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Η θέση µας
Πατριώτισσες και πατριώτες, φίλες και φίλοι της Καλλιπεύκης, ίσως θυµάστε την προσπάθεια
επανασύστασης - επαναλειτουργίας της λίµνης της Καλλιπεύκης, που έγινε το 2007. ∆ήµος (τότε
Γόννων), Νοµαρχία, ∆ήµος Λάρισας, γειτονικοί ∆ήµοι, φορείς και οργανώσεις (κι όλοι οι βου-
λευτές) µε την επιστηµονική γνώση του Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ - Μουσείο Γου-
λανδρή Φυσικής Ιστορίας)
συµφώνησαν από κοινού στην επα-
νασύσταση της λίµνης, σε δηµόσια
και ανοιχτή διαβούλευση στις 22-04-
2007 (Καλλιπεύκη- καφενείο Οικο-
νόµου). Μέχρι το 2013 έλεγαν οι
µελέτες και οι εκτιµήσεις θα «ξανα-
γεννηθεί η λίµνη των θεών»…  Πα-
ρήλθε το 13, το 14, το 15… είµαστε
στο 16, αλήθεια, θυµάται κάποιος
από τους τότε υπευθύνους κάτι; 

ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττηηνν  σσεελλίίδδαα    77

Το Σάββατο 2 Ιανουαρίου
2016, στις 8:30 το βράδυ
και στο κατάστημα της
Αποστολίας και Στέλιου
Παπαδημητρίου, στην Καλ-
λιπεύκη, ο Μορφωτικός
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Απανταχού Καλλιπευκιω-
τών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
έκοψε την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα. 
Ο τυχερός της βραδιάς,
εκτός από το «φλουρί»
έλαβε και μια τεράστια
(50Χ150 εκ) φωτογραφία
της Καλλιπεύκης. Βραβευ-
τήκαν επίσης τα παιδιά που
επέτυχαν σε κάποιο από τα
ΤΕΙ ή ΑΕΙ της χώρας με
αναμνηστικό έπαινο και

είναι από την Καλλιπεύκη ή
έλκουν την καταγωγή τους
από αυτή. 
Τυχερός  της βραδιάς
αλλά και τυχερός για όλο
το 2016 είναι ο Πολύζος
Παπαδημητρίου.  Οι βρα-
βευθέντες νέοι φοιτητές -
τριες είναι: 
Βλασταρά Μαρίνα του
Κωνσταντίνου, Σχολή Γεω-
πονίας, Δασολογίας και
Φυσικού περιβάλλοντος,
του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. 
Γκαβούτσικου Στεφανία
του Ιωάννη, Σχολή Διοίκη-
σης Συστημάτων Εφοδια-
σμού, του ΤΕΙ Κατερίνης. 
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Ο νέος  Πρόεδρος  Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» η
αυτού εξοχότης, κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου -

Αγαπητή-έ, αναγνώστρια-η 
συνδροµήτρια-η, 
Η ετήσια συνδρομή προς το Σύλλογό μας (και την
«ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ») έχει ορισθεί, από καιρό,
στα 10 € και παραμένει εκεί. Το (πολιτιστικό μας)
έτος, λογίζεται από και μέχρι την πρώτη Κυριακή
του Αυγούστου, στην οποία θα γίνεται και η ετή-
σια Τακτική Γενική Συνέλευση.  Έχεις ηθική υπο-
χρέωση να είσαι -  τουλάχιστον ταμιακά - εντάξει
απέναντί του. Η «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΙΠΕΥΚΗ» θα βρίσκε-
ται στο σπίτι σου και το επόμενο 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 θέ-
λαμε να γνωρίζεις, πως τα οικονομικά του Συλλό-
γου μας αυτή τη στιγμή, δεν επαρκούν για το τρίτο
φύλλο (μεθεπόμενο) που υποσχόμαστε να λά-
βεις… 
Τα ονόματα των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών - συνδρομητών και όσων ενισχύουν οικονο-
μικά, αναφέρονται πάντα και για μια μόνο φορά,
στο επόμενο φύλλο. Αν έχεις ταχτοποιήσει τη συν-
δρομή 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 δια-
φήμισής τους.

Το Δ.Σ.           

CMYK

TO ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου µας

Καλλιπευκιώτικες γκρίνιες - γκίνιες για …
Γκίνες (Guinness) Γράφει ο Απόστολος Α. Παπαϊωάννου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν
συναντήσεις και... συζητήσεις στην Καλλιπεύκη

26 Νοεµβρίου 2015 - ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης 
Πρώτη συνάντηση σειράς συζητήσεων µε την Ψυχολόγο Μαρία Τζίτζικα

Απόκριες - Καθαρή ∆ευτέρα 2016
και φασουλάδα στην πλατεία 

Την Καθαρή Δευτέρα 
(14-03-2016) και 

στην πλατεία του χωριού θα
έχουμε φασουλάδα κι ελιές! 
Η απόφαση πάρθηκε το βράδυ 

στις 2-1-16 και στην κοπή της πίτας. 
Η φασουλάδα κι οι ελιές θα είναι προσφορά
των τριών καταστημάτων του χωριού μας. Για
το σερβίρισμα ήδη έχουν βρεθεί οι εθελοντές
(τα ονόματά τους θα αναφερθούν μετά) κι ο
Σύλλογός μας θα φροντίσει για μπολ, ψωμί και
δυο οργανοπαίχτες (ίσως κλαρίνο, λαούτο ή
ακορντεόν). Το χωριό μας δεν έχει παραγωγή
οινοπνεύματος οπότε ο καθένας, θα φροντί-
σει για τον εαυτό του. Δεν γίνεται φασουλάδα
κι ελιές χωρίς ένα τσιπουράκι. Ελπίζουμε να
είναι μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή μέρα. 
Αν βρεθούν εθελοντές που θα μπορούσαν να
συγκεντρώσουν τα ανάλογα για καύση (πουρ-
νάρια κλπ) για να ανάψουμε και μια φωτιά την
Κυριακή το βράδυ μπροστά από το σχολείο.
Για τη φωτιά, όσοι νομίζουν πως μπορούν να
βοηθήσουν, ας επικοινωνήσουν με τον Αντι-
πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, Κώστα
Παπαδημητρίου. 

Η φωτογραφία είναι λίγο πριν, λίγο μετά το 1960 (στην κο-
ρυφή πάντως είναι ο Ζαφείρης (Δάσιος) Ζαφείρης, που θα
μας πει - αν θυμάται - κι από πότε ακριβώς είναι. Η ίδια φω-
τογραφία έχει δημοσιευθεί και το 2007 στην εφημερίδα
μας και είναι από το αρχείο του Δ. Τσιλιμένη).  

σόι μου πρωτοξάδερφος,  εδώ δε
μετράει ως  μέσο, την… πατίσαμε
- μου παραγγέλνει   «…φιλαράκο
δεκτή πάσα βοήθεια και προ-
σφορά, ιδού η Ρόδος  ιδού και το
πήδημα…ʼʼ μεταφράζω στην  Καλ-
λιπευκιώτικη  «αβόηθειοu… ιδώια
του γκόρτσου ιδώια κι  του σφρό-
κουλου» και πώς να του αρνηθείς,
έχει και ένα τρόπο να ξύνει τη

σκουριά του «ζεμάν φου» ίσον
αραχτού συναισθήματος  ενός
εκάστου και… να ʼμαστε να ψιλο-
γράφουμε για την ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙ-
ΠΕΥΚΗ μας, το ωραία είναι
πλεονασμός, καθότι  Καλλι-
πεύκη (=κάλλιστη + πεύκη), μας
ξεβόλεψε άρδην και για τα καλά
ο  νέος Πρόεδρος του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας . Όχι πως είμα-

στε του ΠΠΤ (=παντόφλα πιζάμα
τηλεκοντρόλ) συναρτήση LTI
(=λαπτόπ, τάμπλετ και άιπαντ),
έχουμε τους κοινωνικούς και τα-
ξικούς αγώνες μας διαρκείας και
συνεχίζουμε αλλά… μια οκνηρία
περί τα πολιτιστικά εν Καλλιπεύκη
και Μ.Ε.Σ.Α.Κ. σίγουρα μας δια-
περνά…
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη συνάντηση
σειράς συζητήσεων στην Καλ-
λιπεύκη και στο Δημοτικό Σχο-
λείο του χωριού μας, που
οργάνωσε ο  Σύλλογός μας
(Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» -
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Απανταχού Καλλι-
πευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»)
το Σάββατο 28 Νοεμβρίου
2015 και στις 5 το απόγευμα. 
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Μύρισε και 
καλικαντζαροπαραµύθι

και Χριστούγεννα
και Πρωτοχρονιά!!!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Καλ-
λιπεύκη για τα παιδιά, στο Δημοτικό Σχο-
λείο του χωριού, που οργάνωσε ο
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. το, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τα περιβόλια 
της Καλλιπεύκης

Όλοι μας φυσικά γνωρίζουμε την τοπο-
θεσία Περιβόλια, που βρίσκεται στα ριζά
της Μεταμόρφωσης και απέναντι από
τον οικισμό. Την ονομασία την πήρε από
τα περιβόλια που υπήρχαν ή υπάρχουν
εκεί.
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1986, Γενάρης, Φλεβάρης, φύλλο 35
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Παίρνοντας αφορμή από την αρχή της κα-
τασκευής του δρόμου, θεωρήσαμε καλό
να επισημάνουμε ακόμη μια φορά, καλο-
προαίρετα βέβαια, το έργο του Δ.Σ. της
Κοινότητάς μας. 
Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν. Το θέμα, όμως είναι αν παλεύει
σωστά για την επίλυσή τους.
• Πρόβλημα λειψυδρίας το καλοκαίρι και

χειμώνα. 
• Πρόβλημα και ερώτημα για το που βρί-
σκεται η αξιοποίηση του Κάτω Ολύμπου, η
οποία περιλαμβάνει και το χωριό μας. 
• Η κατασκευή του δρόμου.
• Η καθαριότητα του χωριού. 
Ας εξετάσουμε τώρα ένα – ένα τα προ-
βλήματα.  
•  Το θέμα της έλλειψης νερού. 
Στο θέμα αυτό αρχίζουμε με μια τοποθέ-
τηση ότι αν η κοινότητα κλείνει το νερό το
μεσημέρι για να λύσει το πρόβλημα μʼ
αυτόν τον τρόπο η παρέμβασή μας θα

είναι αποφασιστική με αναφορά στο Νο-
μάρχη και στο Υγειονομικό. Η οξείδωση
που προκαλείται μέσα στο σωλήνα από την
έλλειψη νερού και βγαίνει από τη βρύση
μόλις επανέλθει το νερό δημιουργεί προ-
βλήματα υγείας και πολλοί θα θυμούνται
τα περσινά καλοκαιρινά κρούσματα (πυρε-
τούς - ευκοίλιες - εμέτους ) σε μικρούς και
μεγάλους.
Κυκλοφόρησε η σκέψη για ρολόγια. Η
γνώμη μας είναι ρολόγια να τοποθετη-
θούν στην έσχατη περίπτωση δηλαδή αν
δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι πρέπει να κάνει
μια κοινότητα όταν δεν επαρκεί το νερό;
Να απευθυνθεί στην πολιτεία. Και αυτού
πρέπει να στραφούν οι ενέργειες του Δ.Σ.
της Κοινότητας . Αν πάλι φτάνει να επι-
βληθούν μερικά πρόστιμα σε όσους ξο-
δεύουν νερό για άλλες ανάγκες (πότισμα
κυρίως μπαχτσέδων). 
Ακόμη πιστεύουμε ότι πέραν της χρηματι-
κής επιβάρυνσης που θα έχουν οι κάτοχοι
με τα ρολόγια ενδέχεται να μη λυθεί το
πρόβλημα διότι προκειμένου να ποτίσεις
ένα καλό μπαχτσέ θα πει κάποιος ας πλη-
ρώσω και χίλιες δραχμές. Τελική μας
άποψη είναι να τροφοδοτη-  

1996, Δεκέμβρης (95), Γενάρης, φύλλο 95
Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν σε κατάστημα
της Καλλιπεύκης 

Ο Μορφωτικός Σύλλογος στα πλαίσια των
πολιτιστικών εκδηλώσεων την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς διοργάνωσε ρεβεγιόν
στην καφετέρια του Χρήστου οικονόμου. 
Παραβρέθηκαν και διασκέδασαν αρκετοί
Καλλιπευκιώτες και όλοι μαζί υποδέχθη-
καν τον το νέο χρόνο 1996με πολύ κέφι
τραγούδι και χορό ως τις πρωινές ώρες. 
Το Δ.Δ. ευχαριστεί τον Αθαν. Μούργκα,
που βοήθησε στην οργάνωση και να ντυ-
θεί Αη-Βασίλης μαζί με τον Κωνσταντίνο
Γκαβούτσικο που πούλησαν τα λαχεία και
να κεράσουνε τα γλυκά στους καλεσμέ-
νους, που πρόσφερε ο Σύλλογός μας.
Επίσης ευχαριστεί το κατάστημα του Χρ.
Οικονόμου που προσέφερε μερικά δώρα
για τη λαχειοφόρο. Τα δε υπόλοιπα δώρα
ήταν όλα προσφορά του συλλόγου. Δώρα
όλα χρήσιμα για την κουζίνα της νοικοκυ-
ράς. 
«ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» 

2006, Γενάρης - Μάρτης, φύλλο 118
Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το χωριό μας 
Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το χωριό μας
και γενικότερα την περιοχή μας, όπου το
ύψος του χιονιού έφτασε το 1 ½ μέτρο,
ενώ σε πολλά σημεία (ανεμοσούρια) ξεπέ-
ρασε τα 2 μέτρα. 
Η σφοδρή χιονοθύελλα που ξέσπασε στις
24/1/206 ήταν πάρα πολύ δυνατή και δυο
ολόκληρες μέρες χιόνιζε συνεχώς. 
Η έλευση της κακοκαιρίας βρήκε τους πα-
τριώτες μας προετοιμασμένους να την αν-
τιμετωπίσουν και τα κατάφεραν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Το χωριό έμεινε αποκλεισμένο μια μόνο
μέρα, αφού τα ιδιωτικά μηχανήματα του

χωριού μας, μισθωμένα από το Δήμο, μαζί
με ένα ακόμη της Νομαρχίας και ένα
γκρέιντερ, άνοιξαν τον κεντρικό δρόμο,
με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η συγ-
κοινωνία. Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος που υπήρξε, καθώς και των
τηλεφώνων, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα κι
έτσι το χωριό μας έμεινε χωρίς φως και
τηλέφωνο μόνο μια μέρα. 

Φωτογραφία: Ο Θωμάς Μητσιόπουλος,
άντε να ανοίξει το δρόμο μέχρι τη «Βα-
λάγκα» με το φτυάρι για να δει τη μάνα
του!...     
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«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»
Τρίμηνη έκδοση του Μορφωτικού Εκ-
πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού
Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
Εκδότης: Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Υπεύθυνος ύλης: Παναγιώτης Παπαϊ-
ωάννου
Υπεύθυνη ταμείου 
και συνδρομών: Αικατερίνη Γκαζγκάνη
Συνδρομές:
Εσωτερικού: 10 €
Εξωτερικού: 10 € (Ευρώπη) 

20 Δολάρια (Αμερική)
30 Δολάρια (Καναδάς)
30 Δολάρια (Αυστραλία) 

Διαφημίσεις: 5 € (το 1/8 της σελί-
δας)

Ταχυδρομική διεύθυνση Συλλόγου: 
Καλλιπεύκη Λάρισας, Τ.Κ. 400 06
Ταχυδρομική διεύθυνση Προέδρου:
Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ανοίξεως
30 Α, 59131 ΒΕΡΟΙΑ
Συγκέντρωση ύλης, διαχείριση οικονο-
μικών, πολιτιστικά, εκδηλώσεις: Πανα-
γιώτης Παπαϊωάννου, Κώστας
Παπαδημητρίου, Ματίνα Μιχαντά, Αι-
κατερίνη Γκαζγκάνη, Παντελής Γκουγ-
κουλιάς, Ζήσης Κατσιούλας, Κώστας
Λαμπίρης.  

Αρ. Λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
GR31 0172 2430 0052 4306 0611 562

Σημείωση: Ο αριθμός λογαριασμού τράπε-
ζας, που αναφέρεται στα στοιχεία της εφη-
μερίδας μας, δεν είναι του Συλλόγου μας.
Είναι του Προέδρου, Παναγιώτη Παπαϊωάν-
νου. Δίνεται εδώ για την εξυπηρέτηση των
μελών.
Ο Σύλλογός, δεν έχει λογαριασμό.  Θα απο-
κτήσει εν καιρώ και όταν αρθούν οι περιο-
ρισμοί που έχουν επιβληθεί στο τραπεζικό
μας σύστημα. 

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» ΘΘυυµµάάττααιι……

Σοφά και επίκαιρα!
• «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 λυπάμαι τα γηρατειά που φεύγουν. Τα μωράκια λυπάμαι, που έρχονται άθελά τους στον κόσμο, να ζήσουν σκλάβοι και
να πεθάνουν σκλάβοι, σε έναν κόσμο ελεύθερων αφεντάδων. Θα τους μαθαίνουν πως η σκλαβιά τους είναι χρέος εθνικό και
η σοφία του Πανάγαθου!»

Κώστας Βάρναλης
• Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν τις αντιξοότητες αλλά αν θες να δοκιμάσεις το χαρακτήρα ενός ανθρώπου,
δώσ' του εξουσία. 

Αβραάμ Λίνκολν
• Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές. 

Κάρολος Δαρβίνος

Συνδροµές, δωρεές, οικονοµικές
ενισχύσεις από 12-11-2015 µέχρι
και 08-02-2016 
• Μασούρας Απόστολος (Κατερίνη) 20 ευρώ
• Ταµπάκας Ηλίας (Βέροια) 10 »
• Θεοδοσίου Νίκος (Κατερίνη) 10 »
• Παπαστεργίου Πούλιος  (Λάρισα) 10 »
• Γκουντουβάς Απόστ. (Θεσσαλονίκη) 50 »
• Γκαζγκάνης Ιωάννης (Καλλιπεύκη) 10 »
• ∆άσιος Ζαφείρης (Καλλιπεύκη) 15 »
• Τσιάτσιος Ζήσης (Λάρισα) 15 »
• Κανελιά Βασιλική (Αθήνα) 10 »
• Κανελιά Γεωργία (Αθήνα) 10 »
• Παπαϊωάννου Ι. Απόστολος (Αµπελώνας) 10 » 
• Σιακαβάρας Αθανάσιος  (Βέροια) 5 »
• Παπαϊωάννου Π. Ιωάννης (Ελβετία) 10 »
• Παπαϊωάννου Ι. Αστέριος (Αµπελώνας 20 »
• ∆ρογκόγια Ευδοκία (Μαρία) (Αµπελώνας) 10 »
• Παπαϊωάννου Ι. Αθανάσιος (Αµπελώνας) 10 »
• Τσακάλης Κωνσταντίνος (Λάρισα) 10 »
• Γκουγκουρέλα Καλλιόπη (Λεπτοκαρυά) 20 »
• Ευσταθίου Ευστάθιος (Βόλος) 20 »
• Γκούθας Αναστάσιος  (Λάρισα) 20 »
• Γκούθας ∆ηµήτριος (Λάρισα) 20 »
• Παπαστεργίου Κ. Αστέριος (Αµπελώνας) 15 »
• Κανελιά Έλλη (Θεσσαλονίκη) 10 »
• Τσικρικάς Ιωάννης (Θεσσαλονίκη) 10 »
• Καραµπατής Ζ. Κωνσταντίνος (Καλαµαριά) 10 »
• Καραµπατής Ζ. Βασίλειος (Βόλος) 10 »
• Οικονόµου Ι. Χρήστος (Καλλιπεύκη)  20 »
• Παπαϊωάννου ∆. Χρήστος (Καλλιπεύκη) 10 »
• ∆ούκας Κωνσταντίνος (Φιλανδία) 50  »
• Γκαβούτσικος Γεώργιος (Αθήνα) 30 »
• ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΕΣ Συν. Γυν. Γόννων (Γόννοι) 20 »
• ∆ούλου Ελένη (Αµπελώνας) 10 »
• Τσιλιµένη Σταυρούλα(Λάρισα) 20 »
• Γκάτσικος Αστέριος (Λάρισα) 20 »
• Γκουγκουλιάς Ζήσης (Βόλος) 50 »
• Μουσουλή Ελένη - Γιοβανόπουλος Α. (Αιγίνιο) 20 »
• Καραδούκας Τριαντάφυλλος (Κατερίνη) 15 »
• Τριφέρη Μαρία (Λάρισα) 10 »
• Παπαδόντα - Στογ/βιτς Παρασκευή (Λάρισα) 10 »
• Χατζής Κωνσταντίνος (Λάρισα) 10 »
• Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος (Λεπτοκαρυά) 50 »
• Μπούτσικας Θωµάς (Κατερίνη) 20 »
• Παπαδηµητρίου (Γιαννούλας) ∆ηµ.(Κατερίνη) 20 »
• Γεροστέργιος Χ. Κωνσταντίνος (Κατερίνη) 25 »
• Φωτόπουλος Σωτήριος, 

Γεροστέργιου Φωτεινή (Γερµανία) 20 »
• Μουσουλής Κωνσταντίνος (Κατερίνη)  10 »
• Μανωλούλης Ιωάννης (Κατερίνη) 20 »
• Καραδούκα Κατερίνα (Κατερίνη) 10 »
• Πίτσιας Μέλιος (Κατερίνη) 10 »
• Γκουγκουλιάς Απόστολος (Καλλιπεύκη) 15 »
• Ντάσιος Γιώργος (Καλλιπεύκη) 10 »
• Καστόρη Φωτεινή (Καλλιπεύκη) 10 »
• Παπαδηµητρίου Κώστας (Καλλιπεύκη) 20 »
•Γκαβούτσικος Κωνσταντίνος (Καλλιπεύκη) 20 »
• Μανίκα Αποστολία (Καλλιπεύκη) 10 »
• Τσολάκης Θεοφάνης (Βρυότοπος) 20 »
• Παντούλης Γεώργιος (Βρυότοπος) 20 »
• Τσιουρβόπουλος Ιωάννης (Λάρισα) 10 »
• Καρατόλιος ∆ήµος (Βρυότοπος) 15 »
• Γκουρµπαλής Χρήστος (Αµπελώνας) 10 »
• Κουρµπαλής Νικόλαος (Λάρισα) 10 »
• Καστόρης Γεώργιος (Αµπελώνας) 10 »
• Γκαβούτσικος Κώστας 5 »
• Παπαστεργίου Στυλιανός (Βρυότοπος 15 »
• ∆ούκας ∆ηµήτριος (Αµπελώνας) 20 »
• Σακοράφα Ευαγγελία (Αµπελώνας) 20 »
• Μιχαντά Ματίνα 10 »
• Καλούσης Αθ. Χρίστος (Μαρούσι) 20 »
• Κουκοράβας Ευάγγελος (Τρίκαλα) 10 »
• Πατούλιας Κανάκης (Γερµανία) 50 »
• Χατζής Χρίστος (Βερδικούσια) 20 »
• Πιτένης Γεώργιος (Λάρισα) 10 »
• Πατούλιας Χρήστος (Καναδάς) 50 »
• Πατούλιας Τάσος (Καναδάς) 50 »
• Πατούλιας Θεόδωρος (Καναδάς) 50 »
• Παζιάνας Χρήστος (Καναδάς) 50 »
• Παντρεµένος Αντρέας (Καναδάς) 35 »
• Μαντάς Κωνσταντίνος (Καναδάς) 50 »
• Γκαντάκης Αστέριος (Καναδάς) 30 »
• Μπέλλος Χρίστος (Ρόδος) 10 »
• Παπαναστασίου Παγώνα 20 »
• Μποροδήµος Βασίλης (Βέροια) 10 »

Οικονοµικός απολογισµός µε τη λήξη του ηµερολογιακού έτους
Παραδόθηκαν σε μετρητά, στο νυν Δ.Σ. από το απελθόν, 2861,25 ευρώ.
Έσοδα από συνδρομές-οικονομικές ενισχύσεις μέχρι 31/12/2015: 1352
Σύνολο εσόδων: 4213,75
Έξοδα: 3027,39  
Υπόλοιπο για χρήση στο ημερολογιακό έτος 2016: 1186,36
Σημείωση: 
Υπάρχουν και τα έσοδα από τα ημερολόγια, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταμετρη-
θεί.  Αναλυτικά έσοδα και έξοδα θα παρουσιαστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα γίνει την Κυριακή πριν το Δεκαπενταύγουστο και θα δημοσιευτούν στο αμέ-
σως επόμενο φύλλο της εφημερίδας «Η ΩΡΑΙ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ».  

Ο Πρόεδρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου
η Ταμίας Αικατερίνη Γκαζγάνη

Υ.Γ. Για να έχετε μια εικόνα, σας ενημερώνουμε πως κάθε φύλλο εφημερίδας κο-
στίζει (στήσιμο, εκτύπωση, αποστολή) πάνω από 1000 ευρώ και πως το ημερολόγιο
του 2016, κόστισε 980 ευρώ.  



Αθήνα 11-12-15
Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι σας καλά.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στο Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και εύχομαι να έχετε τη δύναμη να αντεπεξέλθετε στο δύσκολο

έργο που αναλάβατε και να το φέρετε σε πέρας,
ιδιαίτερα μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που
επικρατούν.
Στη διάθεσή σας όπου και όπως μπορώ να βοη-
θήσω, ανεξάρτητα από την απόσταση.
Σας στέλνω τη συνδρομή μου και παρακαλώ να
μου στείλετε και το ημερολόγιο. Εύχομαι σε
όλους καλές γιορτές, καλή και δημιουργική χρο-
νιά!

Γεώργιος Ιωάννου Γκαβούτσικος,
Λογιστής - Φοροτέχνης 

Σ΄ ευχαριστούμε, Γιώργο, αντευχόμαστε κι όταν σε χρειαστούμε… δεν
θα διστάσουμε. Το ημερολόγιο θα πρέπει να το έχεις λάβει ήδη. Να
είσαι καλά.   

* * * * *
Αμπελώνας 14-12-2015
Πολύ ωραία η σελίδα σας Καλλιπεύκη Λάρισας-
Kallipefki of Larisa και ιδιαίτερα όμορφη η πολύ
πρόσφατη και πανοραμική χειμωνιάτικη- καλοκαι-
ριάτικη φωτογραφία του χωριού μας. 
Όσο για τις δυο τελευταίες δράσεις σας- εκδό-
σεις του Συλλόγου "Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ" -την εφημε-
ρίδα "Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ" και το Ημερολόγιο
για το 2016 δεν έχουμε λόγια. Μας εξέπληξαν ευ-

χάριστα και τα δύο και με τη θεματολογία και το περιεχόμενό τους και
με το όλο στήσιμο και την εμφάνισή τους. 
Πολύ εύκολα θα σημειώναμε ότι το ένα είναι καλύτερο της άλλης και
αντίστροφα. Όπως δε είχαμε καιρό να τα πάρουμε στα χέρια μας, μόλις
τα λάβαμε, αφήσαμε κάθε άλλη ενασχόληση και, κυριολεκτικά, τα «ρου-
φήξαμε» μονορούφι.
Μπράβο σε όλους σας!!! Συνεχίστε με τον ίδιο και μεγαλύτερο ακόμα
ζήλο και μεράκι και να είστε βέβαιοι ότι οι Καλλιπευκιώτες όπου γης,
θα αναγνωρίσουν, θα αγκαλιάσουν και θα εκτιμήσουν τις προσπάθειές
σας και το έργο που θα παράγετε και ως Σύλλογος και ως Εφημερίδα.
Αν πάλι, παρ' ελπίδα, υπάρξουν κάποιοι, πράγμα που δεν πιστεύουμε ότι
θα συμβεί, που δε θα δουν με καλό μάτι το όλο εγχείρημα της επανα-
λειτουργίας του Συλλόγου μας και της επανέκδοσης της Εφημερίδας
μας, μην τους λάβετε υπόψη σας και μην τους αφήσετε να σας επηρε-
άσουν αρνητικά. 
Αντίθετα, οπλιστείτε με πείσμα και αποφασιστικότητα και προσπαθήστε

να προχωρήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υλοποίηση των
στόχων που συλλογικά έχετε βάλει και προβλέπονται από το Καταστα-
τικό του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνε-
λεύσεων.
Όσο για μας, τους μεγαλύτερους και, ίσως, λίγο πιο έμπειρους, να ξέ-
ρετε ότι θα παρακολουθούμε στενά τις δράσεις σας, θα χαιρόμαστε για
τις επιτυχίες σας και θα είμαστε πάντα δίπλα σας έτοιμοι και πρόθυμοι
να βοηθήσουμε όπου και όσο μπορούμε, εφόσον μας ζητηθεί.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, την οποία, σύμφωνα με όσα γράφετε
στο νέο φύλλο της ΩΡΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ και στον πρόλογο του Ημε-
ρολογίου του 2016 με τίτλο 62 χρόνια μετά, ελπίζουμε και περιμένουμε
να είναι καταπληκτική.
Με πολλή αγάπη, τιμή και εκτίμηση για τους δυο συναδέλφους μου και
τα νέα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους τους απανταχού
συμπατριώτες μας

Ο Καλλιπευκιώτης και συνταξιούχος πλέον 
Δάσκαλος της Καρυάς και του Αμπελώνα 

Απόστολος Ι. Παπαϊωάννου

Σʼ ευχαριστούμε, Απόστολε, για όλα, για τα θερμά λόγια, για την έμ-
πειρη ματιά, για τη διάθεση, για όλα όσα έχεις προσφέρει… Και… ξέ-
ρουμε που θα σε βρούμε! Ξέρουμε - και πριν το γράψεις - πως είσαι
πάντα διαθέσιμος για ότι κι όσα μπορείς και πάντα με διάθεση. Να είσαι
καλά, Απόστολε. 
Η παραπάνω επιστολή δημοσιεύτηκε στη σελίδα του συλλόγου μας στο
«Καλλιπεύκη Λάρισας - Kallipefki of Larisa» και προσέλκυσε πάμπολλα
άτομα! 

* * * * *

Facebook 3-12-2015   (Από τον Απόστολο Α. Παπαϊωάννου)
Επιτέλους, πατριωτάκια, βρήκα την ευκαιρία να σας γράψω δυο λόγια
για την επανέκδοση και καταπληκτική εμφάνιση της εφημερίδας μας «Η
ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ». Σίγουρα ο πλεονασμός του «ΩΡΑΙΑ», τώρα μπο-
ρεί να αλλάξει σε «ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ» πράγματι και λίγο θα ʼναι. Βέβαια και
τα δυο επίθετα, θα συμπλήρωναν την άλλη λεκτική προίκα του άλλου
πλεονασμού, αυτού της ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ, ο οποίος πάλι, από μόνος του δε
θα χρειαζόταν φιοριτούρες αλλά… γιατί να το κρύψουμε άλλωστε λα-
τρεύουμε, αγαπάμε Καλλιπεύκη και τη στολίζουμε ποικιλόμορφα!... Σί-
γουρα δεν θα ξηγήσουμε εδώ τα συναισθήματά μας!
Παρόλη την αύξηση των σελίδων (μπράβο δώδεκα και… χρωματιστές),
των θεμάτων (ποικιλία περιεχομένου), και του όλου πληροφοριακού υλι-
κού του καλλιπευκιώτικου τύπου, οι καλλιπευκιώτες τύποι του Δ.Σ. συν-
τάχτες, φωτογράφοι, βοηθοί, μέλη κτλ πράγματι μας αντάμειψαν
πλουσιοπάροχα (φάνηκε η διάθεση από την αρχή), τόσο που μας φά-
νηκε, λίγη, πολύ λίγη. Ένεκα του συναισθήματος για την κοιτίδα μας
και σαν αχόρταγοι (ανυχόρταβοι καλλιπευκιώτικα) και διψασμένοι (γκαρ-
λιασμένοι καλλιπευκιώτικα), τη διαβάσαμε μονορούφι και ασκαρδαμυκτί

(όχι καλλιπευκιώτικα = ταχύτατα, σε ένα κλείσιμο ματοτσίνορου)! Πα-
τριωτάκια μας, συγχαρητήρια για την μεγάλη προσπάθεια… σίγουρα θα
είμαστε αρωγοί επί παντός!...
Το δε ημερολόγιο και η παράλληλη παράθεση φωτογραφικού υλικού,
καταπληκτικής έμπνευσης, είναι η κορύφωση της αναδρομής στην απει-
κόνιση του τόπου και του συναισθήματός μας! Τι να πούμε; Διπλό
Εύγε!...
Καταπληκτικό δε και το κύριο θέμα-άρθρο στην Αγγλική! Γιατί όχι;
Έχουμε τόσους Απανταχού κι απόδημους… αγγλόφωνους!
Μη μου στερήσετε, όμως, τη διάθεση να σας το γράψω κι αναρτήσω
ηλεκτρονικά κι εγώ στα παλαιονεζεριώτικα ως παλιονεζεριώτης (παλι-
ουζίριου στα Γοννιώτικα)… και μόνο την πρώτη παράγραφο του κυρίου
θέματος της εφημερίδας!

* * * * *
Απόσπασμα από το κύριο άρθρο της Εφημερίδας:
Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, ύστερα από ένα
χρόνο αναστολής της λειτουργίας του, στην Καλλιπεύκη και στην αί-
θουσα του Συλλόγου. Μοναδικό θέμα, οι εκλογές και η ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου. Από τη συνέλευση αυτή, στην οποία συγκεν-
τρωθήκαμε είκοσι τέσσερα μέλη, προέκυψε το νέο εφταμελές Διοικη-
τικό Συμβούλιο. Εφτά ήμασταν οι υποψήφιοι και οι εφτά εκλεχτήκαμε.
Δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη!
Το ίδιο άρθρο στην καλλιπευκιώτικη «διάλεκτο»!
Τʼν Κυργιακή τʼς δικάξʼ πισουπαναγιά Αυγουστιατκʼ, γίνκει η σκουντα-
μένη ταξιπέ απαξάπαντʼ… ουλʼνών σμάζουξʼ, τʼ Συλλόγʼ τʼ θκου μας, μι
τʼν απαρατμένη εδώ κι κάνα χρόνου, σʼν Καλλιπεύκʼ, στουν ουντά τʼ Συλ-
λόγʼ. Μαναχό, αράτσμα κι διαλλεγή η χαϊρλούτκʼ ντραγουμάνκʼ ουμάδα.
Απʼ αφνή τʼ μάζουξ,ʼ τʼ ζόρμπα εικουστέσιρʼ, διαλλέθκει του κινούργιου
ντραγουμάνκου… Ιφτά βρέθακαμι ζόρμπα… κι ιφτά διαλέθκαμι. Για
αβόηθεια… άτουμα κανκανένας!
Υ.Γ.: Το αφιερώνω, ως πλουραλιστική πολύγλωσση θεματική προσφορά
στην καταπληκτική εφημερίδα μας «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», στους
Απανταχού Καλλιπευκιώτες και στο νέο Δ.Σ του Συλλόγου μας
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ».

Α. Α. Παπαϊωάννου
(συνταξιούχος δάσκαλος) 

Σʼ ευχαριστούμε, Απόστολε, τίποτε παραπάνω, παρά μόνο μια αναφορά
επειδή η παραπάνω επιστολή σου δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Συλλό-
γου στο FB, πως είχε 4 κοινοποιήσεις και πολλά - πολλά «μου αρέσει»…
που σημαίνει πως σωστά αποφάσισες να γίνεις συνεργάτης της εφημε-
ρίδας μας «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»!  
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«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, βοη-
θήστε 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 δη-
μιουργήσουμε. 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. 
Πατριώτισσες και πατριώτες, 560 είναι οι παραλήπτες της εφημερίδας μας στην Ελλάδα και 130 οι παραλήπτες μας
στο εξωτερικό (560+130=690)!!! Αρκετοί! Δεν είναι καλό να στέλνεται η εφημερίδα και να επιστρέφει με τη σημείωση
«άγνωστος παραλήπτης». Βοηθήστε μας λοιπόν: Ενημερώστε άμεσα για αλλαγή διεύθυνσης (αν είναι δυνατόν με email
- θα τα βρείτε στη δεύτερη σελίδα, όπου είναι όλα τα στοιχεία των μελών του Δ.Σ.)

ΕΕππιισσττοολλέέςς  πποουυ  λλάάββααµµεε

Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά:
1. Τους μικρούς του φίλους Ρέντι Ζουλάλι και Κριστιάν Ζουλάλι για τη
διανομή  του πρώτου φύλλου της εφημερίδα μας σε όλα τα σπίτια της
Καλλιπεύκης. 
2. Την Κατερίνα Γκαζγκάνη (βιβλιοχαρτοπωλείο) στον Αμπελώνα, τον
Φάνη Γκουντουβα (Υπεραστικός Σταθμός ΚΤΕΛ και Το Σπίτι του Σταθ-
μού), τον Θανάση Καλούση (δίσκοι, CD), τον Νίκο Κατσιούλα (περί-
πτερο), τον Στέλιο Καλούση (Άνθη - φυτά) στη Λάρισα, τον Θωμά
Μπούτσικα (ραφείο) στην Κατερίνη, τους: Χρήστο Οικονόμου, Δημήτρη
Mαντά, Αποστολία Παπαδημητρίου (καφενεία - καφε - bar) και την
Ελένη Γκουγκουλιά (παντοπωλείο) στην Καλλιπεύκη για τη βοήθεια στη
διάθεση των ημερολογίων του 2016 του Συλλόγου μας.   
3. Τη Γεωργία Τσιακάλη, τον Νικηφόρο Λαμπίρη και τον Νίκο Σαλαμ-
πάση για τη βοήθεια στη διάθεση των ημερολογίων του 2016 του Συλ-
λόγου μας, στον Καναδά. 
4. Την κ. Μόιρα Τζίτζικα, ψυχολόγο, για την αυθόρμητη ανταπόκριση,
την επικοινωνία, τη μεταδοτικότητα και την επιστημονική γνώση, στη
συζήτηση με τους κατοίκους του χωριού μας, στις 28 Νοεμβρίου 2015
και στις 23 Ιανουαρίου 2015.
5. Τη Βούλα και το Στέλιο Παπαδόντα για την πρωτοβουλία τους να
διασκεδάσουν τα παιδιά του χωριού μας τη δεύτερη μέρα των Χρι-
στουγέννων (26-12-2015).
6. Τον Γιώργο Γκαζγάνη, για την αναβάθμιση και παρακολούθηση της
σελίδας μας στο ιντερνέτ (www.kallpefki.gr).
7. Τον Θωμά Τσιαπλέ και διαρκή συμπαράσταση, υποστήριξη, βοήθεια.
8. Τον Νεμπί (Μάριο) Ζουλάλι, για την επιδιόρθωση των πλακιδίων - στο
πάτωμα - του γραφείου του Συλλόγου μας (εργασία και υλικά).
9. Την Αποστολία και τον Στέλιο Παπαδημητρίου, για την άριστη εξυ-
πηρέτηση στην κοπή της πίτας του Συλλόγου μας (2-1-2016).        

Από τους παρακάτω αναφερόμενους, επέστρεψαν οι εφη-
μερίδες, αν γνωρίζετε, αν μπορείτε βοηθήστε μας. 

Δούκας Δημήτριος, 
Αμπελώνας
Δούκας Αστέριος,  Λάρισα
Γκαντάκης Αστέριος, 

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάρισα
Κοκότης Αναστάσιος, Συκούριο
Πανάρα Σταματία,  Πειραιάς
Καζάνας Ηρακλής, Λάρισα
Γκουγκουλιάς Αστέριος, Λάρισα
Χατζής Θωμάς,  Λάρισα
Μαγκόλας Μπιλ,  Καναδάς
Μουστακά Βασιλική,  Καναδάς
Τσάτσος Κώστας Καναδάς

ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ-∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ...
(αναφέρονται στο προηγούμενο φύλλο)

Πατριώτισσες και πατριώτες, φίλες και φίλοι, στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας (φύλλο 145) και στο πρώτο της
θητείας μας στο Δ.Σ. παραλείψαμε κάποια (μικρά ελπίζουμε -
στα κοινωνικά, στις ειδήσεις ίσως και αλλού), όχι βέβαια από
δόλο αλλά από άγνοια ή επιπολαιότητα. Δεν τα «έπιασε» το μάτι
μας, δεν τα άκουσε το αυτί μας... 
Δεν αναφέρθηκαν π.χ. όλοι οι ξενιτεμένοι που επισκέφτηκαν το
καλοκαίρι το χωριό μας, δεν αναφέρθηκαν όλα τα παιδιά που
γεννήθηκαν ή αρραβωνιάστηκαν στο διάστημα που μεσολά-
βησε από την προηγούμενη εφημερίδα….
Θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να είμαστε συνεπέστεροι. Δεν
είναι και τόσο εύκολο. Σας παρακαλούμε λοιπόν, να μας ενη-
μερώνετε (γραπτά ή ηλεκτρονικά) για ότι θα θέλατε να δημο-
σιευθεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. 

EΠΙΣΤΡΟΦΕΣ...

••••• Η «Ιστορία της Καλλιπεύκης» του Ζ. Παπα-
δημητρίου λόγω πληθώρας ύλης θα δημοσιευθεί
στο επόμενό μας φύλλο.
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Γεννήσεις: 
- Η Παπαδόντα Mαρία του Χρίστου και ο σύζυ-
γός της Μποχώρης Αχιλλέας απέκτησαν το 1ο
παιδί, αγόρι. 
- Ο Γκουγκουλιάς (Μωραϊτης) Κωνσταντίνος
του Αστερίου και η σύζυγός του Ελευθερία
απέκτησαν το 1ο παιδί, αγόρι.
- Η Σταυρούλα Ιωάννου Μαντά (Τσιμπιρή) και ο
σύζυγός της Τζίμος Παναγιώτης απέκτησαν το
3ο αγόρι (Μελβούρνη).
- Η Πολυζά Σταματία του Ιωάννου και ο σύζυ-
γός της Κοτζιάς Παντελής απέκτησαν το 2ο
παιδί, κορίτσι.
- Ο Παπαδόντας Γεώργιος του Χρίστου και της
Ευγενίας και η σύζυγός του Μαρία Μαντά του
Αποστόλου (εγγονή του Βασίλη Μαντά-Τσιμ-
πιρή) απέκτησαν το 1ο παιδί, αγόρι.
- H Tζένη Πολυζοπούλου του Αθανασίου και
της Τασούλας Μανωλούλη (εγγονή του Κλε-
άνθη Μανωλούλη) και ο σύζυγός της Μουρατί-
δης Βασίλης, απέκτησαν το 1ο παιδί, κορίτσι
(Βοστόνη ΗΠΑ).
- Η Τριανταφύλλου Βασιλική του Χαραλάμπους
και της Στέλλας (Μιχαντά) και ο σύζυγος της
Παπαδόπουλος Βασίλης, απέκτησαν το δεύ-
τερο παιδί, αγόρι.
- Ο Σαλαμπάσης Χρήστος του Δημητρίου και η
σύζυγος του Κουτσιαρή Χρύσα του Αναστα-
σίου, απέκτησαν το δεύτερο παιδί, κορίτσι.
Να σας ζήσουν τα παιδάκια σας και να τα χαί-
ρεστε!

Αρραβώνες:
- Η Fatmira Zylali του Νεμπί (Μάριου) με τον
Manuel Kolldani που ζει και εργάζεται στον
Ευαγγελισμό. 
- Ο Δημήτρης Γκαζγκάνης του Ιωάννη με την
Άννα Δερβένη από τη Λάρισα. 
- Ο Γκαζγκάνης Δημήτρης του Ευαγγέλου με
τη Καραγεωργοπούλου Παγώνα, από τον Αλ-
μυρό.
Να σας ζήσουν

Γάµοι:
- Ο Παπαγιαννούλης Δημήτριος του Κωνσταν-

τίνου με την Σκούμπη Γεωργία από το Άργος
Πελοποννήσου (Κατερίνη). 
Να χαίρεστε το νέο ζευγάρι, να σας ζήσουν!

Θάνατοι:
1. Ο Γιαννούλας (Παπακώστας) Δημήτριος του
Ιωάννου ετών 83 (Περίσταση).
2. Ο Κυλινδρής Λευτέρης ετών 83, (Βοστόνη).
3. Ο Μούργκας Ζήσης του Κωνσταντή (Τζίκας
Κατσιάτης) ετών 91 (Καρυά).
4. Ο Παπαστεργίου (Τεγούλας) Κωνσταντίνος
ετών 89 (Λάρισα).
5. Ο Μπούτσικας Αστέριος του Γεωργίου ετών
59 (Λάρισα).
6. Ο Τσιούγκος Ιωάννης του Νικολάου και της
Αννούλας ετών 78 (Λάρισα).
7. Η Γεροστέργιου (Παλικαρά) Πανάγιω του Νι-
κολάου ετών 98 (Βοστόνη).
8. Η Γκουλιάρα Σταυρούλα του Αθανασίου το
γένος Αστερίου (Αναγνώστη) Γκέτσιου ετών 99
(ίσως και 102) (Τορόντο).

Παράκληση: Παρακαλούμε όλους τους συμπα-
τριώτες απανταχού της γης, να μας ενημερώ-
νουν για όλες τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις,
προκειμένου να τις δημοσιεύουμε στην εφη-
μερίδα μας. Επειδή ζούμε οι περισσότεροι μα-
κριά ο ένας από τον άλλο και επειδή είναι
δύσκολο να πληροφορούμαστε τις γεννήσεις,
γάμους κλπ. σας παρακαλούμε να μας ενημε-
ρώνετε (προτιμούμε «ηλεκτρονικά»).

Οι συγχωριανοί που έφυγαν
1.  Ο Γιαννούλας Δη-
μήτριος, γεννημέ-
νος το 1932, από 10
ετών ξενοδούλευε
στον Πυργετό όπου
είχαν παντρευτεί οι
δυο αδερφές του.
Το 1960 παντρεύ-
τηκε με την Ασημίνα
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ
Μαντά (Ντάπου) και
την ίδια χρονιά εγ-

καταστάθηκαν μόνιμα στην Περίσταση της Κα-
τερίνης. Εκεί ασχολήθηκε με διάφορες εργα-
σίες και κυρίως με την γεωργία. Απέκτησαν
δυο αγόρια τον Γιάννη και τον Κώστα. Ήταν
ένας πολύ φιλήσυχος, θεοσεβής και τίμιος άν-
θρωπος που κοιτούσε μόνον το σπίτι του και τη
δουλειά του. Το πραγματικό του επίθετο ήταν
Παπαδημητρίου αλλά από κάποιο λάθος στην
κοινότητα πήρε το Γιαννούλας. Οι Παπαδημη-
τραίοι στο χωριό μας, είναι περισσότερο γνω-
στοί με το «επίθετο - παρατσούκλι»
Γιαννούλας. Τα αδέρφια του Αστέριος και Χρί-
στος, γράφονταν Παπαδημητρίου. Στην Καλλι-
πεύκη σπάνια ερχόταν γιʼ αυτό και στους
νεότερους ήταν σχεδόν άγνωστος.
2.  Ο Κυλινδρής Λευτέρης, ήταν ένα από τα έξι
παιδιά του Κωνσταντίνου και της Τριανταφυλ-
λιάς Κυλινδρή. Κατά τα έτη 1975-76 περίπου
μετανάστευσε στη Βοστόνη της Αμερικής με
την σύζυγό του Παρασκευή Νικολάου Γερο-
στέργιου (Παλικαρά). Εκεί δούλεψαν σκληρά
και απέκτησαν έναν γιο. Ο Λευτέρης Κυλιν-
δρής, ήταν φιλήσυχος κι εργατικός άνθρωπος.
Όσο ζούσε στο χωριό ασχολιόταν με τη γεωρ-
γία και κυρίως με τεχνικές δουλειές, όπως μα-
ραγκός και κτίστης. Ήταν πολύ καλός τεχνίτης
και έργο του είναι το εικονοστάσι στην Καρα-
βίδα. Ο Λευτέρης πέθανε πέρυσι αλλά εμείς το
πληροφορηθήκαμε μόλις τα περασμένα Χρι-
στούγεννα γιʼ αυτό και το γράφουμε καθυστε-
ρημένα. Με άδεια ήρθε μόνο μία φορά και οι
κάτω των 55 ετών… δεν τον γνώρισαν.
3.   Ο Μούργκας Ζήσης του Κωνσταντίνου ή ο
Τζίκας Κατσιάτης όπως τον έλεγαν οι μεγάλοι,
με το παρατσούκλι της οικογένειας, σε ηλικία
περίπου 30 ετών παντρεύτηκε στην Καρυά και
πήγε σώγαμπρος. Εκεί άλλαξε το επίθετό του
και πήρε το επίθετο του πεθερού του,  Καρα-
κώστας. Ασχολήθηκε κυρίως με την κτηνοτρο-
φία και συνήθιζε να βόσκει το κοπάδι του
κοντά στον Αϊ Λια τον δικό μας, όπου και τα σύ-
νορα Καλλιπεύκης και Καρυάς. Του άρεσε να
συναντά συμπατριώτες του Καλλιπευκιώτες
και να μιλάει μαζί τους. Απέκτησε τρεις κόρες
και ένα γιο. Στην Καλλιπεύκη, μετά το γάμο του
δεν ήρθε ποτέ.  Στους νεότερους Καλλιπευ-
κιώτες ήταν άγνωστος. 
4.   Ο Παπαστεργίου Κωνσταντίνος του Αστε-
ρίου (Τεγούλας), ετών 89 (28-12-2015) 
Γεννήθηκε 1926, το ένα από τα οχτώ παιδιά του
Αστερίου και της Ελένης Παπαστεργίου. Σπού-
δασε δάσκαλος σε μια πολύ δύσκολη εποχή και
μετά τη στρατιωτική του θητεία υπηρέτησε
στην Παιδούπουλη Λάρισας, στη συνέχεια στο
χωριό μας μαζί με τη σύζυγό του Αθήνα (Μα-
σούρα), αργότερα στη Γόννους, στη Γιάννουλη

και τέλος στη Λά-
ρισα. Στο χωριό μας,
βοήθησε πολλά παι-
διά και κατάφερε την
αναστήλωση του κα-
μένου από τον πό-
λεμο σχολείου, στο
οποίο και συνεχίστη-
καν τα μαθήματα. Επί
της εποχής του, το
Δημοτικό Σχολείο
Καλλιπεύκης είχε
περί τα 250 παιδιά (!)
από 6 χρονών μέχρι 15-16. 
5.   Ο Μπούτσικας Αστέριος, ήταν το προτε-
λευταίο από τα έξι παιδιά του Γεωργίου Μπού-
τσικα (Γιώργου Ζιάκου) του σαμαρά. Από
μικρός στο μεροκάματο και στη βιοπάλη. Ασχο-
λήθηκε κυρίως με μαγαζιά εστίασης (ταβέρνα
κλπ) και ένα διάστημα εργάστηκε στη Γερμα-
νία. Παντρεύτηκε σε μεγάλη σχετικά ηλικία με
γυναίκα από την Ραψάνη και δεν απέκτησαν
παιδιά. Τα τελευταία χρόνια, είχε πρόβλημα με
τα νεφρά του και έκανε αιμοκάθαρση. Από εκεί
προήλθε και ο θάνατός του. Ήταν ήσυχος, ερ-
γατικός και φιλότιμος.
6.  Ο Τσιούγκος Ιωάννης, ήταν παντρεμένος με
την Κανελλιά Μαρίκα του Δημητρίου, με την
οποία απέκτησαν δυο παιδιά. Ζούσε στη Λά-
ρισα, η γυναίκα του είχε πεθάνει πριν από λίγα
χρόνια. Για χρόνια δούλευε στην ΜΠΕΤΟΜΙΞ
του Γκουρμπαλή (εταιρία σκυροδέματος και
κατασκευών έργων) απʼ όπου και συνταξιοδο-
τήθηκε. 
7.  Η Γεροστέργιου Πανάιω, εδώ και σαράντα
χρόνια περίπου ζούσε στη Βοστόνη με την
κόρη της Παρασκευή, που ήταν παντρεμένη με
τον Λευτέρη Κυλινδρή. Εκεί ζει και ο γιος της
Αστέριος που είναι ιερέας. Ήταν μάνα της Μα-
ρίας (σύζυγος) Χ. Γκέτσιου, για να καταλάβουν
και οι μικρότεροι.
8.  Η  Γκουλιάρα Σταυρούλα, ήταν παντρεμένη
με το Αθανάσιο Γκουλιάρα και ήταν μία από τις
κόρες του Στέργιου του Γκέτσιου, του Ανα-
γνώστη όπως θυμούνται οι μεγάλοι (είχε το
τίτλο του αναγνώστη στην εκκλησία). Η οικο-
γένεια του Γκουλιάρα, από τη δεκαετία του
1960 μετανάστευσε στο Τορόντο του Καναδά,
όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Εμείς οι νεότε-
ροι, δεν τους γνωρίσαμε καθόλου, εκτός από
τον γιο τους τον Γιώργο, που μένει στη Λάρισα
και έφτιαξε και το πατρικό στο χωριό. 
Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των κοι-
μηθέντων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους
σκεπάζει. 
Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους.

KKOOIINNΩΩNNIIKKAA Γεννήσεις
Αρραβώνες
Γάµοι
Αυτοί που έφυγαν

Ανείσπρακτες επιταγές! 
Οι παρακάτω εικονι-
ζόμενες επιταγές
δεν εισπράχθηκαν
από το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου, παρακα-
λούμε τους εκδότες
που είναι από Το-
ρόντο, Μόντρεαλ,
Μόντρεαλ, Μόν-
τρεαλ και Νέα Σκω-
τία να τις
ακυρώσουν (αν δεν
το έχουν κάνει) και
να εισπράξουν οι
ίδιοι τα χρήματά
τους (1-12-13, 2-12-
14, 25-1-13, 25-1-13
και 26-1-13). Το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας,
δεν μπορεί να ει-
σπράξει εμβάσματα
ή επιταγές μέσω
τραπεζών. Παρακα-
λούμε όσους θέ-
λουν να
καταθέσουν τη συν-
δρομή τους ή να
ενισχύσουν οικονο-
μικά το Σύλλογο, να
χρησιμοποιήσουν
τον αριθμό λογαρια-
σμού που αναφέρε-
ται στα στοιχεία της
εφημερίδας ή να τα
δώσουν ιδιοχείρως
όταν με το καλό έρ-
θουν ή δια αντιπρο-
σώπου. 

Έστειλαν ευχές...
Νικηφόρος Λαμπίρης, 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Θεσσαλικών 
Συλλόγων Οντάριο Καναδά
Καλά Χριστούγεννα κι ευτυχισμένος ο καινούριος χρό-
νος 2016, στο Δ. Δ., στις πατριώτισσες και τους Πατριώ-
τες κι σʼ όλους τους Έλληνες, σε προσωπικό,
οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο.  

Σύλλογος Αιμοδοτών 
Αμπελώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ»
Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ένα καλύτερο από
τα τελευταία, ευτυχισμένο, ειρηνικό και αναίμακτο Νέο
Έτος 2016 για τους Καλλιπευκιώτες, όπου γης και όλο
τον κόσμο!!!

Κανάκης Πατούλιας 
από το Μόναχο, Γερμανία
Σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για την προσφορά
σας στον σύλλογο, όπως και στην Καλλιπεύκη μας. Χαι-
ρόμαστε να μαθαίνουμε νέα από το χωριό μας. Ο Θεός να
σας έχει πάντα καλά και να σας δίνει κουράγιο να συνε-
χίσετε το έργο σας, που μας φέρνει κοντά σας και μας
δίνει χαρά. 

Ευχές κι ένα καλό λόγο
μέσα από το FB οι: 
Χριστίνα Λαμπίρη, Γεωργία Τσιακάλη, Νίκος & Δέσποινα
Γκουγκουλιά, Μαρία Μαντά (Καναδάς), Κώστας και Μα-
ριέτα Δούκα (Φινλανδία), Αποστόλης Γκουγκουλιάς,
Μαρία Ρημαγμού, Γιώργος Καραδήμος, Γιώργος Ρημαγ-
μός, Πόπη Κριστιάν, Ματούλα Καραναστάση, Μαρία
Δρογκόγια, Στέργιος Καλούσης, Ντίνα Δεμερτζή, Σάκης
Παπαδόντας, Βιβή Γκουγκουλιά, Ειρήνη Μανανεδάκη,
Ιωάννα Ντάσιου, Αποστόλης Ι. Παπαϊωάννου,  Αποστόλης
Α. Παπαϊωάννου, Αποστόλης Ψαρός, Αφροδίτη Ντόντου,
Αποστόλης Καρατόλιος, Μαίρη Βασιλούδη, Ζήσης Γρίζιας
- Τσιούγκος, Γιάννης Μιχαντάς… (λυπούμαστε αν κάποια
-ος μας διαφεύγει).   

Ευχές
Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩ-
ΜΕΝΗ» και η εφημερίδα (μας), «Η ΩΡΑΙΑ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», εύχονται στις πατριώτισσες,
στους πατριώτες, στις φίλες και σους φίλους
της Καλλιπεύκης και του Συλλόγου, όπου κι
αν βρίσκονται, στην Καλλιπεύκη, στην Ελ-
λάδα, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική,
στην Αφρική, στην Αυστραλία, ειρήνη, υγεία,
δημιουργία, αγάπη. 

Επίσης: Επειδή ζούμε σε μια περίοδο που τη
χαρακτηρίζει το «εγώ», σε μια περίοδο, όπου
αξίες για δικαιοσύνη, ισονομία, ειλικρίνεια,
αγάπη και ανθρώπινη κοινωνία, αμφισβη-
τούνται καθημερινά (όχι μόνο από πρόσωπα
αλλά και από οργανωμένους φορείς ή θε-
σμούς)… για το νέο έτος 2016, εύχονται σε
όλους, έμπνευση σε μια κοινή προσπάθεια για
αλλαγή και καθιέρωση των παραπάνω αξιών,
ώστε η νέα χρονιά, το 2016, να είναι πράγματι
καλή.
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Από το καλοκαίρι που πέρασε, η πολιτική για το νερό άλ-
λαξε, ύστερα από τη σύσταση και λειτουργία της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ∆ήµου (∆.Ε.Υ.Α.Τ.).
Τώρα θα πληρώνουµε τρεις  φορές το χρόνο αντί για δυο και
θα πληρώνουµε το πάγιο (τέλος παροχής και συντήρησης)
µαζί µε την εγγύηση που θα είναι 15 ευρώ συν την κατανά-
λωση. Τα πρώτα 60 κυβικά µέτρα προς 0,16 από 61 µέχρι 140
προς 0,26 και από 141 και πάνω 0,50 ευρώ το κυβικό. Για τα
καταστήµατα οι χρεώσεις είναι 0,29 - 0,35 - 0,60 αντίστοιχα.
Να σηµειώσουµε πως στην Καλλιπεύκη εφαρµόζεται το χα-
µηλότερο τιµολόγιο. Μαζί µε τους λογαριασµούς του Αυγού-
στου «ήρθε» και το «Συµβόλαιο Παροχής Νερού», το οποίο
πρέπει αφού το συµπληρώσουµε και το απογράψουµε να το
επιστρέψουµε στην ∆.Ε.Υ.Α.Τ. ∆ιαβάστε το µε προσοχή, συµ-
πληρώστε το και επιστρέψτε το. Να θυµάστε, εκτός των
άλλων, πως µέχρι και το «ρολόι» (µετρητή) η ευθύνη είναι της
∆.Ε.Υ.Α.Τ.  και πως η κατανάλωση πληρώνεται µε συγκεκρι-
µένη τιµή. ∆εν υπάρχει διαφορά χρέωσηςαπό καλοκαίρι σε
χειµώνα. Αυτό σηµαίνει πως κάθε ώρα και στιγµή, αφού
ελέγξετε το µετρητή σας µπορείτε να γνωρίζετε και τι θα πλη-
ρώσετε.  Παραθέτουµε ένα λογαριασµό κι ένα αντίγραφο του
συµβολαίου. 

Παραθέτουµε εδώ αποσπάσµατα από την απάντηση του ∆η-
µάρχου, στην αξιωµατική αντιπολίτευση (arissanet.gr 9-1-
2016), που βοηθούν να κατανοήσουµε καλύτερα την νέα
τιµολογιακή πολιτική για το νερό.  
Η νέα ∆ηµοτική Επιχείρηση συστάθηκε µε ΦΕΚ στις 6-4-
2015, πρέπει να είναι ανταποδοτική, πρότυπο οργάνωσης και
λειτουργίας , να στηρίζεται στην καλύτερη αξιοποίηση
µέσων και ανθρωπίνων πόρων και κυρίως να  είναι ∆ΙΚΑΙΗ
και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ για όλους ανεξαρτήτως τους δηµό-
τες µας.

…Για τον καθορισµό και τη διαµόρφωση του τιµολογίου, βα-
σικότερο κριτήριο αποτέλεσε το κόστος ενέργειας ανά κοι-
νότητα, καθότι στο ∆. Τεµπών υπάρχουν περιοχές που
υδρεύονται µε πηγαία νερά,  περιοχές µε µικτό σύστηµα πη-
γαίων και αντλούµενων νερών και περιοχές που εξασφαλί-
ζουν την ύδρευσή τους µόνο µετά από άντληση. Πρέπει εδώ
να τονίσουµε βέβαια ότι µόνο η αύξηση της ∆ΕΗ τα τελευ-
ταία χρόνια είναι 40-50%.

* * *  
Η λειτουργία της ∆ΕΥΑΤ διέπεται από χρηστή διαχείριση µε
γνώµονα το συµφέρον της επιχείρησης και των δηµοτών και
τα αποτελέσµατα θα φανούν µε την ολοκλήρωση της 1ης
χρονιάς τον Απρίλιο του 2016.

* * *
Πρόθεσή µας είναι η επανεξέταση αιτηµάτων και τιµολο-
γίων όπου κριθεί αναγκαίο και αποκατάσταση «αδικιών»
όπου υπάρχουν.
Οι σχέσεις εµπιστοσύνης και επικοινωνίας µε τους δηµότες
µας είναι διαρκείς και αναγνωρίζουν την προσπάθεια που
καταβάλλουµε για την απόκτηση ενιαίας αυτοδιοιηκητικής
συνείδησης».

Νερό!
Αλλαγή τιµολογίου και άλλα πολλά

Τον γνώρισα όταν ήµουν επτά

χρονών. Οι αναµνήσεις που έχω,

είναι λίγες αλλά πολύ έντονες. 

Παραµύθια µε νεράιδες, πνεύµατα

και ξωτικά, ιστορίες για τη ζωή

του και τον πόλεµο του 22 και την

αιχµαλωσία του σε στρατό-

πεδο εξόντωσης της Μ.

Ασίας� Τόσο πολλά αλλά

και τόσο έντονα στα λίγα

χρόνια που έζησε για να τον

γνωρίσω. Ναι ήταν ο παπ-

πούς µου. Οι περισσότεροι

από σας θα τον θυµάστε�  

Παντρεύτηκε την Βασιλική

(Τσικώ) Γκουγκουλιά (δεν

γνωρίζω πότε), από το ∆ερελί.

Απέκτησαν µαζί την Παρα-

σκευή, τη Λενάκω, τη Μαρία,

τον Μήτσιο (τον πατέρα µου)

και τον Στέριο. Ο Στέριος, το

στερνοπαίδι τους, πέθανε σε

ηλικία εφτά ετών! Η φτώχεια,

η ανέχεια και οι δυσκολίες

για επιβίωση, ήταν οι καθη-

µερινές του αγωνίες τα καθη-

µερινά του «παλέµατα»� 

Άνθρωπος που δεν φοβόταν τη

δουλειά και καταπιάνονταν µε

όλα. ∆ούλευε τα λιγοστά χωράφια

του, κουβαλούσε ξύλα µε τον

Ψαρή του και τα πουλούσε στον

Πυργετό, για να ταΐσει τα παιδιά

του. Με άξια σύντροφό του τη

γιαγιά µου, κατάφερνε πάντα να

στέκεται όρθιος. «Το αγώι ξυπνάει

την αγωγιάτη» έλεγε κι� έπρεπε

να περάσουν χρόνια να το κατα-

λάβω κι εγώ. 

Ο παππούς µου, όµως, εξασκούσε

κι ένα άλλο επάγγελµα στο χωριό.

Εκτός από αγρότης και κυρατζής

ήταν και ο «οδοντογιατρός» του

χωριού. Φυσικά όχι µε πτυχίο

αλλά είχε το χάρισµα! Ιατρείο φυ-

σικά δεν είχε ούτε και τα ανάλογα

εργαλεία. Ένα µπουκάλι τσίπουρο

και µια τανάλια! Η «δοντάγρα»,

όπως λέγονταν η τανάλια που

ήταν ειδική για τα δόντια. Αυτά

ήταν τα εργαλεία του οδοντογια-

τρού! Η δοντάγρα ήταν για την

εξαγωγή των δοντιών. Εκείνα τα

χρόνια άλλη θεραπεία δεν υπήρχε,

µόνο το βγάλσιµο!

Με το χάρισµα, το θάρρος αλλά

και την εµπειρία που είχε αποκτή-

σει, στη Μικρά Ασία, στο στρατό-

πεδο αιχµαλωσίας και «κατ’

ανάγκη»! Πρώτα «οδοντίατρος»

στα άλογα  των τούρκων και µετά

στους συντρόφους και συναιχµά-

λωτους. Γυρνώντας από την αιχ-

µαλωσία, οι ανάγκες των

συγχωριανών, τον έκαναν να συ-

νεχίσει αυτό το λειτούργηµα� 

Η τανάλια αυτή, έµοιαζε λίγο µε

κτσαβίδι που στην άκρη του είχε

ένα µερικώς κινούµενο µέρος, που

αγκάλιαζε το πονεµένο δόντι. Στα

χέρια του παππού µου γίνονταν

«µαγική» τανάλια και λύτρωνε

από τον πόνο. 

Η «οδοντιατρική» καριέρα του

ήταν και µεγάλη και επιτυχηµένη.

«Πελάτες» του ήταν όλοι οι χω-

ριανοί, όλων των ηλικιών κι ο ίδιος

«οδοντίατρος» σε 24ωρη εφηµερία

καθηµερινά. 

Η γιαγιά µου (βοηθός), έβαζε τον

τέντζερη στη φωτιά µε νερό,

έβραζε (αποστείρωνε) τη δοντάγρα,

κέρναγε ένα δυο τσίπουρα στον

ασθενή - υπήρχαν βέβαια

και «ασθενείς» που είχαν

ήδη από µόνοι τους κερα-

στεί κι έφταναν «κεφάτοι»

- να αντιµετωπίσουν τον

πόνο και η� «επέµβαση»

ξεκινούσε! Τα µαγικά

χέρια του παππού και το

πιστό του εργαλείο έκα-

ναν το «θαύµα» τους! Χρή-

µατα δεν ζητούσε ποτέ! Το

φιλότιµο, όµως, κι η γεν-

ναιοδωρία του

«ασθενή»� δυο αυγά,

λίγο γάλα, µια χούφτα

φασόλια - ότι είχε ο καθέ-

νας - κάτι του άφηνε για

να τον ευχαριστήσει.

Αυτά ο παππού µου τα δέ-

χονταν. 

Ασθενής του υπήρξε κι

εγώ! Όχι, όµως, µε δοντάγρα. Ένας

σπάγκος, µια πυρωµένη µασιά

από το τζάκι και δυο λουκούµια

που� περίµεναν, έκαναν µια

χαρά τη δουλειά. 

Ελαφρύ το χέρι του παππού µου,

ζεστή η αγκαλιά και τα λόγια της

γιαγιάς µου, µ’ έκαναν να ξεχάσω

το «δοντάκι» που το πήρε η νε-

ράιδα!

Λίγες είναι οι αναµνήσεις που έχω

από τον παππού µου, µα� η

µορφή του έντονη, καλοσυνάτη

φωλιάζει ακόµα στην καρδιά

µου� Οι ιστορίες που µου έλεγε,

ήταν προσωπικά του βιώµατα από

τον πόλεµο του 22, του 40, του εµ-

φύλιου! Είναι τόσες πολλές, που

ίσως τις µοιραστώ µαζί σας µια

άλλη φορά� Θέλουν και το χρόνο

και το χώρο� 

ΜΜααρρίίαα  ∆∆..  ∆∆ρροογγκκόόγγιιαα (Αµπελώνας)  

Νικόλας ∆ρογκόγιας ή µπάρµπα - Νικόλας,
όπως τον φώναζαν στο χωριό µας

ΜΝΗΜΕΣ.....

Είναι γνωστός στους περισσότερους από τους Καλλιπευκιώτες, τουλάχιστον όσους έχουν κάποια ηλικία.
Είναι ο μικρότερος γιος του Τάκη Χατζή (Βλάχου), που είχε το μπακάλικο εκεί που τώρα έχει ο Ι. Γκουκου-
λιάς. Είναι γυμναστής και ζει στη Θεσσαλονίκη. 
Η φωτογραφία είναι ένα από τα χόμπι του και στη σελίδα του στο διαδίκτυο θα δείτε υπέροχες φωτογραφίες
του ( HYPERLINK "http://www.xatzisk.gr" www.xatzisk.gr), φωτογραφίες του υπάρχουν και στις σελίδες του Συλ-
λόγου ( HYPERLINK "http://www.kallipefki.gr" www.kallipefki.gr) μας στο κεφάλαιο «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ».

Κώστας Χατζής
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Συνέχεια από την 1η
Γκαβούτσικου Βασιλική του Ιωάννη, στη
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΤΕΙ Γρε-
βενών.  Μπουρονίκου Ματούλα του Αστε-
ρίου, Θεολογική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης. 

Πατούλια Μαρία Αστερίου, Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Πάτρας.   
Τσικρικάς Στέλιος του Ιωάννη, Σχολή Θεά-
τρου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.  

Ψαρός Κωνσταντίνος του Αποστόλου, Σχολή
Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ Δυτικής Ελ-
λάδας. Καραμπατή Μεταξία του Δημητρίου,
Σχολή Λογιστικής και Χρημταοοικονομίας
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα μικρό γλέντι,
όπου παραβρέθηκαν πλήθος πατριωτών και
φίλων της Καλλιπεύκης. Η προσέλευση ξε-
πέρασε κάθε προσδοκία. Και… περάσαμε
όλοι καλά (όσοι ήμασταν εκεί)!  

TO ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου µας

CMYK
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Νέα - Ειδήσεις  Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις

CMYK

Χιόνισε την παραµονή της
Πρωτοχρονιάς - Χαµηλές
θερµοκρασίες.
Αρκετό χιόνι είχαμε τις πρώτες
μέρες του νέου έτους, αρχής
γενομένης από την παραμονή
της πρωτοχρονιάς. Το χιόνι θα
έφτασε κατά τόπους και τα 30
εκατοστά. Δεν έμεινε, όμως
πολύ. 
Ο καιρός άλλαξε και σε μια βδο-
μάδα ξανάγιναν όλα όπως και
πριν. Χιόνισε από λίγο κι άλλες
φορές, όμως, μέχρι στιγμής,
μπορούμε να πούμε πως χιόνια
δεν είχαμε. Το ιδιαίτερο ήταν οι
θερμοκρασίες ή μάλλον οι με-
ταβολές τους. Μέσα σε λίγες
μέρες το θερμόμετρο (Ιανουά-
ριος) έδειξε από -14 μέχρι 14
κάτι που το είδαμε (περίπου) σʼ
όλη την Ελλάδα φέτος. Το μη-
χάνημα του Δήμου μας ήταν
πάντα εκεί. 
Οι δυσκολίες, όπου παρουσιά-
στηκαν ήταν από την παγωνιά,
από τον πάγο, όπως στους δυο
δρόμους αριστερά δεξιά από
την πλατεία, όπου ο Πρόεδρος
του τοπικού συμβουλίου (Τάσος
Κούσιος), προληπτικά έδωσε εν-
τολή και σκορπίστηκε άμμος.
Στα κομμάτια αυτά των δρόμων,
επειδή είναι στρωμένα με πέ-
τρες δεν μπορεί να πέσει αλάτι.
Είναι κάτι που ο Δήμος πρέπει
να το δει. Το καλντερίμι αισθη-
τικά, ναι, φαίνεται όμορφο, πρα-
κτικά, όμως, δεν είναι καλό
ούτε το καλοκαίρι και σίγουρα
όυτε το χειμώνα.   

Βελτιώθηκε ο δρόμος, από τον Δήμο μας, με
χαλίκια μπροστά στα σπίτια των Παπαδόντα
(στα βόρεια) κάτι που πραγματικά έπρεπε να
γίνει.   

Ελληνικός Δρόμος, είναι η εποχιακή εφημε-
ρίδα του συνδέσμου Ελλήνων και Φιλελλή-
νων του Καναδά, που μας έστειλε
ηλεκτρονικά ο Νικηφόρος Λαμπίρης,  μπο-
ρείτε να τη δείτε εδώ (φύλλο 69):
http://www.hellenicway. com/wordpress/

Διαρρήξεις στο χωριό μας. 
Τρεις ήταν οι διαρρήξεις στο χωριό μας λίγες
μέρες πριν τα Χριστούγεννα! (Καραγιάνη Μα-
ρίας, Ζαφείρη Δάσιου, Φραγκεσκάκη Μα-
ρίας). Μόνο ζημιές χωρίς να λείπει κάτι
ιδιαίτερα σημαντικό απʼ ότι μάθαμε! Και από
τα τρία σπίτια οι νοικοκυραίοι τις μέρες
αυτές απουσίαζαν. 

Αποκαταστάθηκε η βλάβη με τα πλακάκια
στο γραφείο του Συλλόγου. Τη δουλειά - ερ-

γασία και υλικά - ως προσφορά προς το Σύλ-
λογο - έκανε ο Νεμπί (Μάριος) Ζουλάλι. Το Δ.
Σ. τον ευχαριστεί θερμά. 

Έτοιμος και ο τέταρτος τόμος της εφημερί-
δας μας. Περιέχει τα φύλλα 101 μέχρι 144 και
το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του
2001 μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Υπάρχει και
θα υπάρχει στο γραφείο, μαζί μα τους άλλους

τρεις τόμους και θα φυλάγονται ως ιερά κει-
μήλια! «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», είναι η ιστο-
ρία του χωριού μας των τελευταίων 36
χρόνων.

Υπαίθρια Ζωή Λάρισας: Στις 24 Ιανουαρίου
2016 έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, το
σωματείο Υπαίθρια Ζωή Λάρισας (Εκδρομι-
κός, Πολιτιστικός Σύλλογος), στην Καλλι-
πεύκη και στο κατάστημα του Χ. Οικονόμου,
ύστερα από ανάβαση - πεζοπορία στη Μετα-
μόρφωση (πυροφυλάκιο).  

Συμπληρωματικά: Ο Τσιάρας Ιωάννης του Δη-
μητρίου και της Βαρβάρας Μιχαήλ, πέρασε
στο τμήμα Συστημάτων Εφοδιασμού (Λοτζί-
στικ), ΑΤΕΙ Κατερίνης (τώρα το πληροφορη-
θήκαμε). 

Η θέση µας
ΣΣυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηηνν  11ηη  σσεελλίίδδαα
Είναι ενήµεροι οι συνεχιστές;  Τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ ήταν το κόστος των
µελετών! Μπορούµε να προσπαθήσουµε πριν παρέλθει δεκαετία, να «βάλουµε και πάλι
το νερό στο αυλάκι;»… 

Το ∆.Σ.  

Our position
Fellow countrymen and friends of Kallipefki, you may recall the effort of the reconstruction of
Lake Kallipefki (Askouris), made in 2007. The Municipality (Municipality of Gonnoi at the time),

the Prefecture, the Municipality of Larissa, neighboring municipalities, institutions and organi-
zations (and all the Members of Parliament), with scientific knowledge of the Greek Biotope/Wet-
land Centre (EKBY- Goulandris Natural History Museum), jointly agreed to reconstruct the lake,
in an open to the public consultation on 22.4.2007 (in Kallipefki- café Economou). Scientific re-
searches and assessments indicated that the "lake of gods" will be reborn by the end of 2013....
2013 passed, then 2014, 2015... and now in year 2016, for real, does anyone of those who were
in charge then, has any recollection? Are their successors aware of this project? The cost of
the studies was four hundred and sixty thousand euros! Can we try, before the end of this
decade, to "direct the water into the ditch"? (=get the ball rolling)...

The Board



Μύρισε και καλικαντζαροπαραµύθι
και Χριστούγεννα και Πρωτοχρο-
νιά!!!
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιά-
τικη εκδήλωση στην Καλλιπεύκη για τα παιδιά, στο Δη-
μοτικό Σχολείο του χωριού, που οργάνωσε ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
το, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου. Στην εκδήλωση συμμετεί-

χαν όλα τα παιδιά που βρίσκονταν τη μέρα αυτή στην
Καλλιπεύκη κι ευχαριστήθηκαν συμμετέχοντας τόσο τις
κατασκευές όσο και το παραμύθι και τα τραγούδια. Η
Βούλα κι ο Στέλιος (Παπαδόντα), ενθουσίασαν τους μι-
κρούς φίλους, οι οποίοι αποχώρησαν με τη λήξη ευχαρι-

στημένοι κρατώντας και καμαρώνοντας τις
χριστουγεννιάτικες κατασκευές τους και το συμβολικό
δωράκι που έλαβαν από το Σύλλογο. 
Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ευχαριστεί θερμά και συγ-
χαίρει τα αδέλφια, Βούλα Παπαδόντα και Στέλιο Παπα-
δόντα, για την πρωτοβουλία τους, τη διάθεσή τους και
για τη χαρά που μοίρασαν απλόχερα στα παιδιά.  

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΙανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος �016 σελίδα �

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών
Γόννων «Αντιγονίδες», ιδρύθηκε το
Φεβρουάριο του 2004, με σκοπό την πα-
ραγωγή και εμπορία παραδοσιακών
προϊόντων, αλλά και τη διάσωση των
τοπικών διατροφικών θησαυρών.  
Οι γυναίκες - μέλη του αγροτουριστι-
κού συνεταιρισμού με τέχνη, μεράκι
και περισσή φροντίδα, παρασκευάζουν
και συσκευάζουν με καλαισθησία προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας, με ντόπιες και
γνήσια παραδοσιακές συνταγές, χωρίς
συντηρητικά ή άλλες χημικές ουσίες.
Συλλέγουν φρούτα και λαχανικά, αρω-
ματικά φυτά και ό,τι καλύτερο προσφέ-
ρει η θεσσαλική γη και τα
επεξεργάζονται, τηρώντας όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής
και ασφάλειας με στόχο να προσφέ-
ρουν παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. 
Η ποιότητα των προϊόντων, οι προσιτές
τιμές και η απλότητα και φιλοξενία των
συνεταιριστριών ανταμείβουν και ικα-

νοποιούν κάθε επισκέπτη της περιοχής
που επιλέγει να επισκεφθεί το εργα-
στήρι παραδοσιακών γεύσεων και το
εκθετήριο των προϊόντων τους.
Οι πληροφορίες λένε πως ο συνεταιρι-
σμός πάει καλά!  

Η φωτογραφία είναι από το εργαστήριο
στις 13-12-2015. Η πρωτοχρονιάτικη
πίτα του Συλλόγου μας ήταν από το ερ-
γαστήριό τους.

Επικοινωνία: 6974458045 

Αγροτικός Συνεταιρισµός Γυναικών Γόννων

Μετά από 46 χρόνια κλείνει
το ραφείο - βιοτεχνία του
Θωμά Μπούτσικα
Ο Θωμάς Μπούτσικας,
όπως είναι γνωστό, εδώ και
πολλά χρόνια διατηρεί ρα-
φείο - βιοτεχνία στην πόλη
της Κατερίνης. 
Σήμερα κλείνει σχεδόν
μισό αιώνα, για την ακρί-
βεια 46 ολόκληρα χρόνια
που ασχολείται με το επάγ-
γελμα του ράφτη. Ας πά-
ρουμε, όμως, τα πράγματα
με τη σειρά. Ο Θωμάς είναι
ένα από τα πέντε παιδιά
του Αποστόλη Μπούτσικα
και της Σταματίας. Πέρασε
τα νεανικά του χρόνια στην
Καλλιπεύκη βόσκοντας
αγελάδες. Έξυπνος νους

και ανήσυχο πνεύμα, πολύ
γρήγορα εγκατέλειψε το
χωριό και πήγε στο Λιτό-
χωρο σε ηλικία 16 ετών, το
1961, όπου έμαθε την
τέχνη του ράφτη. Κατόπιν
επέστρεψε από στρατιώτης
και εγκαταστάθηκε στην
Κατερίνη και άνοιξε δικό
του ραφείο πολύ κοντά
στην πλατεία. Η δουλειά
του πήγε πολύ καλά και
στις 26 Μαρτίου 1969
άνοιξε δική του βιοτεχνία
ανδρικών ρούχων. Παρά
του ότι δεν σπούδασε, κα-
τόρθωσε να την φτάσει
πολύ ψηλά, χάρη στο με-
ράκι του και την τεχνική
του κατάρτιση. Για 46 ολό-
κληρα χρόνια δούλευε

ασταμάτητα και οι πελάτες
του έμειναν απόλυτα ικα-
νοποιημένοι τόσο από την
ποιότητα του εμπορεύμα-
τος όσο και από τον ίδιο
τον Θωμά, που πάντα
πράος και υπομονετικός
τους κέρδιζε με τον τρόπο
του. Όμως, τα χρόνια περ-
νούν γρήγορα, σαν νερό
στην κυριολεξία και όλα
κάποτε φτάνουν στο τέρμα
τους. Έτσι ήρθε και η ώρα
του Θωμά να τα παρατήσει
όλα γιατί τα μάτια του δεν
τον βοηθούν πλέον, αφού
έφτασε αισίως και σε ηλι-
κία 71 ετών. Εξάλλου, τα
παιδιά του, ακολούθησαν
διαφορετικά επαγγέλματα
κι έτσι δεν θα μπορέσουν

να συνεχίσουν ό,τι δημι-
ούργησε ο πατέρας τους.
Το γνωρίζουμε, το είδαμε
στα μάτια μας το πώς νιώ-
θει αυτές τις ώρες. 
Όμως, η ζωή και κάθε αν-
θρώπινη δραστηριότητα,
κάποτε φτάνουν στο
τέλος. Τον ευχαριστούμε
για την προσφορά του στην
κοινωνία και ιδιαίτερα όσοι
έτυχε να ήμαστε πελάτες
του. Του ευχόμαστε να πε-
ράσει με υγεία το υπόλοιπο
της ζωής του και να χαίρε-
ται την οικογένειά του.
Ήταν ένας ακόμη επιτυχη-
μένος Καλλιπευκιώτης.
Είναι τιμή μας και καμάρι
μας!

Ζ.Α.Κ.

Κλείνει το ραφείο - βιοτεχνία του Θωµά Μπούτσικα

Αφιερωμένες στον πρωτογενή τομέα
ήταν οι εκδηλώσεις της  Γιορτής
Ελιάς  στους Γόνννους, με στόχο τη
διασύνδεση της επιστημονικής γνώ-
σης με την παραγωγή, αλλά και την
προώθηση των τοπικών προϊόντων. 
Στον χώρο της εκδήλωσης υπήρχαν
περίπτερα προβολής από τους τοπι-
κούς φορείς, τους συνεταιρισμούς,
τους επαγγελματίες και παραγωγούς
με θέμα την ελιά και το λάδι και έκ-
θεση ζωγραφικής των παιδιών του
Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Γόν-
νων.
Προσφέρονταν πλούσια  εδέσματα
σε όλους, από τον Αγροτουριστικό
Συνεταιρισμό Γυναικών Γόννων, με
βάση πάντα το λάδι και την ελιά.
Το Λαογραφικό Μουσείο ήταν ανοι-
χτό και στη Δημοτική Πινακοθήκη
υπήρχε έκθεση φωτογραφίας με
θέμα: «Η ελιά και το λάδι από την αρ-
χαιότητα μέχρι σήμερα». Ο Μ.Ε.Σ.
Γόννων παρουσίασε διάφορα δρώ-

μενα και χορούς και η χορωδία γυ-
ναικών της Μουσικής Σχολή Δήμου
Τεμπών τραγούδια. 
Μόνη παρατυπία, ο λεκτικός καβγάς

ανάμεσα στον Περιφερειάρχη κ. Κ.
Αγοραστό και στον βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κ. Ν. Παπαδόπουλο (άκρως ακα-
τάλληλος και ο χώρος και ο χρόνος).   

Γιορτής Ελιάς 28-29 Νοεµβρίου 2015

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 46 ΧΡΟΝΙΑ!
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Η ποιοτική λογοτεχνία
µέσο για να διαβάζουµε
τις σκέψεις των άλλων

Σύμφωνα με μία πρωτότυπη αμερικανική επι-
στημονική έρευνα, που δημοσιεύεται στους
"New York Times", η ανάγνωση καλών λογοτε-
χνικών βιβλίων αποτελεί έναν χρήσιμο τρόπο
για να βελτιώσει κανείς την ικανότητά του να
"διαβάζει" το μυαλό των άλλων και να διαισθά-
νεται τα συναισθήματα και τα κίνητρα των
γύρω του, σε σύγκριση με εκείνους που διαβά-
ζουν λαϊκή λογοτεχνία και best sellers.

Το πείραμα
Οι ερευνητές της Νέας Σχολής Κοινωνικών
Ερευνών της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής
τον καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας Εμα-
νουέλε Καστάνο, που έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό "Science", σύμφωνα
με το ίδιο και τους New York Times, έκαναν
πέντε πειράματα, μέσω των οποίων μέτρη-
σαν την επίπτωση που είχε η λογοτεχνία
στην ικανότητα των αναγνωστών να κατα-
λαβαίνουν την οπτική γωνία των άλλων και
να κατανοούν τι σκέφτονται και νιώθουν.
Οι εθελοντές κλήθηκαν να διαβάσουν τρία
είδη βιβλίων: καλή κλασική και πιο σύγχρονη
ποιοτική λογοτεχνία (όπως Άντον Τσέχωφ,
Κάρολο Ντίκενς και Ντον Ντε Λίλο), μον-
τέρνα λιγότερο ποιοτικά "μπεστ-σέλερ" (π.χ.
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι), καθώς και
μη λογοτεχνικά έργα (π.χ. επιστημονικά). Το
κεντρικό εύρημα από τα τεστ ενσυναίσθη-
σης, κοινωνικής αντίληψης και συναισθημα-
τικής νοημοσύνης ήταν ότι η ανάγνωση των
βιβλίων της πρώτης κατηγορίας, των λογο-
τεχνικών αριστουργημάτων, βελτίωσε την
ικανότητα ενσυναίσθησης των αναγνωστών,
δηλαδή να "διαβάζουν" το μυαλό και να δι-
αισθάνονται τα συναισθήματα και τα κίνητρα
των γύρω τους, περισσότερο από τις δύο
άλλες κατηγορίες βιβλίων.

Το συμπέρασμα
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη δεί-
χνει ότι η ποιοτική λογοτεχνία, άσχετα με το
συγκεκριμένο περιεχόμενό της, μπορεί να
"ανοίξει" το μυαλό του αναγνώστη και να
τον κάνει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα
συναισθήματα των άλλων και την ψυχική
τους κατάσταση. Αυτό συμβαίνει διότι η με-
λέτη των κλασσικών αριστουργημάτων απαι-
τεί ενεργό νοητική συμμετοχή του
αναγνώστη και δημιουργική σκέψη σε αντί-
θεση με τα περισσότερα σύγχρονα και συ-
νήθως πιο επιφανειακά μπέστ-σέλερ, όπως
ένα θρίλερ ή ένα ερωτικό μυθιστόρημα. 
Ας πάρουμε για παράδειγμα τους ήρωες του
Ντοστογιέφσκι. Η συμπεριφορά τους δεν έρ-
χεται στην επιφάνεια λόγω της παρατηρητι-
κότητας και της περιγραφής του
συγγραφέα, αλλά μέσα από μια πλοκή που
επιλέγει ο τελευταίος, φωτίζεται η εσωτε-
ρική τους ζωή και η προσωπικότητά τους. Ο
συγγραφέας δεν στέκεται έξω από αυτούς
να τους παρατηρεί, όπως συνήθως συμβαί-
νει στην λαϊκή λογοτεχνία, αλλά στέκεται
δίπλα στους ήρωες, συνδιαλέγεται μαζί
τους, συμφωνεί ή διαφωνεί, τους παραχωρεί
το δικαίωμα να τον αμφισβητούν, ακόμα και
να επαναστατούν εναντίον του. Είναι προ-
φανές λοιπόν, ότι για την κατανόηση ενός
ήρωα του λογοτεχνικού βεληνεκούς του
Ντοστογιέφσκι, απαιτείται πολύ περισσότε-
ρος κόπος και συμμετοχή στην πλοκή από
ότι για την κατανόηση ενός ήρωα λαϊκής λο-
γοτεχνίας.  
Καταληκτικά στην έρευνα επισημαίνεται ότι
οι "Πενήντα αποχρώσεις του γκρι" μπορεί να
αποτελούν ευχάριστο ανάγνωσμα, αλλά δεν
βοηθάνε κάποιον να εντρυφήσει στο νου και
στην καρδιά των άλλων ανθρώπων, με τον
τρόπο που θα το πετύχαιναν αν διάβαζαν το
"Πόλεμος και Ειρήνη" του Τολστόι.

Επιμέλεια: Κατερίνα Θ. Γκαζγκάνη

µια εικονα 1000 λεξεις
Η Ολυμπία σύζυγος Αποστό-
λου Καστόρη, σε μια από τις
ωραιότερες περιοχές του
νομού Λάρισας. Στην ωραία
Πατωμένη της Καλλιπεύκης. Η
φωτογραφία είναι του 1970
(τότε επιτρέπονταν τα αυτοκί-
νητα σε όλο το χώρο της Πα-
τωμένης). 
Σημείωση σύνταξης: Η φωτο-
γραφία μπαίνει εδώ, όχι για να
δούμε μόνο την Ολυμπία αλλά
για να κάνουμε σύγκριση του
τότε και του τώρα. Ο καθένας
ας βγάλει τα δικά του συμπε-
ράσματα.  «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙ-
ΠΕΥΚΗ» σας προτρέπει να
παρατηρήσετε το χρώμα στην
επιφάνια του εδάφους!  

Εδώ βλέπετε δυο ενδεικτικά
του Δημοτικού Σχολείου Καλ-
λιπεύκης. Στο ολόκληρο
χαρτί υπογράφει η δασκάλα
Παπαβραμίδου, 1943, στο
μισό (φυσικά για λόγους οι-
κονομίας - ανέχειας) υπογρά-
φει η δασκάλα, Πανάρα,
1944...  
Ευχαριστούμε θερμά τον πα-
τριώτη μας, Καστόρη Από-
στολο του Αναστασίου, που
τα φύλαξε 72-73 χρόνια και
που μας τα παραχώρησε για
δημοσίευση (και τη φωτογρα-
φία φυσικά). Ο Απόστολος
Καστόρης, 83 χρονών σή-
μερα, ζει με τη σύζυγο Ολυμ-
πία, στη Λάρισα.   

ΤΤααιιννίίαα  ΜΜέέµµππιιοουυςς

…Κάποτε σʼ ένα σχολείο, ο δά-
σκαλος ζήτησε από κάποιον μα-
θητή, να πάρει ένα φύλλο χαρτί
και να γράψει από τη μια μεριά
όσους αριθμούς θυμόταν κι από
την άλλη όσα γράμματα ήξερε.
Ο μαθητής έδωσε στο δάσκαλο
ένα χαρτί γεμάτο αριθμούς. Ο
δάσκαλος το κοίταξε και ρώ-
τησε: Που είναι τα γράμματα; Κι
ο μαθητής απάντησε: Δεν μπό-
ρεσα, κύριε, να γράψω γράμ-
ματα, το χαρτί μου είχε μόνο
μια μεριά. Ο δάσκαλος σκέ-
φτηκε πως το παιδί κάτι είχε
πάθει. Πως μπορεί ένα χαρτί να
έχει μόνο μια μεριά! Όλα τα
χαρτιά έχουν σίγουρα δυο με-
ριές, μια μπροστά και μια πίσω.
Εξέτασε, όμως προσεκτικά το
χαρτί και αναγκάστηκε να παρα-
δεχτεί πως ο μαθητής είχε
δίκιο. Το χαρτί είχε μόνο μια
μεριά!  

Πάρε λοιπόν και συ μια λουρίδα
χαρτί σε όποιο μέγεθος θέλεις
(από 15-20 εκατοστά και πάνω),
για να φτιάξεις το χαρτί, που
είχε ο μαθητής και να δεις πως
είχε δίκιο, να φτιάξεις μια ταινία
Μέμπιους.

Σχήμα:  1
Αυτό το χαρτί έχει δυο πλευρές,
όπως όλα τα χαρτιά. 
Τώρα ένωσε (κόλλησε) τις
άκρες του χαρτιού γυρνώντας
τη μια ανάποδα. 

Σχήμα:  2 

Το χαρτί σου τώρα έχει αυτό το
σχήμα. Τώρα, είναι μια ταινία
Μέμπιους. 

Σχήμα: 3

Αυτό το χαρτί έχει μόνο μια
πλευρά… αλλά γιατί; 
Απλά γιατί αν τραβήξουμε με το
μολύβι μια συνεχόμενη γραμμή,
χωρίς να αλλάξουμε επιφάνεια
(πλευρά), θα δούμε πως η
γραμμή περνάει και από τις δυο
πλευρές. Δοκίμασε να γράψεις
μια γραμμή στη μέση της ται-
νίας μέχρι να φτάσεις εκεί που
άρχισες. Όταν στην ταινία Μέμ-
βιους ξαναφτάσεις εκεί που άρ-
χισες, έχεις κάνει δυο φορές
περισσότερο «δρόμο» απʼ όσο

είναι η ταινία (το γύρω της).
Αυτό σημαίνει πως «περπάτη-
σες και στις δυο μεριές (πλευ-
ρές) αυτού του παράξενου
μονοπατιού, χωρίς να το κατα-
λάβεις. 

Σχήμα: 4

Αν κόψεις (ξεκολλήσεις) την
ταινία και την κοιτάξεις θα δεις
πως είναι γραμμένη και από τις
δυο πλευρές κι όμως, δεν χρει-
άστηκε να πας από τη μια
πλευρά στην άλλη (δεν σήκω-
σες καθόλου το μολύβι). 

Σχήμα: 5 

Από κάτι τέτοιες διαπιστώσεις
γεννήθηκε ένα κλάδος των μα-
θηματικών που τον λένε τεχνο-
λογία. 
Δεν θα γινόταν, όμως, το ίδιο αν
ένωνες τις άκρες του χαρτιού
χωρίς πρώτα να γυρίσεις τη μία.
Θα είχες ένα απλό δακτυλίδι. Αν
δοκιμάσεις να γράψεις μια συ-
νεχόμενη γραμμή σʼ αυτό το δα-
χτυλίδι, θα έφτανες εκεί που
άρχισες χωρίς να περάσεις από
την εσωτερική πλευρά (χωρίς

να περάσεις κι από τις δυο πλευ-
ρές). 

Σχήμα: 6

…Αν αντέχεις, πάρε ένα ψαλίδι
και κόψε την ταινία Μέμβιους,
πάνω στη συνεχόμενη γραμμή
που είχες γράψει… Και δοκί-
μασε να το ξανακάνεις στα δυο
κομμάτια που έχεις τώρα… 
Για ότι έγινε, δεν φταίει κανείς,
παρά μόνο εσύ, που θέλησες να
ασχοληθείς με τέτοια «παρά-
ξενα και περίεργα μονοπάτια»…

Μέμπιους Αύγουστος Φερδι-
νάρδος (1790-1860)
Γερμανός μαθηματικός και αστρο-
νόμος που σπούδασε στη Λειψία και
στο Γκέτιγκεν (μαθητής του
Γκάους). Το 1815 έγινε καθηγητής
της αστρονομίας στη Λειψία κι αρ-
γότερα διευθυντής του αστεροσκο-
πείου. 
Έγραψε πολλά βιβλία αστρονομίας
και οι μαθηματικές του εργασίες
αναφέρονται κυρίως στη γεωμε-
τρία. Με ένα δικό του σύστημα συν-
τεταγμένων μελέτησε τους
γεωμετρικούς και προβολικούς με-
τασχηματισμούς. 
Μπορούμε να τον θεωρήσουμε
πρωτοπόρο της τοπολογίας, με την
ανακάλυψη της «ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΜΠΙ-
ΟΥΣ», που είναι μια ταινία με μία
μόνο όψη.    



Μέρος 2ο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
….....................

Κι έρχεται ένα βλήμα. Εγώ τραυ-
ματίστηκα και δεν είδα τίποτε
άλλο. Ο Παζάρας δεν έπαθε τίποτε.
Τον Θωμά τον διέλυσε. Αυτό μου
το είπε ο Παζάρας μετά από πολλά
χρόνια. Τότε μας διέλυσαν τον
λόχο. Εγώ τραυματίστηκα στο χέρι.
Είχα βλήμα σφηνωμένο μέσα στα
νεύρα, νά και το σημάδι (και δεί-
χνει το σημάδι στο χέρι). Από την
έκρηξη τα αυτιά μου έτρεχαν αίμα,
από τα μάτια δεν έβλεπα εκείνη
την ώρα. Και μετά από αυτό, μας
πήραν και μας κατέβασαν στο Νε-
στόριο κι από εκεί στο Άργος της
Καστοριάς. Και μας βάζουν στο αε-
ροπλάνο 80 τραυματίες  και μας
κατεβάζουν στην Θεσ/νίκη. Εκεί
στο 424 στρ. νοσοκομείο με άνοι-
ξαν το χέρι και δεν μπόρεσαν να
μου βγάλουν το βλήμα. Κάθισα 40
μέρες και μετά με έστειλαν στην
Αθήνα. Εκεί με έβγαλαν το βλήμα
χωρίς νάρκωση και βέλαζα από τον
πόνο. Ήθελα νʼ αυτοκτονήσω.
Όταν το είδα, είχε όλο τσιμπίδια
(ανωμαλίες, προεξοχές, σουβλιά).
Και το τύλιξε η νοσοκόμα για να το
πάρω για ενθύμιο αλλά ο γιατρός
το πέταξε. Στην Αθήνα έκατσα 45
μέρες περίπου και μετά πήρα άδεια
και γύρισα στο χωριό. 
*   Κατόπιν κατέβηκα στην Λάρισα,
στο Κέντρο Διερχομένων. Από εδώ
όμως έπαιρναν στρατιώτες και
έκαναν τις εκτελέσεις στο Με-
ζούρλο. Και είπα τότε στον εαυτό
μου. Καλύτερα να ξαναπήγαινα
στον Γράμμο παρά να κάνω αυτή
τη δουλειά. Τελικά οι εκτελεστές
ήταν εθελοντές. Αν με έπαιρναν
εμένα να κάνω αυτή τη δουλειά, θα
αντιστεκόμουν κι ας με έκαναν ό,τι
ήθελαν. Μετά από εκεί με απόσπα-
σαν στο 57 τάγμα εθνοφρουράς
στα Τέμπη. Εκεί ήταν όλο νεοσύλ-
λεκτοι κι εγώ ήμουν παλιός και
τραυματίας. Εκεί στα Τέμπη όποιος
ήθελε να ταξιδέψει με το τρένο,
περνούσε από σωματικό έλεγχο.
Τον έβαζαν να γονατίσει, τον έψα-
χναν και μετά ανέβαινε στο τρένο.
Κι ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός,
Κασιμάτης το όνομά του, με άλ-
λους τρεις, μας έβαλε να κάνουμε
έλεγχο. Εγώ στεκόμουν με τα
χέρια στις τσέπες και μου λέει:
«Εσένα Μασούρα, δεν σε βλέπω
καλά». Το ξέρω του λέω. «Γιατί»,
μου λέει. Ποιον να κάνω έλεγχο
του απαντώ. Όλοι δικοί μας είναι.
«Θα σε σλαρώσω εγώ, θα σου
στείλω στα Αμπελάκια για φυλά-
κιο», μου λέει. Αλλά ήταν καλός,
δεν μου έκανε τίποτε. Και μετά που
γυρίσαμε από τον έλεγχο μου λέει:
«Άι, τράβα να δίνεις κανένα ποτήρι
νερό τους αξιωματικούς». Κατόπιν
άλλαξε ο διοικητής και σα να ήταν
συνεννοημένος με τους αντάρτες
φάνηκε, γιατί έπαιρνε οικογένειες
από τους Γόννους με τα κάρα και
τους έβαζε να περνούν πρώτοι από
δρόμους και άλλα μέρη για να δει
αν υπάρχουν νάρκες και μετά να
περνάει ο στρατός. Μετά πάλι ήρθε
άλλος διοικητής και είπε: «Θα

πάρω το τζιπ και άμα υπάρχουν
νάρκες, ας τις πατήσω εγώ!». Και
με παίρνει ιπποκόμο του και με
στρατό πάμε πάνω στον Κίσσαβο,
στη Σπηλιά, με τα πόδια. Και μου
λέει: «Πήγαινε στο ακριανό σπίτι
και πες τους πως το βράδυ θα κοι-
μηθούμε εκεί». Πάω εκεί και βρί-
σκω δύο γερόντους. Ήταν
παραμονή Χριστουγέννων και
είχαν κρεμασμένο ένα σφαγμένο
γουρούνι. Τους λέω, αυτό κι αυτό
μου είπε ο διοικητής. «Εντάξει»
μου λένε. Μετά μου λέει η γιαγιά.
«Πιδί μʼ, έχουμι δυο πιδιά αντάρ-
τις». Πάω τα λέω στον διοικητή.
Μου λέει αυτός: «Σύρε πες τους ας
έχουν παιδιά αντάρτες, δεν πειρά-
ζει». Τελικά, δεν καθίσαμε το
βράδυ εκεί, γιατί ήρθε διαταγή να
φύγουμε. Μόλις φεύγουμε, βγαί-
νουμε πάνω σε ένα ύψωμα για να
γυρίσουμε προς τα Αμπελάκια.  Κα-
θίσαμε σʼ ένα μέρος κι εκεί που κα-
θόμασταν, βλέπουμε 5-6 ΜΑΥδες1
με 6-7 γελάδια, πλιάτσικο από την
Σπηλιά. «Ποιοι είναι αυτοί;», μου
λέει ο δ/τής. Είναι ΜΑΥδες του
απαντώ. Μου λέει πάλι: «Σύρε πες
τους να έρθουν εδώ». Ήμασταν
εκεί ολόκληρο τάγμα. Εγώ ήμουν
κοντά στον διοικητή. Κάλεσε εκεί
τους ΜΑΥδες, τους έριξε από έναν
μπάτσο και τους λέει: «Τσακιστείτε
και φύγετε, μακριά από μας». Τα
γελάδια τα γυρίσαμε πίσω και διώ-
ξαμε τους ΜΑΥδες.
*   Μια μέρα, εκεί που κοιμόμουν
στα Τέμπη, έρχεται ο Κασιμάτης,
δίνει μια κλωτσιά την σκηνή και
μου λέει: «Σήκω επάνω. Εγώ δου-
λεύω για σένα κι εσύ κοιμάσαι;». Τι
είναι, τι συμβαίνει; φωνάζω από
μέσα. «Την οικογένειά σου πού την
έχεις;» με ρωτάει. Είναι στον Αμ-
πελώνα, του απαντώ. «Α, εντάξει»
μου λέει. Είχαν κατεβεί όλοι στον
Αμπελώνα με τα πρόβατα και 5-6
γελάδια. Κατόπιν με έστειλαν στη
Λάρισα στο 1ο Σώμα Στρατού και
από εκεί στο Βόλο για να μάθω
οδήγηση και να πάρω το δίπλωμα
διότι ο οδηγός που είχε το αυτοκί-
νητο απολύθηκε. Ήταν από τη Με-
λίκη. Όταν γύρισα, με χρέωσαν
ένα αυτοκίνητο τριών τετάρτων
και με αυτό πήγαινα την ομάδα
ασφαλείας σε διάφορες υπηρεσίες. 
*   Στον Γράμμο, εκτός από τον Μή-
τσιο τον Παπατόλιο, είχα και άλ-
λους χωριανούς. Τον Θωμά τον
Αντωνίου. Αυτός είχε πολυβόλο.
Τον Μήτσιο τον Μπουρονίκο τον
αδερφό του Αντρέα που τραυματί-
στηκε και αυτός λίγο στο μάγουλο.
Τον Στέργιο τον Πανάρα που είχε
και αυτός πολυβόλο. Πολυβόλο
είχε και ο Γιώργος Σαλαμπάσης.
Μετά που σκοτώθηκε ο Θωμάς και
τραυματιστήκαμε, μας στέλνουν
με το πολυβόλο του Θωμά 100
μέτρα παραπάνω στο ύψωμα, προς
το πλάι δεξιά. Στο αριστερό μέρος
ήταν ο Γιώργος Σαλαμπάσης. Οι
αντάρτες έρχονταν προς το μέρος
μας και ακούγαμε τα φύλλα από τις
οξιές που έκαναν φουρ φουρ. Τότε
φώναξε ένας αντάρτης: «Αλέκο,
Αλέκο», ήταν το σύνθημά τους.
Τότε φωνάζει και ο Γιώργος Σα-
λαμπάσης: «Εδώ είναι ο Αλέκος».
Σα να τους έλεγε, «ρίξτε εδώ, εδώ
είμαστε». Και μας περιλαβαίνουν,
μας μακέλεψαν. Μας τελείωσαν.
Ήταν νύχτα.
*   Πολλή παρέα κάναμε με τον πα-
τέρα σου όταν βοσκούσαμε τα
πρόβατα στου Καλαμητρώνη το πα-
λιοκόπρι πάνω από τα Δερλιώτικα
και στη βρύση Χατζή. Κάναμε και
με τον Θωμά τον Αντωνίου. Αυτός
ήταν με το θείο σου τον Τούλη.
Μαζί είχαν τα πρόβατα. Πρώτα ξα-
δέρφια ήταν. Παρέα στο χωριό
έκανα επίσης με τον Δημητράκη
τον Λαμπίρη. Αυτός και χόρευε και

τραγουδούσε. Και ο πατέρας σου ο
Στέργιος τραγουδούσε. Ήμασταν
σαν αδέρφια. Και κάθε φορά που
βγαίναμε με την γυναίκα μου στο
χωριό, πάντα στεκόταν και μας πε-
ρίμενε να μας μιλήσει. Περισσό-
τερο ήμουν εξωτερικός άνθρωπος.
Δεν καθόμουν στο χωριό για να
κάνω παρέες.
* Στο χωριό έκατσα μέχρι
30 χρονών. Μετά πήγα και παν-
τρεύτηκα στην Καρυά. Η γυναίκα
μου Βικτωρία είναι κόρη του Λευ-
τέρη Βαγενά. Εκεί πήρα το επίθετο
Γκούμας γιατί η γυναίκα μου είχε
έναν άκληρο μπάρμπα με αυτό το
επίθετο. Αυτός μας υιοθέτησε και
μας έγραψε την περιουσία. Η πε-
θερά μου και η γυναίκα εκείνου
ήταν αδερφές. Ο πεθερός μου είχε
ένα χωράφι πάνω στον Αϊ Λια προς
το μέρος της Καρυάς. Είχαν κα-
λαμπόκι και το έσπαζαν. Τότε φώ-
ναξαν τον Γιάννη τον αδερφό μου
που βοσκούσε εκεί κοντά τα πρό-
βατα για να βοσκήσει την καλαμ-
ποκιά. Τους λέει τότε ο Γιάννης:
«Γιατί παιδεύεστε, δεν έχετε παι-
διά να σας βοηθήσουν;». «Έχουμε
ένα κορίτσι» είπαν αυτοί «και θέ-
λουμε και ένα παιδί για γαμπρό,
από άλλο χωριό όχι από την
Καρυά». Ο παππούς ο Γκούμας
ίσως να με ήξερε γιατί αγόραζα πε-
τρέλαιο για τον μύλο και το έβγαζα
από την Καρυά. Όλοι οι Καρυώτες
με ήξεραν. Πήγαινα και φόρτωνα
εφτά ζώα με μπιτόνια πετρέλαιο.
Τότε ο αδερφός μου πρότεινε για
γαμπρό το Στέργιο τον Κανελλιά,
δεν πρότεινε εμένα γιατί εγώ μόλις
είχα απολυθεί από φαντάρος και
είχα πιάσει δουλειά στη Λάρισα,
στον πρόεδρο της Ένωσης. Ο πρό-
εδρος ήταν από το Καραλάρι και
είχε ένα κορίτσι και ένα παιδί και μʼ
αγαπούσε πολύ. Είχε χωράφια και
κομπίνα και με ήθελε για γαμπρό
του. Με ανάγκαζε να παντρευτώ ο
Γιάννης ο αδερφός μου αλλά η
μάνα μου δεν ήθελε. Και πήγα στο
μύλο και βρήκα την μάνα μου μα-
ζεμένη κουβάρι. Ήταν φαρμακω-
μένη. Μετά ο Γιάννης πρότεινε τον
Στέργιο. Τελικά ο παππούς ο Γκού-
μας ήρθε στο χωριό και ζήτησε
εμένα. Τότε είπε η μάνα μου: «Α,
αυτού κοντά είναι, θα πααίνω να
τον βλέπω».
*   Στην Καρυά έκατσα 13 χρόνια.
Από το 1955-56 έως το 1968-69 πε-
ρίπου. Είχα 200 γίδια και μετά τα
έφκιασα πρόβατα. Έβαζα και τσο-
πάνο. Μια χρονιά πήγα τα πρόβατα
να τα βοσκήσω στο χωριό, στα
Καντζιούρια και ο Κώστας Παπανα-
στασίου που ήταν πρόεδρος επί δι-
κτατορίας στο χωριό μας με έβαλε
πρόστιμο 200 δραχμές και τις πλή-
ρωσα. Εγώ δεν ήμουν δημότης
Καλλιπεύκης και δεν μπορούσα να
βοσκήσω. Στην Καρυά ήμουν ο
πρώτος που έφκιασα γιδομάντρι
έξω από το χωριό και αγόρασα τρα-
κτέρ. Και μια χρονιά έκανα συνε-
ταιρισμό με τον Θόδωρο τον
Γκαζγκάνη και ήρθα στο χωριό και
έσπερνα. Το τρακτέρ το είχα αγο-
ράσει το 1959-60. Και ήρθε ο Μή-
τσιος ο Τζίμας για να τον οργώσω
το χωράφι γιατί δεν ήθελε από
άλλον. Τελικά το όργωσε και το
έσπειρε ο Θόδωρος και έμεινε ευ-
χαριστημένος. Δεν κατάλαβε. Νό-
μισε πως το έσπειρα εγώ. Μετά
ήρθαμε στον Αμπελώνα, το 1968
περίπου. Στον Αμπελώνα έκανα
όλες τις δουλειές. Χωράφια2, πρό-
βατα. Στην Καρυά, εκτός από
εμένα, ήταν παντρεμένοι (σώγαμ-
προι) και ο Μανώλης ο Καστόρης,
ο Γιάννης ο Στέμπερης (Ιω.
Γκουρμπαλής), ο Τζίκας ο Κατσιά-
της (Ζήσης Μούργκας), η Δέσπω
του Ζιάκου (Δέσπω Μπούτσικα) και
μια αδερφή του Αντώνη του

Πλεύρα (Αντώνη Καστόρη). Αυτή
είχε άντρα από την Ραψάνη αλλά
έμεναν στην Καρυά. Αυτός ο άν-
θρωπος υπόφερε πολύ από τον
στρατό στον εμφύλιο. 
*   Τότε με την πείνα, ́ ΄42,΄΄43, ήρθε
στην Γκουνταμάνη ένας Γιάννας
από το Αργυροπούλι μαζί με άλ-
λους 2-3 (ο Ζ. Δ μου είπε ότι ήταν
και ένας χωριανός μας, ο ....... με
αυτούς. Πέρασαν από το μαντρί
του και τους έδωσε γάλα κι έφα-
γαν). Και ήρθαν νύχτα στην Γκουν-
ταμάνη στο μαντρί μας τρεις
βαμμένοι. Αυτοί μας παρακολου-
θούσαν. Τα αδέρφια μου ο Γιάννης
και ο Στέργιος είχαν πάει στο
χωριό, στους Καραμπαταίους. Πρέ-
πει να είχαν κάποιο γλέντι. Κι εγώ
έκατσα στο μαντρί με τον πατέρα
μου και τον αδερφό μου τον
Γιώργο που ήταν μικρός. Το μαντρί
το είχαμε πέρα προς το Αλάπουρνο
στα χωράφια μας. Εκεί που άρμεγα
μια προβατίνα, βλέπω έναν βαμ-
μένο. Η σκύλα χύθηκε να τους
φάει. Μου δίνει ένας μία με τον
υποκόπανο και μου λέει; «Γιατί δεν
βαράς το σκυλί;». Του απάντησα
πως δεν πρόλαβα. Με τραβάει ένα
δέσιμο γερό, παίρνουν τον πατέρα
μου και ο Γιώργος έκλαιγε. Και με
βγάζουν στο Γκουντρουσιώτικο
στην καλύβα του Σαλαμπάση, στα
μνήματα προς τα πίσω. Και λένʼ
στον πατέρα μου «να πας να μας
φέρεις χίλιες οκάδες σιτάρι». Λέει
ο πατέρας μου: «Τόσο δεν μπορώ
να σας φέρω. Θα σας φέρω εφτά
πράματα, όσο πάρουν». Έστρεξαν
με αυτό. Μείγματα, αξάι από τον
μύλο κλπ. Με παίρνει ένας εμένα
και με βγάζει στην Γκουνταμάνη
στα στάλια του Ράφτη. Ήταν μήνας
Μάρτης. Εμένα με κράτησαν
όμηρο και στον πατέρα μου είπαν
ότι «θα σε ανταμώσουμε από το
αλώνι του Σαλαμπάση μέχρι τις Πα-
λιόπορτες, στου Κόλια τα χωρά-
φια». Φτάνει ο πατέρας μου στο
χωριό και πάει στους Καραμπατά-
δες. Ήταν και ο Νικόλας ο ξάδερ-
φός μας εκεί. Μόλις τους είπε τα
καθέκαστα, ο πατέρας μου με τον
Νικόλα φόρτωσαν τα ζώα και έφυ-
γαν για πάνω. Οι Καραμπατάδες και
τʼ αδέρφια μου πήγαν στην αστυ-
νομία. Πήραν μαζί έναν χωροφύ-
λακα και βγήκαν στο αλώνι του
Σαλαμπάση. Εκεί ο χωροφύλακας
έριξε μια ντουφεκιά και ο κλέφτης
που με κρατούσε, μόλις άκουσε το
όπλο, με πήρε για να φύγουμε.
Μπροστά εγώ, πίσω αυτός, με
έβριζε και έλεγε «τι είναι αυτό;».
Δεν ξέρω του έλεγα εγώ. Τραβού-
σαμε πάνω για το πλάι, τʼ Απαλνά τα
Καλύβια. Κι αυτός από τον φόβο
του μου είπε να βαδίσω γρήγορα.
Του λέω, δεν μπορώ γιατί μου
έχεις τα χέρια σφιχτά δεμένα.
Ήμουνα τότε 17-18 χρονών. Αυτός
από το φόβο του με λασκάρισε το
δέσιμο και τώρα μπορούσα να
βγάζω τα χέρια. Βαδίζαμε πάνω σε
ένα μονοπάτι και αν έκανες δύο
βήματα χανόσουν μέσα στο σκο-
τάδι. Λέω τότε με το μυαλό μου,
αυτός δεν με ντουφεκάει. Και
κόβω κάτω προς τα μνήματα, με
έχασε αυτός. Στου Σαλαμπάση πα-
ρακάτω βλέπω τον ξάδερφό μου
τον Νικόλα να κατεβαίνει προς τον
Γιώργο για να δει τι κάνει. Μόλις
με βλέπει με λέει: «Τρέξε να προ-
λάβεις τον πατέρα σου για να γυρί-
σει τα πράματα πίσω». Πήγα,
πρόλαβα τον πατέρα μου και γύ-
ρισα τα ζώα πίσω φορτωμένα. Οι
Καραμπατάδες ήταν όλοι εκεί με
τα όπλα. Νύχτα ήταν. Φέγγει καμιά
φορά η μέρα και λέμε στους Κα-
ραμπατάδες να τα μάσουμε όλα και
να πάμε σʼ αυτούς για ασφάλεια.
«Όχι» μας είπαν οι Καραμπατάδες.
«Λίγα χορτάρια έχει εκεί». Τελικά

δεν πήγαμε. Ήρθαν αυτοί σε μας
και γίναμε καμιά δεκαριά άτομα.
Τελικά αυτόν τον Γιάννα τον βρή-
καν αργότερα οι αντάρτες και τον
σκότωσαν πάνω στις Πλάκες τις
δικές μας. Έγραψαν και ένα
γράμμα που έγραφε. «Όποιος τον
πάρει από εδώ, θα έχει την ίδια
τύχη!». Δεν τον πήρε κανένας. Τον
έφαγαν τα σκυλιά. Ήταν ένας πει-
νασμένος που έψαχνε για πλιά-
τσικο.  
*  Από προέδρους θυμάμαι τον
Τσιαμαντάνα (Αστέριο Γκουν-
τουβά), τον Γκούμα, τον Γαζέτα
(Χρίστο Ζαφείρη). Παλιούς δεν θυ-
μάμαι. Προπολεμικά και ο πατέρας
μου είχε κάνει, για ένα μικρό διά-
στημα, πρόεδρος της κοινότητας
και τον σέβονταν όλοι στο χωριό.
Ο αδερφός του πατέρα μου, ο
Γιάννης, ήταν πολύ πισωδρομικός.
Τον μάλωνε η θεία μου να βγει στο
καφενείο και δεν έβγαινε. Η θεία
μου ήταν πολύ καλή. Ήταν κορίτσι
του Γκατζιά. Την Λάτσιω, τη γυ-
ναίκα του Αναστάση του Κούσιου
την είχε αδερφή. Όταν ανοίξαμε
εμείς τον μύλο, οι περισσότεροι
νερόμυλοι έκλεισαν. Οι μυλόπε-
τρες ήταν κομματιαστές και την
μηχανή τη λύσαμε για να την μετα-
φέρουμε στο χωριό. Τα μετέφερε
με τα ζώα του ο Ζησιός ο Μπουτιός
(Ζήσης Πετρωτός) από το Δερλί.
Όταν μας έκαψαν οι Γερμανοί τον
μύλο, ζέψαμε 4 βόδια και μεταφέ-
ραμε στην Καρυά τη μηχανή και τις
πέτρες. Ο Κανάκης ο Μιχαντάς
είχε 4 ρόδες από τρένο και ο Γιαν-
νής ο Κούφας (Ιωάννης Τσιακάλης)
ήταν σοφό μυαλό κι έφκιασε κάρο.
Το ζέψαμε στα βόδια και μαζί με 5-
6 άτομα τα βγάλαμε από το Μερ-
κέζι κι από εκεί στα Μπγιάδια και
στην Καρυά. Από εκεί τα φορτώ-
σαμε σε αυτοκίνητο τις πέτρες και
τη μηχανή και τα πήγαμε στη Λά-
ρισα. Η Καρυά είχε τότε χωματό-
δρομο για αμάξια. Από το χωριό
μέχρι το ποτάμι, καθαρίζαμε τον
δρόμο για να περάσουμε. Τυράγνια
μεγάλη είχαμε. 
*   Όταν αρραβωνιάσαμε την Πα-
γούνω ήμασταν στο καφενείο του
Γκέτσιου και ο Τσολάκης έπαιζε
βιολί. Ήρθε και ο Γιάννης ο Καζά-
νας, ξάδερφος της μάνας μου.
Κατά τύχη είχαμε και μια προβα-
τίνα στο φούρνο και έστειλα τον
Θωμά τον Μασούρα να πει στο
σπίτι και έστειλαν κρέας στο μα-
γαζί. Η νυφαδιά μου η Αλσαβώ
ήταν παλικάρι. Τα ετοίμασε όλα και
τα έστειλε. Γλεντήσαμε μέχρι το
πρωί. Μας πήρε η μέρα. Στην
παρέα μας ήταν και ο γαμπρός μας
ο Κώτσιος ο Τσιαπλές. Σε πολλούς
γάμους ήμουν μπράτιμος. Ήμουν
και στον πατέρα σου. 
*   Οι αντάρτες κάποιον έψαχναν
κάποτε και κατά λάθος έπιασαν τον
αδερφό μου τον Γιάννη και τον
κρέμασαν. Τότε πάει κάποιος Πα-
παστεργίου από την Τσαριτσάνη
που ήταν καπετάνιος και τους λέει:
«Αυτόν πιάσατε;». Ήταν μαζί φαν-
τάροι στην Αλβανία. Τότε διέταξε
δύο αντάρτες τον ξεκρέμασαν και
τον ανέβασαν πάνω σε ζώο και τον
πήγαν στο χωριό. Και είπε στους
αντάρτες: «Μόλις θα φτάσετε, θα
τον βάλετε να γράψει το όνομά
του σε ένα χαρτί και θα το φέρετε
εδώ». Ήθελε να σιγουρευτεί ότι
έφτασε καλά. 

1. ΜΑΥδες = πολίτες που επάνδρωναν
τις Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου
(ΜΑΥ).
2. Περίπου το 1970 ο μπαρμπʼ-Ανδρέας
είχε φέρει στην Καλλιπεύκη μια καρό-
τσα καρπούζια με το τρακτεράκι του.
Θυμάμαι ακόμη το πόσο νόστιμα ήταν
και μόλις ακουμπούσαμε το μαχαίρι
επάνω, άνοιγαν αμέσως.
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Ζωντανές µαρτυρίες από τον Ανδρέα Μασούρα Επιμέλεια, παρουσίαση
Κατσιούλας Ζήσης
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ΤΤοο  ααννέέκκδδοοττοο  ττοουυ  µµήήνναα
Ένας πιτσιρίκος,
είχε ανάγκη από
100 ευρώ και για 2
εβδομάδες προ-
σευχόταν χωρίς
αποτέλεσμα. Τε-
λικά αποφάσισε
να γράψει στον
Θεό ένα γράμμα,

για να τού στείλει τα 100 ευρώ. Όταν οι
υπάλληλοι τού ταχυδρομείου έλαβαν το
γράμμα με την διεύθυνση… «Στον ΚΥΡΙΟ,
ΕΛΛΑΣ» σκέφτηκαν να το παραδώσουν
στην επίσημη κατοικία τού πρωθυπουργού,
στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Πραγματικά ο πρωθυπουργός, αν και συγ-
κινήθηκε και έδωσε εντολή στην γραμμα-

τέα του να στείλει στον πιτσιρίκο ένα χαρ-
τονόμισμα των 5.00 ευρώ νομίζοντας ότι
έτσι θα μπορούσε να τον ξεγελάσει. 
Ο μικρός, πράγματι, ευχαριστήθηκε για τα
5.00 ευρώ. Έχοντας, όμως, ανατραφεί με
καλούς τρόπους, σκέφτηκε να στείλει στον
Κύριο μια ευχαριστήρια κάρτα.
Έγραψε, λοιπόν: «Αγαπητέ Κύριε, Σʼ ευχα-
ριστώ πολύ για τα λεφτά που μού ʻστειλες.
Ωστόσο, διαπίστωσα ότι για κάποιους λό-
γους, τα έστειλες μέσω Αθηνών και ως, συ-
νήθως, συμβαίνει αυτοί, οι εφαρμοστές
των μνημονίων, τα φορολόγησαν με 95%»! 

Μας το έστειλε ο Νικηφόρος Λαμπίρης 
(από τον Καναδά) 

και μια κι είναι επίκαιρο το δημοσιεύουμε.    

Πατριωτάκια Καλλιπευκιώτες, Νεζεριώτες,
Ασκουριείς ή όπως αλλιώς ο καθείς θέλει,
πολλάκις το μάτι τʼ ανθρώπου ψάχνει για
λάθη, για σωστά να δούμε πότε (!), το μυαλό
ανακατεύει το συναίσθημα και σαν πάρει
φόρα η φαιά (ουσία), ντουμάνι προβλημα-
τική, τραβάει προς αγανάκτηση, αν δεν προ-
κάμει να το κλωθογυρίσει στο  επιστητό
(το), (χωρίς πληθυντικό επί + ίσταμαι, επι-
στήμη, επιστάτης, επισταμένως) ίσον
έρευνα, γνώση επιστημονική κι έτσι «επί
παντός του επιστητού» προσπαθεί να κατα-
πραΰνει τα βέβηλα και τις ακροβασίες του
συναισθήματος και της φαιάς να πορευτεί... 
Αντιληπτό ή μπερδεμένη εισαγωγική πρό-
ταση;  Αν σας μπέρδεψα… ίσως ένεκα συ-
ναισθηματισμού και τωρινής κατάστασης
επί παντός του επιστητού (ματαπάλι το επι-
στητό), ίσως την έχουμε ψωνίσει ή ψωνιστεί
άπαντες, η δε κοινωνία, βάρεσε κόκκινο, ο
καθείς στο περιβάλλον του καντηλιάζει
(=κατεβάζει καντήλια) επί «δικαίους και αδί-
κους» (σ.σ. πτώσεις αιτιατικές συναντάται
και σε γενικές αλλά ας μην το γενικεύ-
σουμε) άπαντες θυμό και… παντογνώστες
«επί παντός του επιστητού» (ξανά το επι-
στητό) σε ιστορία, γλωσσικά, πολιτική…
πολύ πολιτική, οικονομικά... αν δεν λαλή-
σουμε, ίσως καθαρίσουμε… γι αυτό ως
τότε….
…όπως, συνεχίζει ο κύριος πρόεδρ(α)ς  του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας,  σε ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία μαζί μου, αντιγράφω  σαν μαρτυριά-
ρης  (συναντάται και χαφιές), με το
μπα(γ)δόν πρόεδρε,  κοπίδι, κολλητήρι
(copy-paste) να τι μου e-γράφει:  «…Η ΩΡΑΙΑ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ, είναι ένα καλό (μικρό, ίσως κι
ασήμαντο μα… είναι) βήμα και σε χρειάζε-
ται. Έχει, όμως κι ένα πλεονέκτημα: Είναι
(λίγο πολύ) δική μας! Όχι βέβαια με την έν-
νοια της ιδιοκτησίας αλλά με την ευρύτερη
που περιλαμβάνει αν όχι όλη… αρκετή από
τη ζωή μας μιας κι όλο κλώθει γύρω από
αυτό το χωριό, που όσα χάλια κι αν έχει,
είναι το δικό μας, είναι οι γονείς μας, εμείς
(έστω στα παιδιάστικα), είναι οι νοσταλγίες
μας μα… είναι ταυτόχρονα (κακά τα ψέ-
ματα) και μια διέξοδος (και το χωριό και η
εφημερίδα και η γκρίνια κι ένα σωρό άλλα -
τινά - που θα έλεγε κι ξάδερφός μου). Κι
επειδή κανείς δεν ξύνεται άμα δεν θέλει να
ξυθεί… σκουμπώσου, πιάσε τʼ άρματα και
γράφε. Κείνο που ξέρω είναι πως θα ʼναι για
καλό (δεν έχει σημασία τίνος).» 
Σας είπα και παραπάνω έχει τον τρόπο του η
αυτού εξοχότης ο κ. Πρόεδρος δε συμφω-
νείτε; τι να του απαντήσω; Μʼ έπεισε!
Ε, να λοιπόν κι εγώ - δε λέω κι εσείς  κι αυτοί
κι οι άλλοι - δε του χάλασα το χατίρι, ανα-
σκουμπώθηκα και  με τον παραπάνω τίτλο -
επικεφαλίδα και ως φύση πολιτικοποιημέ-
νου όντος, που λέει και ο Αριστοτέλης, κα-
θόσον  πολίτης (σ.σ. πολιτική πολιτεύομαι,
πολιτισμός), μόνο τα ζώα δεν κάμουν πολι-
τική - άραγε καταντήσαμε πολιτικοί; γιατί
όντα είμαστε, ζώα επουδενί, άρα ούτε
άλογα, άσχετα αν πολλάκις ακουμπάμε στο
«πράσσειν άλογα» (= πράττουμε παράλογα)
και τα χώνουμε  επί «δικαίους και αδίκους»,
γι αυτό, δεν τον «έγραψα» - τον πρόεδρο
εννοώ - και  να ʼμαι να σας… γράφω! Χα!
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Μα για να δικαιολο-
γήσω τον τίτλο και κατά πως μου μήνυσε -
όχι βρε δε μου ʼκαμε μήνυση, μήνυμα μου
ʼστειλε - ο πρόεδρος του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας .
Ιδού λοιπόν… μας μένει και μας περιμένει ο
πολιτισμός που κι αυτός παράγεται – ετυμο-
λογείται, απʼ τον πολίτη που δομεί το πολιτι-
στικό και σφόδρα πολιτισμένο περιβάλλον
κουτουλού κουτουλού,  πα να πει, κάτι σαν
το Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας και το ενημερωτικό παιδί
του, μάλλον «κορίτσι» του,   την «ΩΡΑΙΑ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» μας να την «προικίσουμε»
έτι περαιτέρω πνευματικά, μιας και οικονο-
μικά μείναμε ρέστοι. Αυτό κάνουμε λοιπόν
επειδή, αγαπάμε, λατρεύουμε, ερωτοτρο-
πούμε μαζί της…  ίσως κάτι γεννηθεί απʼ
αυτό κι ας πιστεύουμε ότι είναι χωρική, όχι
όμως χωριάτα, αλλά βέβαια σφόδρα ερω-
τεύσιμη ακόμη και «χωρʼς  βρακί…» που
λέει το σοφό προγονικό μας! 
… αν μου επιτρέπεται και το κατιτίς ακόμα.
Κάτι σαν «εν χορδαίς και οργάνω» να βα-
φτίζαμε τη νέα στήλη στην εφημερίδα, εγώ
ως μουσικός  συνοδεία στα ποικιλότροπα
κοινωνικά άσματα και παρατράγουδα να
ενορχηστρώσω δηλαδή με τη χρήση εγκε-
φαλικών «εγχόρδων ή πνευστών», που  λένε
πολλοί ξυπναραίοι που  φυσούν τη λουκου-
μόσκονη σε φράσεις αρχαΐζουσες, με ύφος
δασκαλίστικο, κουνώντας το δάχτυλο, να
μας επιδιορθώνουν, τσόντα μπάλωμα δη-

λαδή(ς)!
… βέβαια θα μου πείτε, εμείς δεν έχουμε
«πού την κεφαλήν κλίνη», (σ.σ. κλίνει ή  κλί-
ναι, ανάθεμα κι αν θυμάμαι ποιο είναι το
σωστό… στο κατά Ματθαίο), το ανταλλάσω,
όμως, με το νεζεριώτικο «δεν έχουμε βρακί
στον κώλο» μια χαρά θα το καταλάβουν τα
πατριωτάκια μου, «…θέλουμε και στου παπά
το σπίτι»; Ξέρω, τι να πω; Αλλά δε βοηθάτε
και σεις πως να ονοματίσουμε τη νέα στήλη
- άρθρο - στην εφημερίδα μας, ένεκα που
πιέζει και ο κ. Πρόεδρος  του ΜΕΣΑΚ μας…
το αίτιο και το αιτιατό  να …ούμε  «νεζε-
ριώτικα»!
Να συμπληρώσω βέβαια, ότι το «εν χορδαίς
και οργάνοις», θα ήταν γραμματικά, συντα-
χτικά, νοηματικά σωστότερο από το
«…βρακί στον κώλο» αλλά και ο σημερινός
τίτλος  μου τι σας λέει, στην «Ωραία Καλλι-
πεύκη» μας, την τρίμηνη εφημεριδούλα, την
άψογα ανανεωμένη, χρωματιστή, πλουσιό-
τατη σε ύλη και συνδετικός κρίκος μεταξύ
όλων ημών των… Ασκουριτών, Νεζεριωτών
ή Καλλιπευκιωτών, Απανταχού, «διαλέχτε»
και περιχώρων!
Και βέβαια, μας έλειψε τι λέτε, αλλά μας αν-
τάμειψε με την επανέκδοσή της από το νιο
Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.!  Δωδεκασέλιδη και «χλι-
δάτη» σε μπογιές, θέματα και μηνύματα, κα-
τεβαίνει… μονορούφι, δε μιλάτε, όμως,
κουβέντα δε λέτε, καλή - κακή;  Να ευγενί-
σουμε (σ.σ. εύγε, ευγένεια, μπράβο) λιγου-
λάκι και τους τύπους μας, εννοείς
συντάκτες, γραφιάδες, φωτογράφους, βοη-
θούς κουτουλού του «τύπου» μας γιατί αν
και φορτσάτοι (εκ του φόρτε φόρτσα = δύ-
ναμη, ιταλογενές) δε θα χρειαστούν έπαι-
νοι, όμως, μια καλή κουβέντα δεν κοστίζει
τίποτα και φορτίζει (ιταλογενές) το είναι
τους θετικά! Μπράβο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. καμαρώ-
νουμε (ελληνογενές) κι ας φαίνεται το εύγε
μας σαν κολακεία (μακριά μας οποιαδή-
ποτε…)!
Αν θυμάμαι καλά, το «εν χορδαίς και ορ-
γάνω» από τους Ψαλμούς, 150.4, «αινείτε
αυτόν εν χαρδαίς και οργάνω»… επειδή δεν
ψάλλω, αλλά βεβαίως άδω, «λέω» να σας
τραγουδώ ποικιλότροπα κάθε τρίμηνο, όσο
οι αντοχές και τα κέφια θα το επιτρέψουν
με σχολιαστικές πενιές σε μοτίβο σαν τη ση-
μερινή επικεφαλίδα και όσο με ανέχεστε.
Βεβαίως δεν θα πάμε για βραβείο Γκίνες
(Gouines) με τις γκίνιες που μας δέρνουν και
μακάρι να μη φτάσουμε σε γκρίνιες… εξαρ-
τάται κι απʼ το συναίσθημα!
Αυτοερώτηση: Βρε αθεόφοβε τι γράφεις
έτσι αναποδιασμένα και δεν γράφεις πέντε
στρωτές μολυβιές; Έχει γούστο να μας  λε-
ρώσεις τον άγιο Παπαδιαμάντ τον άγιο
Λουντέμη και τόσους άλλους του λόγου
αγίους; Αυτοαπάντηση:… έχει γούστο να με
περνάτε Παπαδιαμάντη κτλ; Αλλά με αυτά
και με αυτά τα αναποδιασμένα γράμματα και
νοήματα έγραψα ολόκληρο άρθρο, το
πρώτο μου και το αποστέλλω στην αρχισυν-
ταξία της «ΩΡΑΙΑ(Σ) ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ(Σ)» σαν
περάσει, θα το διαβάσετε αλλιώ … γλιτώ-
νετε και κάνα υπογλώσσιο!
Υ.Γ.: Αλήθεια, υπάρχει ένα σύμπαν άπειρο
γεμάτο γαλαξίες και άλλοι γαλαξίες και
άλλοι… ο πλανητάκος μας γη, κουκίδα και
δη ο ΜΕΣΑΚάκος μας «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» η
εφημεριδούλα μας «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» η
γεννήτρα  Καλλιπεύκη μας, λιγότερο από
σταγόνα στον ωκεανό ή άμμος στην παρα-
λία του ωκεανού καθώς και μεις μια ιδέα
που λέει και ο Μπαρμπα Κάρολος Δαρβίνος,
που ξελιχθήκαμε από τον παππού μας  τον
πίθηκα, πολύ θέλει να πιθηκίσουμε; Αρκεί να
μη ματασκαρφαλώσουμε στις οξιές του Νε-
ζερού μας! Αλλά ως τότε, μια και υπάρχουμε
ωσάν ρίνισμα κοσμικής ύλης ή ως εξελιγ-
μένα πιθήκια ή ως θεϊκά γεννήματα, ας σα-
λαΐσουμε τα μουσκούλια μας και τη φαιά
μας, πριν να μας σαλέψει πατριωτάκια, Νε-
ζεριωτάκια, Καλλιπευκιωτάκια ή  και  Ασκυ-
ριωτάκια  όπου γης, η μοιρολατρία και ας το
πάρουμε απάνω μας ηρωικά, να ανταμώ-
νουμε μέσω Μ.Ε.Σ.Α.Κ. και «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙ-
ΠΕΥΚΗ», συναισθηματικά ηλεκτρονικά,
γραπτά, φωτογραφικά πριν μας δικάσουν
ξανά ως απογόνους του μόνκευ (monkey trial
1925 δίκη των πιθήκων)και μας ξαναγυρί-
σουν στα δεντρά γιατί προς τα κει τραβάει ο
κοινωνικός «Καραβίδας» (σ.σ. νεζεριώτικος
κρύος βορειο-ανατολικός άνεμος)
μπρρρρ… και να «μας καϊπώσουν καπιστρω-
μένους στου ντάμʼ»! Καλή ανάγνωση και …
τα υπογλώσσιά σας!

Α.Α. Παπαϊωάννου -  του Τέγου - 
Νεζεριώτης (…αιωνίως) 

Καλλιπευκιώτικες γκρίνιες -
γκίνιες για …Γκίνες (Guinness)

Γράφει ο Απόστολος Α. Παπαϊωάννου 

Όλοι μας φυσικά γνωρίζουμε την τοποθεσία Περιβόλια,
που βρίσκεται στα ριζά της Μεταμόρφωσης και απέναντι
από τον οικισμό. Την ονομασία την πήρε από τα περιβό-
λια που υπήρχαν ή υπάρχουν εκεί. Στην πραγματικότητα,
όμως, ποτέ δεν υπήρξαν περιβόλια με την πραγματική
έννοια. Υπήρχαν ή υπάρχουν χωράφια με λίγες καρυδιές
και κερασιές και αυτά χωρίς συστηματική καλλιέργεια
και εκμετάλλευση. Οι μεγαλύτεροι που ήμασταν παιδιά
τις δεκαετίες 1960 και 1970 θυμόμαστε αυτά τα περιβό-
λια και τις ζαβολιές που κάναμε προκειμένου να κλέ-
ψουμε μερικά κεράσια και λίγες φράουλες. Και μερικοί
που τα φύλαγαν, μας κυνηγούσαν και εύρισκαν τον
μπελά τους. Σήμερα βέβαια, όσα έχουν απομείνει, βρί-
σκονται στο έλεος του Θεού, εγκαταλειμμένα και αρρω-
στημένα και όποιος θέλει, μπορεί ελεύθερα να μαζέψει
τους καρπούς. Τα περιβόλια αυτά δημιουργήθηκαν μετά
το 1950 όταν οι κάτοικοι επαναπατρίστηκαν μετά την

λήξη του εμφυλίου. Νομίζουμε ότι τα δέντρα είχαν μοι-
ραστεί δωρεάν από το κράτος γιʼ αυτό και οι πολλές κα-
ρυδιές μέσα στο χωριό. Τέλος πάντων,
τα περιβόλια έγιναν αλλά ποτέ οι γο-
νείς μας και οι χωριανοί μας δεν τα
είδαν ως είδος προς εκμετάλλευση
ούτε και ως ένα έσοδο. Τον μόνο που
θυμόμαστε να πουλάει λίγα κεράσια
και για λίγα χρόνια ήταν ο Αλέξης Γκα-
βούτσικος.
Και, όμως, αν ποτέ το παίρναμε στα σο-
βαρά και αποφασίζαμε να δουλέψουμε
συστηματικά και επαγγελματικά, θα
μπορούσε αυτός ο τόπος να γεμίσει
από πραγματικά περιβόλια και οι κάτοι-
κοι της Καλλιπεύκης να έχουν ικανο-
ποιητικά έσοδα και οφέλη από την
καλλιέργεια διαφόρων οπωροφόρων
και κυρίως κερασιάς, μηλιάς, βυσσι-
νιάς, καρυδιάς, αχλαδιάς κλπ. Είναι αλήθεια, ότι δεν εί-
μαστε λαός του εμπορίου και των τεχνικών εργασιών
γενικά. Αρκούμαστε σε βαριές δουλειές και σε εργασίες
που δεν έχουν πολλή ευθύνη. Εξάλλου, οι γονείς μας,
συνέχεια μας το έλεγαν και ακόμα ηχούν στʼ αυτιά μας
οι κουβέντες τους: «Μάθʼτι γράμματα να φύγιτι απʼ την
τυράγνια τη δική μας!». Ίσως και να είχαν δίκιο γιατί δεν
είχαν τα μέσα και τις γνώσεις για να καλλιεργήσουν τη
γη. Σήμερα, όμως, που και γράμματα ξέρουμε και τα μη-
χανήματα υπάρχουν, θα μπορούσε η Καλλιπεύκη να γίνει
πραγματικό περιβόλι. Παράδειγμα τρανό αποτελεί ο Βελ-
βεντός της Κοζάνης. Χωριό των τεσσάρων χιλιάδων πε-
ρίπου κατοίκων, που βρίσκεται πολύ κοντά στα Σέρβια. Σʼ
αυτό το χωριό, υπάρχουν πολλά περιβόλια και λειτουργεί
ένας γεωργικός συνεταιρισμός που διακινεί όλα τα προ-
ϊόντα. Αποτελεί πρότυπο συνεταιρισμού όχι μόνον για
την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Με το να δουλεύουν
με πρόγραμμα και μεράκι, κατόρθωσαν οι Βελβεντινοί
να αναπτύξουν το χωριό τους και να κρατήσουν όλη τη
νεολαία στον τόπο τους. Έτσι σήμερα, έχουν μεγάλα ει-

σοδήματα από τα περιβόλια τους και είναι άξιοι επαίνων. 
Και ο δικός μας ο τόπος είναι πολύ καλός για την καλ-
λιέργεια οπωροφόρων. Τα μήλα, τα καρύδια, τα κυδώνια,

τα κεράσια κλπ. ευδοκιμούν και αποδίδουν. Αυτό
το βλέπουμε στα περιβόλια που έκανε τα τελευ-
ταία χρόνια ο Χρίστος Οικονόμου, ο γιος του
Γιάννη του Οικονόμου. Είναι ο μοναδικός Καλλι-
πευκιώτης που δημιούργησε περιβόλια και καλ-
λιεργεί οπωροφόρα δέντρα. Επισκεφτήκαμε αυτά
τα περιβόλια και μείναμε άφωνοι από αυτό που εί-
δαμε. Όλα τα δέντρα λυγούσαν από τον καρπό. Το
ένα περιβόλι και το μεγαλύτερο, βρίσκεται στο
δρόμο προς την Κρανιά, αριστερά πριν φτάσουμε
στο Πουρνάρι. Το δεύτερο ανάμεσα από τα Αλώνια
και τα Λιβάδια, όπου και οι αποθήκες του Χρίστου.
Στο δεύτερο περιβόλι, ο Χρίστος φύτεψε και το ιπ-
ποφαές, που ήταν κατάμεστο καρπών. Επίσης ο
Χρίστος Οικονόμου, είναι ο μοναδικός Καλλιπευ-
κιώτης που έχει φυτέψει και ελαιώνα, περίπου 100

δέντρα και ήδη άρχισε να παίρνει και παραγωγή. Ο ελαι-
ώνας βρίσκεται στα προσήλια προς τους Γόννους, στη

θέση Καρυές, κοντά στο ηλιακό πάρκο του Κώστα Γκρί-
ζια. Βέβαια, για την ιστορία, ο πρώτος διδάξας στην καλ-
λιέργεια της ελιάς ήταν ο μακαρίτης ο Γιάννης ο
Τσιάτσιος, που είχε φυτέψει ελιές πριν από τριάντα χρό-
νια τουλάχιστον. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι κτη-
νοτρόφοι της Καλλιπεύκης και όχι μόνον,  δεν έμαθαν
ακόμη να σέβονται τις καλλιέργειες των γεωργών μας.
Πρέπει κάποτε να καταλάβουν (για να μην καταλάβουν
με άσχημο τρόπο) ότι, όπως οι άλλοι σέβονται το βιος
τους, έτσι και αυτοί πρέπει να σέβονται την περιουσία
των άλλων και να μην προκαλούν ζημιές στις καλλιέρ-
γειες των φυτών.  Τελειώνοντας, θέλουμε να επαινέ-
σουμε τον Χρίστο Οικονόμου για όλα αυτά που κάνει και
αποτελεί λαμπρό παράδειγμα και οδηγό για όλους μας.
Μόνο που και αυτός, ναι μεν δημιούργησε τα περιβόλια
του, αλλά πρέπει να τα εκμεταλλευτεί άκρως επαγγελ-
ματικά και όχι μισο-επαγγελματικά, μισο-ερασιτεχνικά.
Και να τονίσουμε πάλι ότι, ο τόπος μας, μπορεί να γίνει
πραγματικό περιβόλι, αρκεί να το θελήσουμε.

Ζ.Α.Κ.

Τα περιβόλια της Καλλιπεύκης

συνέχεια από την 1η σελίδα
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Aπό 2µηνο σε 2µηνο
Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου
(Τηλ.: 6939054878 - papaioannoupanagiotis@gmail.com - panagiotis@e-mythos.eu)

CMYK

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ: «Ο
φασισμός στις μέρες μας
φανερώνεται με δύο μορ-
φές. Ή προκλητικός, με το
πρόσχημα αντιδράσεως σε
πολιτικά ή κοινωνικά γεγο-
νότα που δεν ευνοούν την
περίπτωσή τους, ή παθητι-
κός μες στον οποίο κυ-
ριαρχεί ο φόβος για ό,τι

συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν. Κι έτσι εδραι-
ώνεται η πρόκληση. Με την ανοχή των πολλών. Προτιμότερο αργός
και σιωπηλός θάνατος, από την αντίδραση του ζωντανού και ευαί-
σθητου οργανισμού που περιέχουμε». Γέφυρα «Διάβας»… 

Καύσιμα: Εδώ και αρκετό
καιρό συμβαίνει το παρα-
κάτω στη χώρα μας: Οι
τιμές του πετρελαίου διε-
θνώς μειώθηκαν, να μην
πω κατρακύλησαν (28 δο-
λάρια το βαρέλι - 22-1-
1016) και η τιμή της
βενζίνης και του πετρε-
λαίου κίνησης στα πρατή-

ρια παραμένει περίπου ή ίδια (ελάχιστη πτώση). 
Πως γίνεται αυτό; Η απάντηση είναι απλή, απλούστατη: Δεν πληρώ-
νουμε το προϊόν καθεαυτό. Πληρώνουμε τους φόρους! Το προϊόν
είναι το μέσον για την είσπραξη των φόρων! Κι οι φόροι στα καύ-
σιμα είναι τεράστιοι!!! Ειδικός φόρος κατανάλωσης: 0,679 συν ΦΠΑ:
23%! Και… φτωχοί και πλούσιοι, έχοντες και μη πληρώνουμε το ίδιο!  

Η φωτογραφία είναι από το γεφύρι της Διάβας (Καλαμπάκα), που
έπεσε στις 17-1-2016! Ευτυχώς κάτι υποπτεύθηκαν από την προ-
ηγούμενη! Όχι, δεν έχει κάποια σχέση με τη δική μας καθημερινό-
τητα, απλά το επισημαίνω εδώ «προς γνώση και συμμόρφωση»…

Γεφύρια υπάρχουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδα μας.
Να θυμίσω επίσης πως πριν αρκετά χρόνια, έπεσε γέφυρα στην
εθνική οδό (Λεπτοκαρυά - Σκοτίνα), χωρίς να το έχουν «υποπτευ-
θεί».     

Σημαντική ήταν η ανταπόκριση πατριωτισσών και πατριωτών στα κα-
λέσματα του Συλλόγου που φαίνεται από τη συμμετοχή τους στις
λίγες εκδηλώσεις που μέχρι σήμερα μπόρεσε να πραγματοποιήσει ο
Σύλλογος μας. Σημαντική επίσης θεωρώ και την καλή τους προαί-
ρεση αφού στις όποιες συζητήσεις - προτάσεις ή απάντησή τους
είναι «θα είμαστε εκεί όπου και όταν μας χρειαστείτε»…    

Κρύος ήταν για κά-
ποιες μέρες - ευτυχώς
λίγες - ο χειμώνας,
πολύ κρύος. Με θερ-
μοκρασίες κάτω από
το μηδέν μέρα και
νύχτα. Στη φωτογρα-
φία – για του λόγου το
αληθές - το ξημέρωμα
της πρωτοχρονιάς το
θερμόμετρο κατέ-
γραψε -13,8 βαθμούς
C!  

Η φωτογραφία είναι από τις 27 Δεκεμβρίου. Τίποτα δεν δείχνει πως
σε τρείς μέρες θα έχουμε αρκετό χιόνι και πολικές θερμοκρασίες.
Καλός ο καιρός κι αυτόν εκμεταλλεύθηκε κι βοσκός για να βγάλει

τα πρόβατα μέχρι τον «Πλάτανο». Το κοπάδι που φαίνεται είναι του
Γιάννη Καραμπατή, (στο βάθος ο Όλυμπος) από τα λίγα που έμειναν
πλέον στο χωριό μας.    

Η επιγραφή είναι από γνωστό μας γιατρό. Από δικό μας άνθρωπο,
όχι (μόνο) από την ιατρική αλλά από την πολιτική. Να θυμίσω πως
υπήρξε - κατʼ επανάληψη - εθελοντής αιμοδότης στην τράπεζα αί-
ματος του Συλλόγου μας. «Εξετάζω δωρεάν, όσους έπεσαν θύματα

του μνημονίου, επειδή με την ψήφο μου συνήργησα στην παράδοση
της Ελλάδας στις κατοχικές δυνάμεις, με συνέπεια να βυθιστούν
στη φτώχια, εκατομμύρια Έλληνες…». Αυτά περίπου γράφει στην
είσοδο του ιατρείου του ο Έκτορας Νασιώκας. Εύγε!      
Αυτά είναι τα ξυνόμηλα, για τα οποία στο μακρύτερο παρελθόν
(1955-1965), γίνονταν ακόμη και καυγάδες! Έπρεπε να τα τρώμε με
μέτρο και μόνο όταν οι μεγαλύτεροι θα μας τα έδιναν! 

Τα συγκεκριμένα, είναι από τη μηλιά της Αθηνάς Παπαστεργίου, που
σε πείσμα των καιρών αντέχει ακόμη! Και σήμερα τρώγονται μα…
για τους περισσότερους δεν θα είναι επιλογή… άλλες εποχές!   

Μέχρι το γεφύρι στρώθηκε η άσφαλτος (περιοχή «Αγέλη») - (μαζί
με το δρόμο προς Παλιό Παντελεήμονα) αλλά λίγο η βιασύνη, λίγο
το «ελληνικό» τέλειωσε με πρόβλημα. Πάνω στο γεφύρι έχει μικρές

λακκούβες και κρατάει νερό. Είναι και η κοινόχρηστη βρύση δίπλα,
όπως βλέπετε τη φωτογραφία δεξιά (δεν φαίνεται)… Και… το γε-
φύρι δεν έχει κάγκελα! Μήπως θα έπρεπε;     

Αντιγράφω από το προηγούμενο φύλλο: Στο κάτω μέρος της επι-
γραφής έγραφε: ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 18! 
Η πινακίδα βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Παλιός Παντελεήμο-
νας. Για όποιο λόγο κι αν έγινε έτσι δεν πρέπει να αποκατασταθεί;  
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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις και... συζητήσεις στην Καλλιπεύκη
Συνέχεια από την 1η
Στη συνάντηση - συζήτηση παραβρέθηκαν και
συμμετείχαν είκοσι έξι κάτοικοι του χωριού (οι πε-
ρισσότερες γυναίκες), εκφράζοντας θέσεις και

απόψεις σε θέματα που τους ενδιέφεραν με την
καθοδήγηση και το συντονισμό της ψυχολόγου,
κ. Μόιρα Τζίτζικα, η οποία με εύστοχες παρατη-
ρήσεις - τοποθετήσεις προκαλούσε τους παρα-
βρισκόμενους να εκφραστούν. 
Πόλη, χωριό, τρόπος ζωής - διατροφής, εργασίες,
καθημερινές δυσκολίες, σχέσεις, απώλεια ήταν

κάποια από τα θέματα που τέθηκαν και για τα
οποία η κ. Μόιρα Τζίτζικα, χωρίς να αναπτύξει (δεν
θα μπορούσα άλλωστε σε μια συνάντηση) έδωσε
γενικές απαντήσεις πολλαπλασιάζοντας έτσι τους
προβληματισμούς μας.  Με το τέλος της συνάν-
τησης εκφράστηκε η επιθυμία από όλους για επα-
νάληψη των συναντήσεων με συγκεκριμένο θέμα,
όμως, για κάθε φορά. Έτσι, το επόμενο θέμα -
ύστερα από πρόταση κάποιων που έγινε αποδε-
κτή, θα είναι το «Οικογενειακές σχέσεις» και η
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ια-
νουαρίου (προτάθηκαν κι άλλα θέματα αλλά θα
συζητηθούν σε επόμενες συναντήσεις). Το Δ. Σ.
του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά και συγχαί-
ρει την κ. Μόιρα Τζίτζικα, για την αυθόρμητη αν-
ταπόκριση, την επιστημονική της κατάρτιση, την
άριστη διαχείριση (θεμάτων και ομάδας). Ευχαρι-
στεί επίσης και συγχαίρει (διπλά και τρίδιπλα)
όλες και όλους όσους παραβρέθηκαν στην πρώτη
αυτή συνάντηση, για τη διάθεση, το ενδιαφέρον,
τους προβληματισμούς αλλά και τις απόψεις τις
οποίες κατέθεσαν. 
•    Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη

συνάντηση - των λίγων κατοίκων του χωριού μας
- στο Δημοτικό Σχολείο, χωρίς τη «συνεργασία»
του καιρού! Ολικό παγετό είχε το χωριό μας στις
23-1-2016 και οι είκοσι πέντε άνθρωποι που παρα-
βρεθήκαμε, πήγαμε με μείον 4 βαθμούς C και ντυ-
μένοι για καλά. 
Το σχολείο, όμως, είχε από ώρα ζεσταθεί και κατά
τη διάρκεια του δίωρης και πλέον συζήτησης δεν
κρυώναμε. Το θέμα ήταν «Οικογενειακές σχέ-
σεις». Η κ. Μόιρα Τζίτζικα, διεύθυνε άριστα τη συ-
ζήτηση, ύστερα από μια σύντομη εισαγωγή. 
Στη συζήτηση συμμετείχαν σχεδόν όλοι με ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον. 
Άλλοι για να πουν τις προσωπικές τους εμπειρίες,
άλλοι για να υποβάλλουν ερωτήματα κι άλλοι να
εκφράσουν την άποψή τους. Με τη λήξη, ορί-
στηκε το επόμενο θέμα της συνάντησης, που θα
γίνει στις 20μ Φεβρουαρίου (;) και θα είναι το «Αυ-
τογνωσία».
Η συναντήσεις, οργώνονται από τον Σύλλογό μας
(τον Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ») κι έχουν ως
στόχο, τη γνώση, τον προβληματισμό, τη σύσφιξη
των σχέσεων κλπ.


