"Το
"Solea", με ήρωα
τον Φαμπιό Μοντάλ, αυτό τον ευαίσθητο αστυνόμο,
απόγονο μεταναστών, εχθρό της
βίας, που αγαπά την
ποίηση, την τζαζ, το ψάρεμα, τις γυναίκες και την πόλη
του, τη Μασσαλία: μια πόλη σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, το μεγάλο λιμάνι της Γαλλίας.
Η Μασσαλία, με το λιμάνι και τους ανθρώπους της, τους
δρόμους και τα κορίτσια της, εκεί όπου διασταυρώνονται Γάλλοι ρατσιστές, διεφθαρμένοι αστυνομικοί, φανατικοί ισλαμιστές, ενώ η σκιά της Μαφίας απλώνεται
παντού, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για νουάρ ιστορίες.
Και ο ήρωας, γεμάτος αμφιβολίες για τον εαυτό του,
πάντα αποφασισμένος να φτάσει ως το τέλος, συνεχίζει
την περιπλάνησή του στους δρόμους της χαμένης αθωότητας. Παλεύοντας μεταξύ νοσταλγίας και ανταρσίας,
δρα για χάρη της συντροφικότητας και της φιλίας με την
ίδια πάντοτε ανθρωπιά.
(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΑΘΗΝΑ, ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΟΜΟΡΦΗ
Συγγραφέας: ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

«Ευτυχώς που δεν
γ ε ν ν ή θ η κ α
όμορφη...»
Έτσι άρχισε, εντελώς
ξαφνικά, να μου μιλάει για τη ζωή της
εκείνο το δειλινό.
Άφησε αυτή την
πρώτη φράση να σπάσει τη σιωπή, σαν κάτι
απλό μα και πολύτιμο,
διάφανο σαν διαμάντι.
«Ευτυχώς που δεν
γεννήθηκα όμορφη...»
Ποια άλλη γυναίκα θα είχε τολμήσει να μιλήσει έτσι; Ποια
θα μπορούσε να δεί μέσα της με τέτοια διαύγεια, να ξεπεράσει τη στοιχειώδη φιλαρέσκεια του φύλου της και να
πει κάτι τέτοιο για τον εαυτό της; Μονάχα μία. Η υπέροχη, η μοναδική, η αξεπέραστη Αθηνά! Ξεκίνησε αρχόντισσα από ένα ελληνικό νησί, ταξίδεψε σε τόπους
μακρινούς. Γνώρισε ανθρώπους απλούς αλλά και βασιλιάδες, επιστήμονες και τυχοδιώκτες. Πρόσφερε αφειδώλευτα τα πλούτη της καρδιάς της και κέρδισε το
θαυμασμό όσων τη γνώρισαν. Από τη Βενετία μέχρι την
Αγία Πετρούπολη και από το Παρίσι μέχρι την Αλεξάνδρεια, έζησε μια ζωή απίστευτη, μοναδική, μια ζωή σαν
μυθιστόρημα, που ο χρόνος δε θα μπορέσει ποτέ να σβήσει. Γιατί, όπως έλεγε πάντα με τη ζεστή, υπέροχη φωνή
της, «η ζωή είναι τελικά το μεγαλύτερο και ωραιότερο
παραμύθι».
(από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Επιμέλεια: Κατερίνα Θ. Γκαζγκάνη

σελίδα 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Τιµήθηκε ο Απόστολος Ι. Παπα4ωάννου

Σε δήλωση, που αφορούσε
στην αναγνώριση και την
απόδοση τιμής σε τρεις ανθρώπους, που πρόσφεραν
και συνεχίζουν να προσφέρουν στην Καρυά - που
διοργάνωσαν ο Σύλλογος
Καρυωτών Λάρισας και περιχώρων «Ο ΖΕΥΣ», ο
Μ.Ε.Σ.Κ. «ΟΛΥΜΠΟΣ» και
το δημοτικό διαμέρισμα
Καρυάς - Τιμήθηκαν οι:
Αθανάσιος Ριζάκη, καθηγητής του πανεπιστημίου της
Λυών, Ιωάννης Λέφας,
ιστορικός συγγραφέας, καθηγητής και ο Απόστολος
Παπαϊωάννου.
Ο δικός μας άνθρωπος, ο
καλλιπευκιώτης, που έζησε
αρκετά
χρόνια
στην
Καρυά, ο συνταξιούχος σήμερα δάσκαλος, ο οραματι-

στής, ο ιδρυτής του
Μ.Ε.Σ.Κ.
«ΟΛΥΜΠΟΣ»,
αυτός που εμπνεύστηκε
και έκανε πράξη το Πνευματικό Κέντρο Καρυάς.
Ο δάσκαλος που ό,τι δίδα-

σκε και διδάσκει το κάνει
πράξη, ο άνθρωπος της
διαρκούς προσφοράς.
Ο Απόστολος Παπαϊωάννου
(γιος του Ιωάννη και της
Γραμματής) ζει με την οι-

κογένειά του στον Αμπελώνα και είναι τα τελευταία χρόνια πρόεδρος του
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Η ΕΛΠΙΔΑ».

Kυκλοφορεί το Ηµερολόγιο του 2016

Κυκλοφόρησε ήδη το ημερολόγιο του 2016. Μια έκδοση
του Συλλόγου μας ύστερα από αρκετά χρόνια. Έχει τον
γενικότερο τίτλο: Εξήντα δύο χρόνια μετά… κι αυτό γιατί
φιλοξενεί φωτογραφίες από το αρχείο της κοινότητας,
που «τραβήχτηκαν» το 1954.
Οι ίδιες φωτογραφίες συνοδεύονται από νέες, που «τραβήχτηκαν» από τα ίδια σημεία ή φωτογραφήθηκαν τα ίδια
σημεία, για να φανεί η διαφορά, η εξέλιξη αλλά και το
χρόνος ο πέρασε. Οι νέες φωτογραφίες «τραβήχτηκαν»
τον Σεπτέμβριο του 2015, εκτός από την ένθετη του Γεφυριού στʼ Αλώνια, που είναι του 2004 (και από την αντίθετη μεριά). Στο εξώφυλλο, όμως, υπάρχει η μοναδική
φωτογραφία της λίμνης, μισή (1900 - την «ανακάλυψε»
στο παρελθόν, η Ευαγγελία Γ. Τσιάτσιου, για κάποια εργασία της - φοιτήτρια τότε) και είναι από το βιβλίο του
Bruno Hilly (Άμστερνταμ 1975) η άλλη μισή (η έγχρωμη)
είναι από τη θέση «Πέτρα» το 2003.
Στο ημερολόγιο, οι μήνες αναγράφονται και με το τοπικό
όνομα αλλά και την τοπική προφορά των ηλικιωμένων.
Σημειώνονται με χρώμα, εκτός από τις επίσημες αργίες
και οι «τοπικές», οι γιορτές δηλαδή των τοπικών ναών 12 ναοί, εξωκλήσια - στις ημερομηνίες που γιορτάζονται
στο χωριό μας.
Ελπίζουμε να σας αρέσει, να στολίσει κάποια γωνιά του
σπιτιού σας, να σας συντροφεύει ολόκληρο το 2016. Στη
2η σελίδα, έχει πληροφορίες για το Σύλλογο και την Καλλιπεύκη και τελειώνει με δυο ολοσέλιδες φωτογραφίες
του χωριού (που μπορείτε, αν σας αρέσουν, να τις κάνετε
κάδρα).
Το κόστος του ξεπέρασε τα δυο ευρώ, βοηθείστε να το
ξεπεράσουμε, για να μπορούμε να εκδώσουμε και την
επόμενη χρονιά. Θα το βρείτε στα μέλη του Δ. Σ. στα καταστήματα του χωριού μας, στον υπεραστικό σταθμό
διερχόμενων ΚΤΕΛ (παλιά εθνική οδός), στο «Σπίτι του
Σταθμού» (Πλατεία ΟΣΕ Λάρισα), στα περίπτερα των πα-

τριωτών μας στη Λάρισα (Κεντρική Πλατεία), στο βιβλιοχαρτοπωλείο της Αικατερίνης Γκαζγκάνη στον Αμπελώνα,
στο περίπτερο του Γιάννη Παρλίτση, στην πλατεία Αμπελώνα.

13η Γιορτή Παραµυθιών Κέας

Για 13η συνεχόμενη χρονιά, ξεδιπλώθηκε το κουβάρι των παραμυθιών στην
Κέα, από τις 17 έως τις 26
Ιουλίου 2015. Οι ήρωες των
παραμυθιών ξεπρόβαλλαν
στις ακρογιαλιές, στις πλατείες, στα λιθόστρωτα μονοπάτια, στα αλώνια και
στις πηγές της Κέας και
αφηγήθηκαν παραμύθια σε
μικρούς και μεγάλους.
Φέτος,
φιλοξενήθηκαν
στην Ελλάδα, στο νησί της
Κέας, ογδόντα εκπρόσωποι
οργανισμών, αφηγητές από
είκοσι χώρες, από την Ευρώπη έως τον Καναδά και
τη Νότια Κορέα, συνομίλησαν, αφηγήθηκαν ιστορίες
και γιόρτασαν όλοι μαζί την
οικουμενικότητα του παραμυθιού. Μοιράστηκαν τη
γνώση της παγκόσμιας

Στο μονοπάτι του Προφήτη Ηλία, με το βασίλεμα του ήλιου.

προφορικής παράδοσης
και τη λαϊκή σοφία και αντάλλαξαν τις ιστορίες των
λαών τους. (Federation for
European Storytelling -

FEST). Μύθοι και παραμύθια από πολιτισμούς του
κόσμου και από τοπικές παραδόσεις σε κάθε γωνιά
της γης, αντάμωσαν στην

Κέα και ακούστηκαν για να
διαδοθούν.
Ήμουν κι εγώ εκεί… (ως
μέλος της διοργάνωσης).
Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Γεννηθέντες
το έτος 1955
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Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Ταχύτατες και καθημερινές είναι πλέον οι
αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της
χώρας.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι συντάξεις όπως
τις ξέραμε μέχρι χθες, δεν θα υφίστανται
πλέον. Μέχρι σήμερα, λειτουργεί στην Ελλάδα το αναδιανεμητικό σύστημα συνταξιοδότησης, όπου οι κρατήσεις/εισφορές των
σημερινών εργαζομένων χρησιμοποιούνται
για να καλύψουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Ένα σύστημα, όμως, που
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, της
ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας, δεν
αποδίδει και επιπλέον έχει δημιουργήσει μεγάλο χάσμα, που δεν καλύπτεται εύκολα.
Οι διαταγές των δανειστών, το ευρωπαϊκό
πρότυπο και οι σημερινοί κυβερνώντες φαίνεται ότι κλίνουν σε ένα νέο - για τα εγχώρια
δεδομένα - σύστημα, αυτό των τριών πυλώνων, ή αλλιώς, κεφαλαιοποιητικό, το οποίο
θα εφαρμοστεί από 01/01/2016, με βάση τα
μέχρι στιγμής στοιχεία.

Με πρωτοβουλία το Στέργιου Γκάτσικου,
κληθήκαμε σε συνάντηση όσοι γεννηθήκαμε το 1955… Ειδοποιηθήκαμε όλοι κι
από τους 28, συναντηθήκαμε στην Καλλιπεύκη και στις 6 Σεπτεμβρίου 2015, οι 14,
οι μισοί. Άλλοι υποχρεώσεις, άλλοι δουλειές, μια στην Αμερική… και τρεις - Μαντάς
Χρήστος,
Καλούσης
Τάσος,
Καραμπατή Χριστίνα - που ήταν αδύνατο
να είναι μαζί μας - αιωνία τους η μνήμη.
{«Μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Κοινή γαρ
η τύχη και το μέλλον αόρατον», Ισοκράτης, (Να μην κοροϊδεύεις κανένα για την
συμφορά του, γιατί η τύχη είναι κοινή και
το μέλλον άγνωστο)}.
Από την εκκλησία, στην πλατεία για καφέ
- όπου η Ταμίας του Συλλόγου, Αικατερίνη Γκαζκάνη, μας προσέφερε από ένα
αντίτυπο του βιβλίου «Τοπικά Παραμύθια
της Καλλιπεύκης», του Ζήση Κατσιούλα,
λέγοντάς μας πως «το Δ.Σ. του Συλλόγου
χαιρετίζει τη συγκέντρωσή μας και μας
προσφέρει το συγκεκριμένο βιβλίο,
επειδή μας ταιριάζει απόλυτα, γιατί αν δεν
αποκτήσαμε όλοι εγγόνια, είμαστε στην
κατάλληλη ηλικία γι αυτό» - ύστερα στο
σχολείο όπου ξεδιπλώθηκαν αναμνήσεις
και πάλι στην πλατεία για φαγητό - ποτό.
Συμφωνήσαμε πως θα συναντηθούμε και
πάλι…
1. Πρώτη σειρά: Γκουλιάρα Μαρία, Γκάτσικος Αστέριος, Πατούλιας Διονύσης,
Γκουγκουλιάς Αθ. Δημήτριος. Δεύτερη
σειρά: Τσιούγκου (Γκρίζια) Βασιλική,
Γκουγκουλιά Σταματή, Μαντάς (Τσαγκαρούλας) Ιωάννης, Γκουγκουλιάς Κων. Δημήτριος και Τρίτη σειρά: Γκουντουβά
Ελένη, Μασούρας Απόστολος, Παπαναστασίου Αστέριος, Κούσιου κωνσταντίνα
και Παπαστεργίου Θ. Αστέριος.

2. Η Ταμίας του Συλλόγου, Αικατερίνη
Γκαζγκάνη, μοιράζει τα βιβλία.

Για το θέμα αυτό, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το ποίημα της Κενυάτισσας ποιήτριας Ουαρσάν Σάιρ. Ότι κι αν γράφαμε θα ήταν
πολύ λιγότερο!
«… θέλω να γυρίσω στην πατρίδα,
αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία,
πατρίδα είναι η κάνη ενός όπλου.
Κανένας δε θα άφηνε την πατρίδα,
εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές,
εκτός αν η πατρίδα σού έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα,
να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου,
να συρθείς στην έρημο, να κολυμπήσεις ωκεανούς,
να πνιγείς, να σωθείς, να πεινάσεις,
να εκλιπαρήσεις, να ξεχάσεις την υπερηφάνεια.
Η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική.
Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα είναι
μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου που λέει:
φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα δεν ξέρω τι έχω γίνει
αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού
θα είσαι πιο ασφαλής απʼ ό,τι εδώ.»
ΠΗΓΗ: http://tvxs.gr/news/biblio/ena-poiima-gia-toys-prosfyges-kanenas-den-afinei-tin-patrida-toy-ektos-an%E2%80%A6

Ευχαριστίες - Συγχαρητήρια
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο απελθόν Δ.Σ. για την οργάνωση και την πραγματοποίηση της εθελοντικής αιμοδοσίας
στις 7-8-2015. Υποχρέωσή του, ήταν μόνο η Γενική Συνέλευση. Έτσι - έστω και μικρότερη συμμετοχή - η τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας, συνεχίζει αδιαλείπτως τη
λειτουργία της και την προσφορά της από την ίδρυση της
(1995) μέχρι σήμερα.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο μας (τον δήμο Τεμπών) για
την πρόσκληση και τη συμμετοχή στη Γιορτή Κρασιού Ραψάνης, του χορευτικού του Συλλόγου στις 28-8-2015, ανεξάρτητα αν δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Το χορευτικό
συγκρότητα του Συλλόγου μας ήταν κι αυτό σε «αναστολή»!
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Ευχαριστούμε θερμά τους μικρούς φίλους του Συλλόγου μας:
Μασούρα Μαρία, Γκουγκουλιά Κλαίρη, Πιπίλη Αστέριο, Ζουλάλι Έντι και Άντεκ Φρανγκόφσκι, που βοήθησαν με το χαμόγελο στα χείλη, μοιράζοντας νερό και το βιβλίο του Ζήση
Κατσιούλα, «Τοπικά Παραμύθια» στους 82 ποδηλάτες που
συμμετείχαν και τερμάτισαν στην 1η ανάβαση Καλλιπεύκης,
που οργάνωσε ο Γυμναστικός Ποδηλατικός Σύλλογος Λάρισας «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ».
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γκαζγκάνη, που δέχτηκε αφιλοκερδώς, να διαχειρίζεται τη σελίδα του Συλλόγου μας στο ιντερνέτ (www.kallipefki.gr) και με τις γνώσεις του θα βοηθήσει
στο κομμάτι της δικτυακής επικοινωνίας.
Ευχαριστούμε τον Ιωάννη Π. Παπαϊωάννου για τη μετάφραση
του κύριου άρθρου της εφημερίδας μας.

Στο πρώτο τμήμα, έχουμε την εγγυημένη
κρατική σύνταξη, την «Εθνική Σύνταξη», η
οποία θα δίνεται σε όλους, ακόμα και σε
όσους δεν έχουν συνεχή και πλήρη ασφαλιστικό βίο (άτυπες μορφές απασχόλησης, μεγάλα διαστήματα ανεργίας) και υπολογίζεται
στα 360-390 ευρώ. Είναι το μόνο επίπεδο μηνιαίας παροχής που εγγυάται το κράτος ως
σύνταξη και θα το χρηματοδοτεί μέσω της
φορολογίας.
Οποιαδήποτε επιπλέον επιδόματα, όπως και η
επικουρική σύνταξη, θα καταργηθούν πλήρως.
Ένα δεύτερο κομμάτι της σύνταξης, θα υπολογίζεται σύμφωνα με το ασφαλιστικό βιογραφικό του κάθε εργαζομένου. Οι εισφορές θα
συσσωρεύονται (εικονικά) σε έναν ατομικό λογαριασμό, ο οποίος θα τοκίζεται με επιτόκιο
οριζόμενο από το νόμο και όταν έρθει η ώρα
της συνταξιοδότησης θα αποτελεί το «ασφαλιστικό κεφάλαιο» του εργαζομένου. Το κεφάλαιο αυτό θα μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη
με βάση το εκάστοτε προσδόκιμο ζωής (όσο το
προσδόκιμο ζωής τείνει να ανεβαίνει, τόσο η
ισόβια σύνταξη θα μειώνεται).
Οι πρόωρες συντάξεις θα καταργηθούν, όλοι οι
υγιείς εργαζόμενοι δεν θα δικαιούνται σύνταξη
πριν τα 67 τους χρόνια αλλά θα δικαιούνται μερική απασχόληση κατά την συνταξιοδότησή
τους.
Το τρίτο κομμάτι της σύνταξης, θα υπολογίζεται με βάση το περιεχόμενο ενός ατομικού κουμπαρά, που θα ανοίξει στο όνομα
του κάθε ασφαλισμένου, μετά την ψήφιση
του νέου νομοσχεδίου. Στην ουσία, είναι η
ευχέρεια του κάθε ασφαλισμένου, να ορίσει
ο ίδιος την επιπλέον μηνιαία παροχή που θα
χρειαστεί, ώστε να εξασφαλίσει μια πιο αξιοπρεπή σύνταξη. Η συμπληρωματική, αυτή
παροχή, θα δίνεται είτε μέσω ενός επαγγελματικού ταμείου (ο τρόπος και η μορφή θα
οριστούν με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου), είτε μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, όπου ο καθένας θα ορίζει ανάλογα με
την οικονομική του δυνατότητα, το βαθμό
που θα συμπληρώνει την κρατική του σύνταξη.
Ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με
ενιαίο τρόπο καθώς θα αναγνωρίζονται μόνο
δύο είδη εργαζομένων, οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι.
Είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ πια, ότι κάθε
ενήλικας πρέπει να φροντίσει μόνος του για
το μέλλον του, ξεκινώντας την αποταμίευση
όσο πιο νωρίς μπορεί, ώστε να έχει χρονικό
περιθώριο, να συγκεντρώσει ένα αξιοπρεπές
κεφάλαιο για την περίοδο της ζωής του,
όπου δεν θα μπορεί πλέον να εργάζεται και
οι ανάγκες του θα είναι πάλι αυξημένες.
Μ.Μ.
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Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου του
2014 επισκεφτήκαμε στο
σπίτι του, στον Αμπελώνα,
τον Μασούρα Ανδρέα. Ο Ανδρέας, ένας φιλήσυχος και
καλοσυνάτος άνθρωπος,
όπως και όλα τα αδέρφια
του, μας καλοδέχτηκε με
την κυρά του την Βικτώρια
(κατά τύχη γιόρταζε εκείνη
την ημέρα) και μας άνοιξε
την καρδιά του. Μας εξιστόρησε διάφορα γεγονότα και
αναμνήσεις από την ζωή
του. Αν και πέρασε ένα ελαφρύ εγκεφαλικό και κλείνει
σε λίγο τα 90, η μνήμη του
εξακολουθεί να είναι αρκετά δυνατή. Ας τον αφήσουμε όμως να μας πει ο
ίδιος, όσα θυμάται από την
ζωή του.
* «Γεννήθηκα στην Καλλιπεύκη στις 5 Μαρτίου 1925.
Τον πατέρα μου τον έλεγαν
Κώστα και την μάνα μου
Ελένη. Ήταν κορίτσι του
Γιάννη Καζάνα και αδέρφια
είχε την Παρασκευή του
Δημ. Δούκα και την Σταμούλω που ήταν η πρώτη
γυναίκα του Τριαντ. Τσιακάλη. Είχε και έναν αδερφό
τον Κωνσταντή που πέθανε
όταν γύρισε από τον
στρατό. Αδέρφια, κατά
σειρά ηλικίας, είχα τον
Γιάννη, τον Στέργιο, την
Βαρσάμω, μετά ήμουν εγώ
στη σειρά, μετά μια Παγώνα
που πέθανε, τον Γιώργο
(Γούλα) και την Παγώνα του
Τσιαπλέ. Οι 2 τελευταίοι
είναι εν ζωή. Ο πατέρας μου
πέθανε από προστάτη στα
70 περίπου. ʻΌταν πήγαινε
να κατουρήσει βογκούσε.
Κρυβόμασταν για να μην
τον ακούμε. Και όποιοι μάλωναν, τον φώναζαν για να
τους συμβιβάσει. Ήξερε και
γράμματα. Το πατρικό το
Μασουράτικο ήταν το σημερινό σπίτι του Νικόλα. Αυτό
που κάθεται σήμερα ο αδερφός μου ο Γούλας ήταν του
Γκαναβούρα. Από πίσω, τα
σπίτια του Καρατόλιου και
του Μούργκα ήταν του Τσιρέβελου.
* Στο σχολείο πήγα μέχρι
την Δευτέρα τάξη. Δασκάλους είχαμε τον Λαφαζάνη
από εδώ τον Αμπελώνα, τον
Ξεφτίλη από την Λαμία, την
Κούλα Καραγιάννη και μία
άλλη από τα Δέντρα. Την
Κούλα την είχα βρει αργότερα στην Φαλάνη όταν
πήγα να βγάλω δίπλωμα.
Συμμαθητές είχα τον Κώτσιο τον Καρατόλιο. Ήμασταν μαζί στην Α΄ Τάξη ενώ
έπρεπε να πάει στην ΣΤ΄.
Είχα τον Δημητράκη τον
Λαμπίρη και τον Χρίστο τον
Μητσιόπουλο. Αυτός τα
έπαιρνε γερά τα γράμματα.
Στο μπροστινό θρανίο κάθονταν η αδερφή του Κώτσιου,
η
Βάσιω
του
Καρπούζα και η Αννούλα
του Μπαντή. Το σχολείο
είχε τότε (1932 – 34) 400
παιδιά και ο Ξεφτίλης κάθε
Σάββατο μας έπαιζε βιολί.
Από παιχνίδια παίζαμε την
«τσιλίγκα»
και
την
«γρούνα» αλλά δεν θυμάμαι
πως παίζονταν.
* Τότε με το αντάρτικο είχα
τα πρόβατα στην Γκουνταμάνη, στα Τσιαΐρια και ο

αδερφός μου ο Γιώργος με
τον ξάδερφό μας τον Κώτσιο τον Δούκα τα βοσκούσαν μια μέρα επάνω στα
Καλύβια και ήρθαν τα αεροπλάνα και μας σκότωσαν
καμιά δεκαριά πράματα και
γελάδια που βοσκούσαν στο
ίσιωμα. Όσα βοσκούσαν
μέσα στα δέντρα δεν τα πείραξαν. Ο Κώτσιος και ο
αδερφός μου τρύπωσαν
κάτω από μία πέτρα και γλίτωσαν. Είχαν σκοτώσει και 3
αντάρτες. Τότε είχαμε
καμιά 40αριά κεφάλια και ο
Δούκας 5-6. Μας τσαλάκωσαν τότε. Είχαμε και 5-6
άλογα. Το ένα το είχα μέχρι
τώρα αργά και κούτσαινε.
Το είχαν χτυπήσει τα αεροπλάνα. Και τα υπόλοιπα που
σκοτώθηκαν, μέχρι να ξεψυχήσουν, μας κοιτούσαν
στα μάτια. Δάκρυσαν και
αυτά σαν άνθρωποι.
* Όταν οι Γερμανοί ήρθαν
στο χωριό το 1943 και το περικύκλωσαν, το πρώτο που
έκαναν, ανατίναξαν τον
μύλο μας εκεί στην Αγία Παρασκευή. Είχαν έρθει και
από τους Γόννους. Εγώ παρακολουθούσα από τις Κούτρες, από τον κάτω σταθμό
και όταν είδα αυτό, μʼ
έπιασε ταραχή. Όταν πρωτοήρθαν οι Γερμανοί το
1941 η οικογένειά μου βρισκόταν στην Γκουνταμάνη.
Εκεί είχαμε έναν μικρό
φουρνάκο μόλις περνάμε το
μεγάλο ρέμα για το Αλάπουρνο. Εκεί ήταν μια σπηλιά σαν δωμάτιο μεγάλη.
Εκεί είχαμε αλεύρι και άλλα,
δεν καταλάβαμε τίποτε. Το
1943 ήρθαν στην Γκουνταμάνη Ιταλοί με έναν Έλληνα
δοσίλογο και με πήραν εφτά
κεφάλια γελάδια και τα
πήγα στο χωριό μαζί με αυτούς. Εκεί στην Γκουνταμάνη ήταν επίσης οι
οικογένειες του Κώστα Σαλαμπάση με τα πρόβατα και
οι Τσιακαλάδες, ο Ντάλης
με τον Μήτρο. Το είχαν σαν
χωριό τους εκεί.
* Με το αντάρτικο, πήγα
μια βραδιά στο χωριό νʼ αλλάξω ρούχα και είχε ένα
γόνα χιόνι. Κάποιοι με είδαν
από την πλατεία που ερχόμουν και ως νʼ αλλάξω,
έστειλαν σύνδεσμο και κατέβηκα στην πλατεία. Δεν
πρόλαβα ούτε να φάω. Μʼ
έδωσαν κάτι χαρτιά και
μόλις μούργκισε τα πήγα
στην Καρυά, στο φρουραρχείο των ανταρτών. Έφτασα
εκεί στις 11 η ώρα τα μεσάνυχτα με μισό μέτρο χιόνι.
Και μόλις έφτασα εκεί μου
είπαν αν έχω κανένα συγγενή για να πάω να περάσω
τη νύχτα. Συγγενή είχα
αλλά είπα πως δεν έχω κανέναν. Και μου είπαν «θα
σου στείλουμε εμείς σʼ ένα
σπίτι. Θα περάσεις καλά
εκεί». Με έστειλαν σε ένα
σπίτι και μόλις πήγα πάνω
στο δωμάτιο, ο σπιτονοικοκύρης με ρώτησε, «τίνος
παιδί είσαι;». Του Κώστα
του Μασούρα του λέω.
Αυτός είχε δυο κορίτσια και
κοιμούνταν δίπλα σʼ ένα ντιβάνι. Τινάζεται τότε το ένα
το κορίτσι και μου λέει: «Αντρέα, τι ζητάς εδώ τέτοια
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ώρα;». Το κορίτσι αυτό το
είχε η Δούκαινα η Αλεξάνδρα μοδιστράκι στο χωριό
μας και στη γειτονιά μας.
Από εκεί το ξέραμε και μας
ήξερε. Του είπα αυτό κι
αυτό συμβαίνει. Φέγγει η
άλλη μέρα και με ξεπροβόδισε ο πατέρας τους. Δεν
ήξερε τι έγινε τίποτε απολύτως. Πέρασαν χρόνια και
όταν ήμουν στην Καρυά
πήγα στο γιατρείο για να
γράψω φάρμακα. Εκεί ήταν
και αυτό το κορίτσι. Κατίνα
το έλεγαν. Εκεί ήταν επίσης
ο Βαγενάς, του Αποστόλη
του Παπαϊωάννου ο πεθερός με τον αδερφό του το
Νίκο. Και πιάσαμε κουβέντα
για το αντάρτικο. Και λέω
στο κορίτσι. Βρε Κατίνα, τι
έγινε τότε με τον πατέρα
σου; Και μου λέει: «Αντρέα,
τότε που σε ξεπροβόδισε ο
πατέρας μου, δεν ξαναγύρισε πίσω. Τον πήραν και
τον σκότωσαν». Τότε είχαν
σκοτώσει 7-8 άτομα οι αντάρτες.
* Όταν γίνονταν οι εκκαθαρίσεις από τον στρατό, με
κάλεσαν και με πήγαν στο
σπίτι του Ζαφείρη Καλαμητρώνη (Ζαφείρη Παπαδημητρίου ή Γιαννούλα) πάνω
ακριβώς από την βρύση
Τρανή. Μας είχαν καλέσει
όλους τους τσοπάνους και
μας έκλεισαν στο υπόγειο.
Μας πέτσωσαν, μας «περιποιήθηκαν» για τα καλά και
μας ζητούσαν να παραδώσουμε τα όπλα που δεν είχαμε ποτέ. Μέχρι και με
νερό μας έλουσαν, λέγοντας πως θα μας κάψουν με
βενζίνη αν δεν τα παραδώσουμε. Μετά μας πήραν και
μας πήγαν στη Βαλάγγα,
πάνω από το σπίτι του Αντώνη του Πλεύρα (Αντώνη
Καστόρη) και μας έβαλαν
και σκάβαμε χαρακώματα.
Ήμασταν εκεί 13 κρατούμενοι μεταξύ των οποίων και ο
Κώστας ο Τσιάτσιος ο
οποίος μετά πνίγηκε στο ποτάμι της Καρυάς που είχε
πάει για ψάρεμα μαζί με τον
Κώστα τον Δούκα του Δημ.
και τον Λευτέρη τον Μασούρα. Αφού κάναμε τα χαρακώματα, μας πήραν και
φαντάρους κανονικά. Καθίσαμε λίγες μέρες στο χωριό
και κατόπιν μας πήγαν στη
Λάρισα κι από εκεί με αμά-

ξια στην Λαμία. Από την
Λαμία στην Γραμμένη Οξυά
στο Γαρδίκι. Φεύγοντας
όμως από την Λαμία, σταματήσαμε στο Λιανοκλάδι.
Μαζί μας ήταν ένας Χαλκιάς
από την Κρανιά που έπαιζε
μπουζούκι κι άρχισε να τραγουδάει: «Τα νιάτα δεν τα
χόρτασα, δεν θέλω να πεθάνω...». Οι γυναίκες έβλεπαν, άκουγαν το τραγούδι
και έκλαιγαν. Μετά μας
πήγαν πάνω στα βουνά. Μια
άλλη φορά, στο Λιανοκλάδι
πάλι, είχαμε και τον Γιάννη
τον Τσιάτσιο. Και μας έβαλαν οι αντάρτες. Με πηδήματα
πηγαίναμε
να
κρυφτούμε. Και του Γιάννη
του έφυγαν τα ψωμιά που
κρατούσε στα χέρια και
προσπαθώντας να τα πιάσει,
κόντεψε να τον σκοτώσουν.
Κατόπιν μας πήγαν στον
Ελικώνα και μετά στον Παρνασσό. Καθίσαμε εκεί μεγάλο διάστημα και εμείς
ήμασταν λόχος της ταξιαρχίας με επικεφαλής τον
γνωστό Κόρκα. Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Ούτε στον
Γράμμο δεν κουραστήκαμε
τόσο. Όπου χρειαζόταν
βοήθεια πάντα πηγαίναμε.
Εκεί στον Παρνασσό οι αντάρτες διέλυσαν ένα τάγμα.
Και δίνει διαταγή ο ταξίαρχος να πάμε εμείς για να
οπισθοχωρήσουν αυτοί που
έπαθαν τη ζημιά. Πήγαμε σʼ
ένα μέρος στο Λιβάδι, μέσα
στο δάσος. Οι αντάρτες
ήταν στην Άνω Αγόριανη.
Πήγε ο στρατός να τους
χτυπήσει και αυτοί γύρισαν
πίσω και έστησαν ενέδρα.
Ήταν μέσα σε ρεματιά. Και
την πρώτη που έριξαν σκότωσαν τον διοικητή του τάγματος.
Και
αφού
οπισθοχώρησαν, έστειλαν
εμάς για να βοηθήσουμε.
Εμείς ήμασταν ομάδα διοικήσεως του Κόρκα και μας
έστειλε πάνω στο ύψωμα.
Και μας είπε: «Αν δείτε φωτοβολίδα κόκκινη, να κατεβείτε». Εμείς δεν είδαμε και
μας πλησίασαν πολύ οι αντάρτες. Και φωνάζει ένας
αντάρτης: «Απάνω τους
Σταυρούλα και τους φάγαμε». Και ο Κόρκας μας
φώναζε: «Τρέξτε γρήγορα,
θα μας σκοτώσουν». Και
ένας Καραγιάννης από την
Αιγάνη είχε πολυβόλο. Και

πιάστηκε το πολυβόλο από
ένα κλαδί και νόμισε πως
τον άρπαξαν οι αντάρτες.
Κατεβήκαμε κάτω και τότε
είδα τον Κόρκα που έλεγε:
«Τρέξτε όσο μπορείτε, θα
μας κυκλώσουν τώρα». Πήγαμε στο Λιβάδι, μπήκαμε
στα τζέιμς και κατεβήκαμε
στην Αράχοβα. Το πρωί
ήρθε στρατός και έστειλαν
εμάς πάλι επάνω. Και βρήκαμε τον διοικητή σκοτωμένο και γυμνό όπως τον
γέννησε η μάνα του. Και τον
βάλαμε στο σαμάρι ενός
ζώου και τον κατεβάσαμε.
Ήταν και χοντρός και δεν
τον χωρούσε. Ο Κόρκας
ήταν υπολοχαγός και έκανε
χρέη λοχαγού. Ήταν παλαβός κα ήθελε να πάρει γαλόνια. Και πραγματικά
έφτασε να γίνει στρατηγός.
Αφού τελειώσαμε τις επιχειρήσεις, όλη η ταξιαρχία
πήγε στη Στυλίδα. Εκεί μπήκαμε σε καράβι και βγήκαμε
στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί
φύγαμε για τον Γράμμο.
Φτάσαμε στην Καστοριά και
μετά με τα πόδια πήγαμε σε
ένα μέρος που το έλεγαν
Μεσοποταμία. Και πάνω στο
πλάι ήταν το Νεστόριο.
Καθώς
βαδίζαμε
στον
δρόμο, και τον ταξίαρχο τον
έβριζε ο Κόρκας. «Μία μου
λες αργά, μία μου λες γρήγορα, να τσακιστώ να φύγω
να μην σε βλέπω μπροστά
μου». Μας πήγε τότε επάνω,
απέναντι από το Νεστόριο.
Για 15 μέρες ζούσαμε μέσα
στα χαρακώματα και τη
νύχτα μας έφερναν γαλέτες
και νερό. Εκεί παραδόθηκε
ένας αντάρτης σε μας και ο
ταξίαρχος έδωσε διαταγή σʼ
έναν ταγματάρχη να κάνει
επίθεση επάνω. Αυτός επιτέθηκε και απέτυχε. Τότε ο

Επιμέλεια, παρουσίαση
Κατσιούλας Ζήσης

Κόρκας λέει στον ταξίαρχο:
«Θα πάω εγώ επάνω αλλά
θα μου δώσεις δύο διμοιρίες». Και τον έδωσε τις διμοιρίες με επικεφαλής έναν
λοχαγό τον Πρωτόπαπα που
ήταν γνωστός εδώ στα
Τέμπη από το πολύ ξύλο που
έριχνε στον κόσμο. Κουμάντο όμως έκανε ο υπολοχαγός Κόρκας. Και κάναμε
επίθεση πάνω στην Κολοκύθα. Ήταν εκεί και ο γαμπρός σας ο Μήτσιος ο
Παπατόλιος (Δημ. Παπαϊωάννου). Αυτός ήταν τότε
στον λόχο κι εμείς στη διμοιρία προστασίας του
Κόρκα. Ανεβήκαμε στην Κολοκύθα μαζί με τον αντάρτη
που
παραδόθηκε
γιατί
ήξερε το μέρος και τις κινήσεις των ανταρτών. Και λέει
ο Κόρκας: «Θέλω 25 εθελοντές για να πάμε πίσω από
τους αντάρτες». Δεν βγήκε
κανένας και έβγαλε αυτός
και πήγαμε από πίσω μαζί με
τον αντάρτη. Και μας πήραν
χαμπάρι οι αντάρτες και
λένε: «Αλτ, ποιοι είστε
εσείς;». «Είμαστε ο δέκατος
αντάρτικος λόχος» απάντησαν οι δικοί μας. Τα στοιχεία τα είχε δώσει ο
αντάρτης. Κάνουμε επίθεση
και βγάζουμε τους αντάρτες. Ήταν στις 10 Ιουλίου
του 1948. Πιάνουμε μετά το
τελευταίο ύψωμα και μας
περιλαβαίνουν οι αντάρτες,
μας τσιατσιάλσαν ντιπ, μας
διέλυσαν. Εγώ ήμουν εκεί
με τον Θωμά τον Γκουγκουλιά του Γιργούλʼ. Ο Θωμάς
είχε πολυβόλο και ήταν
πίσω από ένα τρόχαλο. Και
παραδίπλα εγώ κι ένας Παζάρας από την Γούνιτσα ένα
χωριό κοντά στον Τύρναβο.
Συνέχεια στο επόμενο

Our position
continuity from the first page
Our service is, according to the statute, of one year time, but
according to the practice of the last yeas, is of two years
time. Importantly, all the seven of us were "self-pro posed"
(some of us might have hesitated a bit), which means that we
are eager, motivated and at the same time we are available.
What we are lacking (for now) is the strength; which we will
eventually accumulate, if we are all united! Fellow villagers
and compatriots, friends of Kallipefki - wherever you live your kind word, your support and assistance, your offer, and
benevolent criticism is the power and the strength of our Association.
Times are tough and "tricky", the future is unpredictable and
everyday life uncertain, for all of us but especially for the village! Expect a lot from us. We will try our best but ... great
and tough achievements are not made by few, but by many,
our strength in our number. Each one of us is able to contribute something that he or she can afford, each one of us
has something extra to offer: knowledge, word, means, participation, assistance or even money. Let us not forget that
great things were achieved by active participation, not only
with financial support. However, money is an essential factor ... but money alone is not enough, nor the result has the
same value (the elders probably remember the first concreting streets in our village and they are aware of this).
We are optimistic because we believe in everyone's good
will, our interest in everyday life, our participation, in Kallipefki
in our fellowman. We are optimistic because we believe in
the future, which we owe to the youth, the youngsters that
every summer fill the streets and square of our village and
their laughter fills our hearts. These children "are the sons
and daughters of life", the life that "does not go back and does
not stop at yesterday"...
Thank you for the honor,
we will try to live up to your expectations.
The Board
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Το ανέκδοτο του τριµήνου
Είναι ένας τύπος
στον πάγκο του
σκυμμέμπαρ,
νος, βαρύς και
ασήκωτος
και
κοιτάζει συνέχεια
το ποτήρι του επί
μισή ώρα, εντελώς
ακίνητος.
Κάποιος άλλος,
καλαμπουρτζής,
που έπαιζε μπιλιάρδο με τις
ώρες, τον βλέπει
έτσι, να κοιτάζει
το ποτό του ατελείωτα και να μην πίνει και για πλάκα
αρπάζει το ποτήρι και το κατεβάζει μονορούφι. Ο
θλιμμένος βάζει τα κλάματα:
- Έλα ρε φίλε, μια πλάκα κάναμε! Θα σου παραγγείλω

ένα ίδιο, κερνάω εγώ… Δεν γουστάρω να βλέπω άντρες να κλαίνε!
Και εκείνος:
- Δεν είναι αυτό. Είναι που η σημερινή μέρα είναι η
χειρότερη της ζωής μου. Πρώτα, παρακοιμήθηκα το
πρωί και άργησα να πάω στο γραφείο. Το αφεντικό
μου τσατίστηκε και με απέλυσε. Βγαίνω να πάρω το
αυτοκίνητό μου και μου το είχαν κλέψει. Το δήλωσα
στην αστυνομία και μου είπαν «σιγά που θα το ξαναβρείς». Παίρνω ένα ταξί να γυρίσω σπίτι και ξεχνάω
μέσα το πορτοφόλι με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Το
παρατηρώ τελευταία στιγμή, φωνάζω τον ταξιτζή να
σταματήσει και αυτός την κοπάνισε ρίχνοντάς μου
μια μούτζα. Μπαίνω στο διαμέρισμα και βλέπω ση γυναίκα μου στο κρεβάτι με τον θυρωρό. Φεύγω αηδιασμένος, μπαίνω σ' αυτό εδώ το μπαρ κι απάνω που
ετοιμαζόμουνα να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου, εμφανίζεσαι εσύ και μου πίνεις το δηλητήριο! Είμαι ή
δεν είμαι γκαντέμης;

Προγραµµατισµός δράσεων του Συλλόγου µας

Συνέχεια από την 1η σελίδα
• Υποστήριξη σε Πατριώτισσες - Πατριώτες (και στην
ανάγκη που υπάρχει).
• Κοπή πίτας την πρώτη
αργία μετά την πρωτοχρονιά στην Καλλιπεύκη (μικρή

χοροεσπερίδα).
• Ανά τρίμηνο έκδοση της
εφημερίδας
μας,
της
«ΩΡΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ»,
με το κύριο θέμα μεταφρασμένο και στα αγγλικά.
• Έκδοση Ημερολογίου για

Διαφημιζόμενοι του
προηγούμενου φύλλου

(πριν 2 χρόνια)
1.
Βαλάντης Γκουγκουλιάς, “Auto check”, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 2310755565
Πααπαστεργίου Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχα2.
νικός, ΒΕΡΟΙΑ, 2331026469
3.
Λίτσιος Κωνσταντίνος, Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ΛΑΡΙΣΑ, 2410410707
4.
Αστέριος Γκουντουβάς, Συντηρήσεις καυστήρων, 6976644239
5.
Καραμπατής Δημήτριος, Τζάμια, Κρύσταλλα,
Καθρέφτες, ΛΑΡΙΣΑ, 2410238352
6.
Γραφείο Γενικού Τουρισμού, Αστ. Παπαστεργίου, Πλατεία ΟΣΕ, ΛΑΡΙΣΑ, 2410554111
7.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
Μάριος – Ζήσης Γκουγκουλιάς, ΛΑΡΙΣΑ,
2410571101
8.
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, Ψητοποιήματα,
Πλατεια ΟΣΑ, ΛΑΡΙΣΑ, 2410554111
9.
AUTO GOUGOULIAS, Αυτοκίνητα, ΛΑΡΙΣΑ,
2410661900
10.
Χωματουργικές Εργασίες, Σαλαμπάσης Χρήστος, 2495096370
11.
Αργύρης, Παραγωγή Μουσικών Εκδηλώσεων, 6936507920
12.
Μασούρας Απόστολος, Πλακίδια, μάρμαρα,
2351061005
13.
Σπύρος Μπουροτζίκας, Τοποθετήσεις πλακιδίων, 6936785978
14.
Βασιλική
Καράντζιου,
Κομώσεις,
6932984943
15.
Ανοξείδωτα «ΖΕΥΣ», Παπαδόντας Αθανάσιος, ΛΑΡΙΣΑ, 2410591335
16.
Βιντεοσκοπήσεις,
Ψαρός
Απόστολος,
6970304729
17.
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Παπαστεργίου Χρήστος, 6948626748
18.
Οικοδομικά
Υλικά,
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ,
2495096205
19.
ΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ, Μάρμαρα, Τζάκια, ΛΑΡΙΣΑ,
2410661118
20.
ΤΑΧΙ, Μαντάς Κωνσταντίνος, Καλλιπεύκη,
6976800385
21.
ΞΥΛΕΙΑ – ΣΚΕΠΕΣ, ΑΦΟΙ ΚΓΑΖΓΚΑΝΗ, Καλλιπεύκη, 2495096262

Αγαπητές -οί φίλες -οι, για να συνεχιστεί η διαφήμισή σας στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας,
παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το μέλος του Δ.Σ.
Παντελή Γκουγκουλιά (κόστος, μακέτες).

σελίδα 11

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

το 2016.
• Διατήρηση της υπάρχουσας σελίδας στο ιντερνέτ
(www.kallipefki.gr) και στο
Face book (Καλλιπεύκη Λάρισας - Kallipefki of Larisa).
• Απόδοση τιμής σε προσωπικότητες που βοήθησαν,
ανέδειξαν, υπηρέτησαν την
Καλλιπεύκη και τους ανθρώπους της.
• Απόδοση τιμής στους εθελοντές αιμοδότες.
• Βράβευση επιτυχόντων
σε ΤΕΙ, ΑΕΙ το έτος 2015.
• Συνεργασία με πολιτιστικούς, αθλητικούς, παραγωγικούς φορείς και πρόσωπα
(χορευτικά, αθλητικές δραστηριότητες, ποδήλατα, πεζοπορίες… συνεταιρισμοί
γυναικών, πρόσκοποι…).
• Έγκαιρη δημιουργία του
χορευτικού μας συγκροτήματος με προσπάθεια διατήρησης. Να μην είναι
δηλαδή μόνο για το καλοκαίρι. Αν υπάρχουν παιδιά
που θέλουν και μπορούν,
θα συνεχίσουν τις πρόβες
τους στη Λάρισα, ώστε να
μπορούμε να ανταποκριθούμε σε εκδηλώσεις που
είναι εκτός καλοκαιριού.
• Δημιουργία χορωδίας παραδοσιακών τραγουδιών
από τις γυναίκες του χωριού. (Σε πρώτη συζήτηση
που είχαμε με τις γυναίκες
του χωριού, πάρθηκε και η
απόφαση. Τώρα μένει νʼ αρχίσουν τα μαθήματα, οι
πρόβες. Την ευθύνη για τις
συγκεντρώσεις των γυναικών θα έχει η Ηλέκτρα
Γκουγκουλιά).
• Διάφορες δραστηριότητες καθημερινά για τα παιδιά από 15 Ιουλίου μέχρι
και 15 Αυγούστου.
• Προσπάθεια δημιουργίας
τραπεζικού λογαριασμού
του Συλλόγου.
Για όλα τα παραπάνω θα
σας ενημερώνουμε έγκαιρα και αναλυτικά από το
επόμενο φύλλο.
Στην ίδια συνεδρίαση ξεχωρίσαμε - ορίσαμε κάποιες αρμοδιότητες στα
μέλη του Δ.Σ. για τις οποίες

και θα έχουν την ευθύνη
όπως παρακάτω (χωρίς
αυτό να σημαίνει πως η ευθύνη μας δεν είναι συλλογική,
ουσιαστικά
θα
είμαστε όλοι για όλα):
Δημόσιες σχέσεις: Ματίνα
Μιχαντά, Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Κοινωνικά - Επαφή με τους
ξενιτεμένους: Ζήσης Κατσιούλας
Χορευτικά - Εκδηλώσεις:
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
Διαφημίσεις - Εκδηλώσεις:
Παντελής Γκουγκουλιάς
Οικονομικά - Συνδρομές:
Αικατερίνη Γκαζγκάνη
Θέματα Καλλιπεύκης - Επαφές με μόνιμους κατοίκους:
Κωνσταντίνος
Λαμπίρης
Εφημερίδα: Παναγιώτης
Παπαϊωάννου
Για τους μήνες που ακολουθούν (και μέχρι να βγει
ή επόμενη εφημερίδα)
έχουμε:
• Έκδοση Εφημερίδας
• Έκδοση Ημερολογίου
2016
• Σειρά συζητήσεων σε θέματα που αφορούν τους
μόνιμους κατοίκους του
χωριού (γυναίκες, ηλικιωμένους) με την ευθύνη της
ψυχολόγου κ. Μόιρα Τζίτζικα, με έναρξη το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και στις
5 το απόγευμα. Οι συζητήσεις θα γίνονται σε αίθουσα του σχολείου.
• Κοπή πίτας - μικρή χοροεσπερίδα, το Σάββατο 02-012016, στις οχτώ το βράδυ
και στο κατάστημα της
Αποστολίας και Στέλιου
Παπαδημητρίου. Η τυχερή
ή ο τυχερός θα έχει ένα σημαντικό δώρο.
• Έναρξη μαθημάτων με τη
χορωδία γυναικών.
Πατριώτισσες και Πατριώτες, βοηθήστε μας να επιτύχουμε τα παραπάνω κι
ακόμα περισσότερα. Η συμμετοχή φέρνει το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε εκ
των προτέρων για την καλή
σας διάθεση.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

Aπό

2µηνο σε 2µηνο

Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου



Τηλ.: 6939054878
papaioannoupanagiotis@gmail.com
panagiotis@e-mythos.eu
Πολλά τα κουκουνάρια στα έλατα φέτος

Βαρύς θα είναι ο χειµώνας λένε οι ηλικιωµένοι
Μένει να το δούµε.

 ∆εν έλειψαν και φέτος οι αιωροπτεριστές από το

χωριό µας. Όταν ο καιρός το επέτρεπε, τους βλέπαµε να
αιωρούνται και να χαµηλώνουν σιγά - σιγά από την
κορυφή της Ανάληψης στη λίµνη, όµως, περαστικοί και

χωρίς στάση, την «πτώση» τους και επιστροφή στον
τόπο διαµονής τους. Και µάλλον σωστά κάνουν.



Τελικά η παιδική περιέργεια είναι τεράστια!

Άκουσαν τα παιδιά τη µηχανή, κατάλαβαν τι είναι
και: «Πάµε, παππού, πάµε κοντά». Και πήγαµε κι εί-

δαµε και µας «έφαγε» η σκόνη. Ναι φυσικά τα παιδιά
έκαναν και βόλτα µε τη µηχανή. Το πιο εντυπωσιακό,
όµως, ήταν µια απότοµη στάση της µηχανής, τη στιγµή
που αλώνιζε και σαν ρώτησα ύστερα τον Γιάννη
Μπουρονίκο «∆εν τα είδες; Τρία λαγουδάκια ήταν
µπροστά, πώς να µη σταµατήσω!». Με την ευκαιρία,
καλή ήταν και φέτος η σοδιά από τα σιτηρά του χωριού µας, η τιµή πώλησης, όµως ούτε τα έξοδα δεν
καλύπτει, χωρίς τα µεροκάµατα φυσικά!



∆εν µπορείς να φωτογραφίσεις το Γεφύρι στ’

Αλώνια ούτε από τη µια µεριά ούτε από την άλλη!

Συνέχεια στην σελίδα 12

Aπό

2µηνο σε 2µηνο

Συνέχεια από την σελίδα 11
Από τη νότια είναι το καινούριο γεφύρι, από τη βό-

σελίδα 1

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
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Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου
(Τηλ.: 6939054878 - papaioannoupanagiotis@gmail.com - panagiotis@e-mythos.eu)

Ελλάδα 449 περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί κι από
αυτές µόνο 4 στο νοµό Λάρισας (Κοιλάδα Τεµπών,
Αισθητικό δάσος Όσσας, Ξερολακί και Ρέµα Παππά
Ολύµπου και οι αγροτικές εκτάσεις µεταξύ Λάρισας
και Φαρσάλων).



Είναι εικόνα αυτή; ∆εν είναι αυτονόητο πως

κάτι πρέπει να γίνει; Η κεντρική είσοδος του χωριού

δεν φτάνουν για να καλύψουν χειµώνα, πόσο µάλλον για όσους παίρνουν 5 (φέτος ήταν από 9 χωρικά
για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ και από 5 χωρικά
για τους συνταξιούχους άλλων ταµείων).

 Στο κάτω µέρος της επιγραφής έγραφε: ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 18! Η πινακίδα βρίσκεται στην είσοδο του

ρεια βάλτοι και καλάµια και βούζια Κι είναι το
ΜΟΝΟ λαϊκό αρχιτεκτονικό µνηµείο του χωριού µας.
Μονό-τοξο (µία καµάρα) πέτρινο γεφύρι, χτισµένο µε
τέχνη και µεράκι, µε άριστα πελεκητή πέτρα στο
τόξο και στο θόλο! Και βρίσκεται εκεί 90 χρόνια
τώρα! Κτίστηκε το 1926 Τι λέτε; Πρέπει να αναδειχθεί, να διατηρηθεί; (ρητορικό το ερώτηµα).



Ναι! Είναι οι οξιές της Αγίας Τριάδας! Πόσες

µας είναι. Ναι, η βρύση και το παρκάκι στην
«Αγέλη»!



Τίποτα το ιδιαίτερο! Απλά

ύστερα από τόσα χρόνια και

συναντηθήκαµε

σαν βρεθήκαµε στο

φορές πρέπει να το πούµε πως κάτι πρέπει να γίνει;
χωριού Παλιός Παντελεήµονας. Για όποιο λόγο κι
αν έγινε έτσι δεν πρέπει να αποκατασταθεί;

 Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόµος από το χωριό µας

προς Πιερία µέχρι τα όρια του νοµού (6,5 ΚΜ - θα το
διαβάσετε και σε άλλο άρθρο), όµως, χωρίς τις ανάλογες παρεµβάσεις. Στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά: Τα πεύκα δίπλα στην άσφαλτο και για
χαντάκι ούτε λόγος! Κι είναι κρίµα, κρίµα γιατί οι
δρόµοι χωρίς την ελάχιστη υποδοµή δεν «αντέ-

σχολείο, καθίσαµε στα θρανία όπως τότε Σύµφωνα µε τα µητρώα του σχολείου το 1955 γεννηθήκαµε στην Καλλιπεύκη 31 παιδιά! Ναι πολλά
φαίνονται µα άλλαξαν τα χρόνια! Για να γεννηθούν τώρα στην Καλλιπεύκη τόσα παιδιά ποιος
ξέρει πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν! Από τα 31
εκείνης της εποχής 28 είναι σήµερα εν ζωή κι από
τους 28, 14 ήµασταν εκεί «χαϊδεύοντας» τις αναµνήσεις

Είναι φυσικό φαινόµενο! Κι ίσως και µοναδικό στην
Ελλάδα. Τεράστιες, αγέρωχες, περήφανες, ιστορικές!
Την ιστορία την κουβαλούν στη φλούδα τους
Πόσα και πόσα δεν εκφράστηκαν εκεί από συνανθρώπους µας (οι περισσότεροι σήµερα δεν είναι εν
ζωή) σε κάποιες στιγµές µοναξιάς, ελπίδας ή απογοήτευσης! Πότε επιτέλους το δάσος αυτό θα χαρακτηρισθεί µνηµείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους;
Προσέξτε τη φωτογραφία µε τη σκούρα στήλη δεξιά.
Στη βάση της οξιάς στέκονται δυο άνθρωποι. Με αντιγραφή κι επικόλληση δηµιουργήθηκε αυτή η στήλη
που είναι το ύψος των ανθρώπων συν κάτι παραπάνω. Συµπερασµατικά (όχι βέβαια µε ακρίβεια) το
ύψος της είναι είκοσι εννιά µε τριάντα µέτρα!!! Στην



Τα ενενήντα έκλεισε φέτος (29-6-2015) ο µε-

γάλος µουσικοσυνθέτης κι αγωνιστής της ελευθερίας, της ισότητας, της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης,
Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος έφερε την ποίησης

χουν» Αν δεν «φεύγουν» τα νερά κι αν «ποτίζουν»
το χώµα κάτω από την άσφαλτο κι η δαπάνη δεν
ήταν µικρή Αν η πληροφορία µου είναι σωστή
ήταν της τάξης των 300.000 ευρώ!!!

 Όχι µόνο αυτό αλλά πολλά κλωνάρια από δέν-

τρα βρήκα κοµµένα το καλοκαίρι και πεταµένα
όπου να ‘ναι, ακόµα και στη µέση του δρόµου! Ρωτώντας έµαθα: Κάποιος βοσκός (ναι έχει και όνοµα,

στα χείλη όλων µας, ο άνθρωπος που γνώρισε όλες
τις χαρές και όλες τις λύπες του κόσµου, που τιµήθηκε εν ζωή όσο κανείς άλλος Σ΄ ευχαριστούµε,
Μίκη



Λιγοστά τα ξύλα και φέτος ή λιγοστά και τα

χρήµατα που διαθέτει το κράτος (δια του ∆ασαρχείου). Μόνο οι, επί δωδεκάµηνο, κάτοικοι του χωριού δικαιούνται τη µειωµένη τιµή και σε ποσότητες
που δεν ξεπέρασαν τα 9 χωρικά! Χωρικά από το
δάσος. Τα 9 χωρικά αυτά, κοµµένα και ντανιασµένα
γίνονται 6 µε 7 αλλά και 9 να παρέµειναν, πάλι

όπως µε πληροφόρησαν) τα έκοβε για να φάνε τα
«ζωντανά»!... και µου θύµισε την παροιµία: «Λαγός τη
φτέρη κούναγε, κακό της κεφαλής του». Την επόµενη
ή τη µεθεπόµενη τι θα κόψει;
www.karya-olympou.gr Είναι η σελίδα (site) της Καρυάς Ολύµπου, του γειτονικού µας χωριού. Αξίζει να
τη ρίξετε µια µατιά.
CMYK

