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Η θέση µας
Συµπληρώσαµε ένα χρόνο στο ∆.Σ. του Συλλόγου µας! Οι επιστολές σας, τα σχόλιά σας και η συνδροµή σας, φανερώνουν πως οι πρωτοβουλίες, οι
εκδηλώσεις και οι δράσεις µας έγιναν αποδεκτές. Σας ευχαριστούµε! Θα συνεχίσουµε µε την ίδια όρεξη, το ίδιο µεράκι, την ίδια αγάπη. Η δύναµη
του Συλλόγου µας, είστε εσείς! Συνεχίστε να είστε κοντά µας… ελπίζουµε (πιστεύουµε) πως δεν θα σας απογοητεύσουµε. Όλοι µαζί µπορούµε!
«Λίγο ακόµα να σηκωθούµε λίγο ψηλότερα…», όπως λέει ο Γ. Σεφέρης, µε τη φωνή της Μ. Φαραντούρη, στο οµώνυµο τραγούδι του µ. Θεοδω-
ράκη…

Οur Position
We completed one whole year to the Board our Association! Your letters, your feedback and your support, prove that the initiatives, events and our ac-
tions are well accepted. Thank you! We will continue with the same amount of desire, passion and love. The strength of our Association is you! Please
continue to be with us ... we hope (believe) that will not disappoint you. Together we can! "Just a little more to get up a little higher ..." wrote G. Seferis
and sung by M. Farantouri, at the title song of M. Theodorakis...

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε το ημερήσιο κα-
λοκαιρινό μας αντάμωμα,
στις 23 Ιουλίου, Σάββατο και
στο χώρο αναψυχής ΠΑΤΩ-
ΜΕΝΗ, μέσα στο δάσος.
Ξεκίνησε το πρωί με λει-
τουργία στο εξωκλήσι της
Κοίμησης της Θεοτόκου, συ-
νεχίστηκε με περιήγηση στα
εκθέματα κι ακολούθησαν
δραστηριότητες και τραγού-
δια από τα μικρά παιδιά της
Καλλιπεύκης, που χειροκρο-
τήθηκαν θερμά. 
Στη συνέχεια άλλοι στις

κουρελούδες και στα κιλίμια
δίπλα στις ψησταριές τους
κι άλλοι στα τραπέζια, από-
λαυσαν το μεσημεριανό
τους κάτω από τους ήχους
της ορχήστρας, σε καθιστι-
κούς - επιτραπέζιους ρυθ-
μούς. Νωρίς το απόγευμα
άρχισαν να καταφθάνουν
πολλοί περισσότεροι μέχρι
που ο χώρος της Πατωμένης
θύμιζε λαϊκό πανηγύρι κι
έβλεπες παρέες κι άτομα να
χαιρετιούνται να συνομι-
λούν, σ' ένα πραγματικό αν-
τάμωμα.  σελίδα 6

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. 
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.

Το Δ.Σ.           

CMYK

ΠΑΤΩΜΕΝΗ 23 Ιουλίου 2016

ΗΗμμεερρήήσσιιοο  κκααλλοοκκααιιρριιννόό  ΑΑννττάάμμωωμμαα
ΚΚααλλλλιιππεευυκκιιωωττώώνν

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

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΒΒρρααδδιιάά  ηηλλιικκιιωωμμέέννωωνν  σσττηηνν  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη

Ορεινή παραθέριση
Καλλιπευκιώτες, -σες πατριωτά-
κια, Οχτώβρης ʼ16! 
Άρχισε να φυσάει Καραβίδας
(καλλιπευκιώτικος ανατολικός),
όμως, μια ακόμη ορεινή καλλι-

πευκιώτικη βουτιά θερινής ρα-
στώνης… αξίζει την απολαβή
μας αλλά φροντίστε και για τί-
ποτα ηρεμιστικά!
«Πού πάμε φέτος διακοπές;»με
ρώτησε ανοιξιάτικα ένα γειτο-

νάκι καμπίσιο κομματάκι θλιμ-
μένο, εννοώντας αυτός καρκαμ-
πίλα, «Νεζερό», του απάντησα,
«με το δροσερό νερό, ίσκιο μπε-
ρεκέτʼ  χοντρό  και… κοντά στʼ
άστρα να τα βλέπεις, να τα πιά-

νεις και ενίοτε να τα καβαλάς
και να τα οδηγείς! Κι αν κουρα-
στείς στον ουρανό μεθυστάνας,
ξεπεζεύεις στη δροσιά  της Βρυ-
σοπούλας  για αμβροσία θεϊκή»!
Δεν είχα δίκιο;            σελίδα 11

Παγκόσμια Μέρα ηλικιωμένων, 1η
Οκτώβρη. Όχι πως οι άλλες μέρες πε-
ρισσεύουν αλλά… τούτη όρισαν επί-
σημη! 
Ναι, Σάββατο βράδυ, ο ΜΕΣΑΚ «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», Πολιτιστικός Σύλλο-
γος, του χωριού μου (Καλλιπεύκης),
τίμησε τους εναπομείναντες ηλικιω-
μένους ακρίτες που φυλάνε τις κου-
ρελούδες των παλιών ονείρων -
εύχομαι να το καθιερώσει – λίγοι -
τρεις κι ο κούκος…  αλάλητος, σαν
λείπει η παιδική φωνή, ο… κούκος μα-
ραζώνει… - αλλά λέοντες! Κάποτε
έσφυζε από ζωή, κόσμο και φωνές,
τούτη η ορεινή απλωσιά στου Δία τα
κυβερνεία, δεν μπορούσες να κρυ-
φτείς, μια ματιά σε κάθε «γλίστρημα»
θα σʼ ακολουθούσε, τώρα, ακόμη και
στη δημοσιά αισθάνεσαι… κρυμμέ-
νος, λείπουν τα μάτια τα πολλά μα κι
όσα έχουνε μείνει, φέρουν γυαλιά
που τα κρατούν λάστιχα και κορδόνια

και μες το χέρι τους κρατούν γκλί-
τσες, μα κι όνειρα περασμένα! Η…
Πραγματικότητα! 
Εκεί που οι κυβερνητικοί γε-
νίτσαροι «τιμούν» ρίχνοντας
αέρια και χημικά στα πρό-
σωπά, ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ., φορέας
πολιτισμού με ευγένεια και
ανθρωπιά τίμησε τους ξωμά-
χους του Νεζερού,  …όμορφέ
μου μαχαλά μου! Φαγητό και
φυσικά χορό, όσο βαστούσαν
τα γόνατα και τα κότσια… ένα
τσάμικο αργό, ένα συρτό
στρωτό ή ένα στα τρία, χωρίς
«κάτσες»! Πολύ καλό. Εύγε!
Κι εγώ εδώ, μαζί με το Μη-
τσάκα, το Νίκο και τα όργανα
…φωτιά! Μαζί και ο νεαρός
Στέλιος με το κλαρίνο, να ση-
μαδεύει την ελπίδα… Και οι
ηλικιωμένοι, «Εκεί που είσαι
ήμουνα… τότε, κι εγώ στα εί-

κοσι και στα σαράντα, ορ-
μούσα αχαμπάριαστος, συλ-
λογισμό κανένα αλλά τώρα
στα όψιμα; Κι, όμως, το ταξίδι
της ζωής, γρήγορο μα πανέ-
μορφο. Εξαντλημένος μα τυ-
χερός συλλογιέσαι «…ρε

γαμώτο… τί καταπληκτική
βόλτα!» Κι εμείς, με το
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. στην άκρη της βόλ-
τας, τη δέουσα τιμή, γιατί το
παλιό τʼ αμπέλι, μπορεί να
βγάζει λίγο κρασί αλλά… γευ-
στικότατο!    σελίδα 5

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εκδήλωση Τιµής
και Μνήµης από τον
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Εθελοντική αιµοδοσία
στην Καλλιπεύκη
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Βραδιά ηλικιωμένων (δείπνο,
μουσική), (01-10-2016).

* * *
Συναντήσεις - συζητήσεις με
τν ψυχολόγο Μόιρα Τζίτζικα
(τουλάχιστον μία ανά μήνα - οι
ημερομηνίες θα ανακοινώνον-
ται εγκαίρως).

* * *
Δημιουργία χορωδίας γυναι-
κών, με την ευθύνη του μουσι-
κού Αποστόλη Α.
Παπαϊωάννου.

* * *
Εκδρομή - Επίσκεψη των ηλι-
κιωμένων του χωριού στο Λα-
ογραφικό Μουσείο Γόννων και
στην Πινακοθήκη «ΖΗΖΗ ΚΑΙ
CRISTIANE ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ» (Οκτώβριος ή Νοέμ-
βριος 2016).

* * *
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
για τα παιδιά (τραγούδια, δημι-
ουργικές δραστηριότητες,
δώρα), (26-12-2016).

* * *
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
- Γλέντι (31-12-2016).

* * *
Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017, (31-12-2016).

* * *
Φασολάδα - Γλέντι στην πλα-
τεία την Καθαρή Δευτέρα, με
τη συνεργασία όλων των κατα-
στημάτων του χωριού (27-02-
2017)

* * *

Μουσική βραδιά «Το Ρεμπέ-
τικο - ιστορική διαδρομή», στο
Δημοτικό Σχολείο, με τους
αδελφούς Παπαϊωάννου (25-
03-2017).

* * *
Ανάδειξη των αγριολούλου-
δων της Καλλιπεύκης με το χα-
ρακτηριστικό όνομα
«Λουλούδια του Μάη» (30-04-
2017), η ημερομηνία είναι εν-
δεικτική, ενδέχεται να αλλάξει
ανάλογα με το πότε θα ανθί-
σουν τα αγριολούλουδα), πρό-
κειται για αυτοφυείς άγριους
νάρκισσους που ανθίζουν σε
δεκάδες στρέμματα από τα
μέσα Απριλίου μέχρι τα μέσα
Μαΐου.

* * *
Ενδυνάμωση και ανάδειξη του
εθίμου «Περδίκες» (ζωγραφι-
στά χρωματιστά αυγά που κυ-
λιούνται από δυο ανθρώπους
αντικριστά στο χορτάρι με
σκοπό να «τσουγκρίσουν» και
να σπάσουν), έθιμο που συμ-
βολίζει την άνοιξη και τελείται
την ημέρα του Αγίου Αθανα-
σίου στο ομώνυμο εξωκκλήσι
(02-05-2017).

* * *
Δημιουργία τμήματος δημι-
ουργικών δραστηριοτήτων για
παιδιά 4-9 χρονών στο Δημο-
τικό Σχολείο, (03-07/11-08-
2017).

* * *
Μαθήματα παραδοσιακών
χορών για εφήβους (χορευ-
τικό συγκρότημα εφήβων), στο
Δημοτικό Σχολείο, (03-07/11-

08-2017).
* * *

Μαθήματα παραδοσιακών
χορών για ενήλικους (χορευ-
τικό συγκρότημα ενηλίκων),
στο Δημοτικό Σχολείο, (01-
08/11-08-2017).

* * *
Εκδήλωση τιμής προς τους
Εθελοντές Αιμοδότες, σε συ-
νεργασία με το Γενικό Νοσο-
κομείο Λάρισας (Εισήγηση -
συζήτηση περί εθελοντικής αι-
μοδοσίας, απονομή αναμνηστι-
κού, γεύμα), (24-07-2017).

* * *
Εθελοντική Αιμοδοσία, σε συ-
νεργασία με το Γενικό Νοσο-
κομείο Λάρισας, στο Δημοτικό
Σχολείο Καλλιπεύκης (05-08-
2017).

* * *
Διήμερο Αντάμωμα Καλλιπευ-
κιωτών στην Πατωμένη, με
πλήθος εκδηλώσεων (εκθέ-
σεις, θέατρο, κουκλοθέατρο,
μουσική συναυλία, δημοτική
ορχήστρα - γλέντι), (12/13-08-
2017).

* * *
Ανάπλαση, βελτίωση του
χώρου της Πατωμένης σε συ-
νεργασία με το Δασαρχείο, το
Τοπικό Συμβούλιο και το Δήμο
Τεμπών (Άνοιξη του 2017).

* * *
Συνεργασίες με γειτονικούς
πολιτιστικούς φορείς (όπως:
Βιβλιοθήκη Ραψάνης, Ξενώνας
Ραψάνης, Ποδηλατικός Σύλλο-
γος «Πηνειός» Λάρισας, Πολι-

τιστικός Σύλλογος - Λαογρα-
φικό Μουσείο Γόννων, κ.α.) σε
ημερομηνίες που θα ορισθούν
αργότερα.

* * *
Ανάπλαση - βελτίωση του
χώρου «Καραβίδα», (λίγο πριν
την Πατωμένη, όπου και το
«γήπεδο» της Καλλιπεύκης),
σε συνεργασία με το Δασαρ-
χείο, το Τοπικό Συμβούλιο και
το Δήμο Τεμπών (Άνοιξη του
2017).

* * *
Αποκατάσταση ζημιών του μο-
νότοξου πέτρινου γεφυριού
στα «Αλώνια», σε συνεργασία
με το Τοπικό Συμβούλιο και το
Δήμο Τεμπών (Άνοιξη του
2017).

* * *
Προσπάθεια βελτίωσης του
γηπέδου μπάσκετ και του πέριξ
χώρου, σε συνεργασία με το
Τοπικό Συμβούλιο και το Δήμο
Τεμπών (Άνοιξη του 2017).

* * *
Δράσεις εθελοντισμού για κα-
θαριότητα χώρων (βρύσες,
δρόμοι, κοιμητήριο, Αλώνια,
Καραβίδα, Πατωμένη), (Άνοιξη
του 2017).

* * *
Τακτική Εκλογο-απολογιστική
Γενική Συνέλευση, στο Δημο-
τικό Σχολείο, (14-08-2017).

Με τη δική σας συνδρομή και
βοήθεια θα… τα υλοποι-
ήσουμε όλα!!!

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΙούλιος- Αύγουστος - Σεπτέμβριος �016 σελίδα �

«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 ΕΘΝΙΚΗ:
IBAN: GR9301103250000032500218907
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ),
Κωδικός Τράπεζας (SWIFT - BIC):
ETHGRAA (χρειάζεται για τους εκτός
Ελλάδας).

Σημείωση: Λόγω πληθώρας ύλης οι στήλες
«Η Ωραία Καλλιπεύκη Θυμάται» και «Ιστο-
ρία της Καλλιπεύκης» αναβάλλονται.

Συνδροµές, δωρεές, οικονοµικές
ενισχύσεις από 20-06 έως και 07-09-2016
Ονοµατεπώνυµο - Περιοχή Ποσό (€)
Αναγνώστου-Γκέτσιος Γεώργιος (Λάρισα) 20
Ανδρεάκης Γιάννης (Λάρισα) 10
Ανώνυµη κατάθεση (28/07/16) 10
Αφοί Κ. Μαντά (Καλλιπεύκη) 100
Βησσαρόπουλος Βασίλειος (Λάρισα) 10
Βλαχόπουλος Νίκος (Λάρισα) 20
Βλαχοπούλου Μαρία - Στέλλα 10
Βούλα Παπαδόντα (Λάρισα) 50
Γεροστέργιος Κων/νος- Ιερέας (Ελευθεραί) 20
Γιαννούλας Γιάννης (Θεσσαλονίκη) 10
Γκαραφλής Κωνσταντίνος (Λάρισα) 20
Γκαρλής ∆ηµήτριος (Λάρισα) 20
Γκάτσικος Αλέξανδρος (Λάρισα) 20
Γκουγκουλιά-∆αλακώνη Ευγενία (Αµπελώνας) 10
Γκουγκουλιάς Αθ. ∆ηµήτριος (Τρίκαλα) 20
Γκουγκουλιάς Απόστολος (Λάρισα) 20
Γκουγκουλιάς Εµµανουήλ (Γαλήνη) 20
Γκουγκουλιάς Κώστας (Λάρισα) 50
Γκουγκουλιάς Νίκος (Καναδάς) 35
Γκούµας Ζήσης (Καλλιπεύκη) 10
Γκούµας Ι. Αστέριος (Λάρισα) 10
Γκούµας Ιωάννης (Λάρισα) 10
Γκούµας Πούλιος (Λάρισα) 20
Γκουντουβάς Αστ. ∆ηµήτριος (Λάρισα) 20
Γκουντουβάς Αχιλλέας (Αµπελώνας) 20
Γκουντουβάς Γεώργιος (Λάρισα) 20
Γκουρµπαλής Βασίλειος (Λάρισα) 20
Γρόντζιος Αθανάσιος (Αµερική) 400
∆άµπλιας Γεώργιος (Σκοτίνα) 10
∆ούκα Μαριέττα (Φιλανδία) 50
∆ούκας Ι. Χρήστος (Λάρισα) 10
∆ούκας Κωνσταντίνος (Φιλανδία) 20
∆ουλαπτσής ∆ηµήτριος (Καναδάς) (100 δολ Καναδά) 66,60
Ζαφείρη Βασιλική (Γαζετα) (Λάρισα) 20
Ζαφείρη Στέλλα (Καλλιπεύκη) 10
Θεοδοσίου Νίκος (Κατερίνη) 20
Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης & Τυρνάβου 50
Καλούσης Κωνσταντίνος (Άργος) 20
Καλούσης Τριαντάφυλλος (Λάρισα) 20
Κανελλιά Γεωργία (Αθήνα) 10
Καραβιδές Βασίλειος (Γόννοι) 10
Καραγιάννη Γεωργία (Γερµανία) 10
Καραµπατής Θωµάς (Καλλιπεύκη) 20
Καρατόλιος Απόστολος (Λάρισα) 20
Καρατόλιος ∆ήµος (Βρυότοπος) 20
Καρέτσης ∆ηµήτριος (Λάρισα) 50
Καστόρη-Ντίτσα Σταµατή (Κατερίνη) 10
Καστόρης Α. Ανατάσιος (Λάρισα) 20
Κατσιούλας Νίκος (Λάρισα) 20
Κερµελής Γεώργιος (Λάρισα) 10
Κοµνηνός Αναστάσιος (Στυλίδα) 10
Κούσιος ∆ιονύσιος (Καναδάς) (50 δολάρια) 33,30
Κουτσιαρής Αναστάστιος (Λάρισα) 20
Λαµπίρης Χ. Νικηφόρος (Καναδάς) 50
Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος (Καναδάς) 50
Μανίκα Αποστολία (Καλλιπεύκη) 150
Μανολούλης ∆ηµήτριος (Κατερίνη) 10
Μαντάς ∆ηµήτριος (Μαρούσι) 20
Μαντάς Ιωάννης (Κατερίνη) 100
Μανωλούλης Ιωάννης (Αµερική) (20 δολ. Αµερικής) 17,43
Μανωλούλης Ιωάννης (Καλλιθέα) 20
Μασούρας Γ. Ιωάννης (Νέα Πολιτεία-Λάρισα) 30
Μασούρας Ιωάννης (Καναδάς) 20
Μασούρας Κωνσταντίνος (Θεσσαλονίκη) 10
Μητσιόπουλος Θ. Νίκος (Αθήνα) 10
Μητσιόπουλος Χρήστος (Μαραγκός) (50 δολ. Καναδά) 33,30
Μιχαήλ Αστέριος (Καλλιπεύκη) 10
Μόιρα Τζίτζικα (Αθήνα) 10
Μούζας Ε. Κωνσταντίνος (Αµπελώνας) 10
Μούργκας Ι. Αστέριος (Αµπελώνας) 20
Μούργκας Κωνσταντίνος (Γερµανία) 50
Μουσουλής Αντώνης (Λάρισα) 20
Μουσουλής Κωνσταντίνος (Κατερίνη) 10
Μουσουλή-Φώλια Μαρία (Λάρισα) 10
Μπακάλη Καίτη (Λεπτοκαριά) 10
Μπαµπαλής Αθανάσιος (Καναδάς) (100 δολ Καναδά) 66,60
Ντάσιος Γεώργιος (Καλλιπεύκη) 20
Ντάσιος Κυριάκος (Καναδάς) (100 δολ Καναδά) 66,60
Ντίτσας Χαράλαµπος (Κατερίνη) 20
Ντόντου Τριανταφυλλιά (Αθήνα) 20
Οικονόµου Γεωργία (Λάρισα) 15
Οικονόµου ∆ηµήτριος (Κόρινθος) 20
Οικονόµου Ι. Μαρία (Λάρισα) 10
Οικονόµου Ν. Χρήστος (Λάρισα) 20
Οικονόµου Χρήστος (Καλλιπεύκη) 100
Πανάρα Παγώνα (Αθήνα) 20
Παπαγιαννούλης Αναστάσιος (Λάρισα) 30
Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος (Λεπτοκαρυά) 20
Παπαδηµητρίου Ζαφείρης (Λεπτοκαρυά) 25
Παπαδηµητρίου Ιωάννης (Κατερίνη) 10
Παπαδηµητρίου Κώστας (Καλλιπεύκη) 20
Παπαδόντας Απόστολος (Αυστραλία) (100 δολ. Αυστρ.) 65
Παπαδόντας Ιωάννης (Τσιρίκης) (Λάρισα) 10
Παπαδόντας Κων. ∆ηµήτριος (Λάρισα) 20
Παπαδούλης Γεώργιος (Αθήνα) 20
Παπαϊωάννου Απόστολος (Αµπελώνας) 20
Παπαϊωάννου ∆ηµήτριος (Λάρισα) 10
Παπαναστασίου Αστέριος (Λάρισα) 50
Παπαστεργίου Νικόλαος (Λάρισα) 50
Πατούλιας Ζ. Ιωάννης 20
Πατούλιας Κανάκης (Γερµανία) 50
Πατούλιας Κωνσταντίνος (Αµπελώνας) 30
Πετρωτός Απόστολος (Γερµανία) 60
Πετρωτός Μανώλης (Γερµανία) 20
Πιάνα Μαρία (Αµπελώνας) 20
Πιτένης Γεώργιος (Λάρισα) 10
Ρηµαγµός Γιώργος (Αθήνα) 30
Ρηµαγµός ∆ηµήτριος (Λάρισα) 20
Σαλαµπάσης ∆ηµήτριος (Χάλκη) 10
Σαλαµπάσης Χρήστος (Γιάννουλη) 10
Σιµουτά Αθηνά – ∆ιονύσιος (ΗΠΑ) 50
Ταµπάκας Ηλίας (Βέροια) 10
Τζορµπατζόγλου Σάββας (Λάρισα) 20
Τρύπκος ∆ηµήτρης (Ανατολικό Θεσ/κης) 10
Τσακάλης Γιώργος (Καναδάς) (150 δολ. Καναδά) 101,19
Τσικατάρα ∆ήµητρα (Θεσσαλονίκη) 20
Τσιούγκος Μπάµπης (Κατερίνη) 10
Τσιούγκος Χρήστος (Καλλιπεύκη) 7
Τσιούγκου-Κωστή Αποστολία (Ιτέα) 10
Τσιρέβελος Απόστολος (Αµπελώνας) 20
Τσιρέβελος Γ. Στέργιος (Λάρισα) 20
Χαριτάτος Θάνος (Αθήνα) 20
Χατζής Κώστας (Θεσσαλονίκη) 20
Χατζής Νικόλαος (Λάρισα) 20

Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τους:
Οικονόμου Χρίστο, για τις πατάτες και τα φασόλια στην έκθεση προϊόντων στο αντάμωμα.
Παπαδόντα Γιάννη, για τα καρύδια.
Καλούση Χρίστο, για τη δωρεά του βιβλίου «Μύθοι του Αισώπου».
Ψαρό Απόστολο, για την καταγραφή σε βίντεο των πρωινών δραστηριοτήτων στο αντάμωμα.
Αναστάσιο Γκούθα (εμπόριο - διανομές), Στέλιος Παπαδημητρίου - Αποστολία Μανίκα (ξενώνας), Δημήτριος
Μαντάς (ταβέρνα), Ματίνα Μιχαντά (ασφαλιστική σύμβουλος), αφοί Παπαδημητρίου (κτηνοτρόφοι), Τάσος
Κούσιος (αγρότης), Χρήστος Οικονόμου (ταβέρνα), Χρήστος Γκουγκουλιάς (παντοπωλείο) και αφοί Κατσιούρα
Ιωάννης (παντοπωλείο), για τις προσφορές τους σε είδη για τη λαχειοφόρο (23-07-2016).
Καλούση Μαρία, για τη διδασκαλία στα χορευτικά μας συγκροτήματα.
Παπδόντα Βούλα και Παπαϊωάννου Χριστίνα, για την δημιουργία - υποστήριξη του τμήματος δημιουργικών
δραστηριοτήτων (παιδιά 4-9
ετών).
Λευτέρη Μπουρονίκο και Δημή-
τρη Γκαραφλή, για την εθελον-
τική τους προσφορά στην
καθαριότητα του χώρου της Πα-
τωμένης. Σημείωση σύνταξης:
Ποτέ άλλη φορά ο χώρος της Πα-
τωμένης δεν καθαρίστηκε τόσο
καλά όσα μεροκάματα κι αν δόθη-
καν!

Στη φωτογραφία οι δυο
εθελοντές επί το έργον.

Ευχαριστούμε επίσης και συγ-
χαίρουμε, την ομάδα Οδηγών
και Λυκόπουλων, που συμπτωμα-
τικά ο φακός τις πέτυχε σε εξόρ-
μηση καθαριότητας, που έκαναν
στην Πατωμένη, στις 3 Αυγού-
στου 16.

Για το πολιτιστικό έτος Σεπτέµβριος 2016 - Αύγουστος 2017

Προγραµµατισµός δράσεων Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»



Κώστας Μασούρας, 01-07-2016
Συγχαρητήρια για τις εκδηλώσεις του μορφωτικού και εκπολιτιστικού
Συλλόγου της Καλλιπεύκης.

Αποστόλης Γκουγκουλιάς, 20-08-2016

Ένα ακόμη καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του.
Ένα καλοκαίρι γεμάτο από εκδηλώσεις και
πρωτοβουλίες του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. που αποτέλε-
σαν ευχάριστη έκπληξη για όλους μας πι-
στεύω, μιας και τα τελευταία χρόνια είχαμε
συνηθίσει σε πολύ λιγότερα.
Θα σταθώ σε τρεις από τις εκδηλώσεις - πρω-
τοβουλίες του Συλλόγου:

Το 1ο Ολοήμερο Αντάμωμα των Καλλιπευ-
κιωτών, που πραγματοποιήθηκε στην Πατωμένη, στις 23 Ιουλίου 2016,
με πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων - εκθέσεων και φυσικά το λαϊκό
γλέντι που έκλεισε την ημέρα.
Κατά γενική ομολογία, αυτή η πρώτη απόπειρα του Συλλόγου να πραγ-
ματοποιήσει ΑΝΤΑΜΩΜΑ κανονικό και όχι μια μουσικοχορευτική βραδιά
όπως γινόταν μέχρι πριν, στέφθηκε από επιτυχία. Όχι τόσο μεγάλη όσο
έπρεπε ή όσο περίμεναν ορισμένοι, αλλά επίσης δεν ήταν και αποτυχία
όσο ευχόταν ή προεξοφλούσαν κάποιοι άλλοι. Έχω ξαναγράψει και στο
παρελθόν ότι για εμάς τους Καλλιπευκιώτες, ο Σύλλογος είναι κομμάτι
της ζωής μας και είμαστε «καταδικασμένοι» να τον ακολουθούμε σε ότι
κι αν κάνει. Αυτό συνέβη και φέτος στην προσπάθεια που έγινε για την
διοργάνωση του Θερινού Ανταμώματος.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός της μη συμμετοχής όλων των
καταστημάτων του χωριού στην εξυπηρέτηση του κόσμου στο χώρο της
Πατωμένης. Δυστυχώς φαίνεται κάποιοι έχουν ξεχάσει τα παλιά όμορφα
χρόνια, που φόρτωναν ακόμη και σε ζώα τα τραπεζοκαθίσματά τους και
τα κατέβαζαν στην Αγία Τριάδα για το «πανηγυράκι» της ημέρας. Πα-
ραδόσεις που χάθηκαν και θα συνεχίσουν να χάνονται, όσο οι άνθρωποι
ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο για το εύκολο και εφήμερο οικο-
νομικό όφελος. Δικαιολογίες περί ταμειακών μηχανών, προσωπικά τις
εκλαμβάνω ως φτηνές, εκτός κι αν μου πουν πόσες αποδείξεις έκοψαν
στις 13 Αυγούστου που έγινε το Λαϊκό γλέντι στην πλατεία… (εγώ πάν-
τως δεν έλαβα καμία).
Πιστεύω, παρά τις όποιες οργανωτικές δυσκολίες, ότι αυτή η προσπά-
θεια πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί και με προτάσεις και ιδέες,
όπως αυτές κατατέθηκαν και στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας, αλλά και μετά την συνάντηση των νέων στις 14 Αυγούστου. Το Δ.Σ.
και ο πρόεδρος, διαθέτουν ΕΥΤΥΧΩΣ «ευήκοα ώτα».
Η εκδήλωση τιμής των κ. κ. Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη μας π.
Βησσαρίωνα, του Ζήση Κατσιούλα και του αείμνηστου καθηγητή Ζήση
Παπαδημητρίου.
Είναι πολύ όμορφο για έναν Σύλλογο που καλείται Μορφωτικός και Εκ-
πολιτιστικός, να αναλαμβάνει και να πραγματοποιεί τέτοιες πρωτο-
βουλίες. Δείχνει ότι γνωρίζει την έννοια της τιμής και της
ευγνωμοσύνης. Θεωρώ ότι σωστά τιμήθηκαν οι προαναφερόμενοι για
το έργο και την προσφορά τους στην κοινωνία της Καλλιπεύκης και στο
κοινωνικό σύνολο εν γένη. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλοι συμπολίτες
μας που χρίζουν τέτοιας τιμής και που ίσως αποφασιστεί να τιμηθούν
στο μέλλον. Κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη. Θέλω μόνο
να γράψω δυο λόγια για τον αείμνηστο καθηγητή Ζήση Παπαδημητρίου,
τον οποίο είχα την Μεγάλη Τιμή να τον γνωρίσω, εντελώς τυχαία, ένα
καλοκαιριάτικο μεσημέρι στον πλάτανο του καφενείου των αδελφών
Μαντά στην Καλλιπεύκη, πριν μερικά χρόνια. Η γνωριμία μας για μένα
ήταν καταλυτική. Οι έκτοτε αρκετά συχνές συναντήσεις μας και συζη-
τήσεις τόσο στους Γόννους όσο και στην Καλλιπεύκη, θεωρώ ότι με
έχουν σημαδέψει. Ο αείμνηστος καθηγητής, ήταν ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ
όπως ακριβώς το γράφω… με κεφαλαία! Τρομερός συζητητής, ανοιχτός
σε κάθε άποψη που του θέτει ο συνομιλητής του, και άτομο με τεράστια
εμπειρία ζωής και γνώσεων. Δύο πράγματα έχω κρατήσει από τις συζη-
τήσεις μας: Το πάθος του για την Δημοκρατία (και όχι την «δημοκρα-
τία» όπως την έχουν καταντήσει οι σημερινοί πολιτικάντηδες, αλλά την
γνήσια, την ανόθευτη την Αρχαιοελληνική ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) και την αγάπη
του για τον τόπο του, την Καλλιπεύκη, που περήφανα έλεγε πως «από
δω κρατάω και γω» και φυσικά τους Γόννους, όπου γεννήθηκε και με-
γάλωσε. Είμαι ευτυχής που τον γνώρισα και του χρωστάω τεράστια ευ-
γνωμοσύνη για τις ώρες που μου αφιέρωσε. Υπόσχομαι, πως θα
εφαρμόζω πάντα τις συμβουλές του και θα τον θυμάμαι πάντα με σε-
βασμό και έναν μικρό κόμπο στον λαιμό.
Το «Λαϊκό Γλέντι» της 13ης Αυγούστου.
Προσωπικά το θεωρώ υπερβολή και είμαι σίγουρος ότι έγινε κατόπιν
πιέσεων προς το Δ.Σ. κυρίως από τα καταστήματα. Στην τελική δεν ήταν
και κάτι κακό. Ποτέ ένα γλέντι δεν είναι κακό. Κάποια ερωτήματα όμως
γεννήθηκαν: Γιατί τα μαγαζιά αυξάνουν τις τιμές κάθε χρόνο αυτή την
βραδιά; Έχουν παραπανίσια έξοδα; Απασχολούν περισσότερο προσω-
πικό; Κολλάν περισσότερα ένσημα ή μήπως κόβουν περισσότερες απο-
δείξεις; Μήπως πληρώνουν την ορχήστρα; Απʼ όσο είμαι σε θέση να
γνωρίζω τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβαίνει. ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΛΙ-
ΚΑΡΙΑ; Τώρα θα μου πείτε, περιμένεις απάντηση; ΟΧΙ δεν περιμένω.
Αλλά καλό είναι νομίζω αυτά να ακούγονται μπας και κάποιοι βάλουν
επιτέλους μυαλό. Μπας και κάποιοι καταλάβουν ότι η πλατεία ανήκει
και στους έχοντες αλλά και σε κείνους που κάνουν οικονομίες για να
μπορέσουν να ανέβουν μια βραδιά στο χωριό τους και να «γλεντήσουν»
με τους πατριώτες τους που τους βλέπουν 10 μέρες χρόνο παρά χρόνο.
Επίσης αλγεινή εντύπωση προκάλεσε και η «απαίτηση» ορισμένων, να
συνεχιστεί η εκδήλωση και μετά τις τρεις το πρωί, όπως είχε δηλώσει εξʼ
αρχής ο πρόεδρος του Συλλόγου. Φίλοι μου καλοί, όταν συμμετέχετε σε
εκδηλώσεις που διοργανώνουν άλλοι, καλό είναι να μάθετε να σέβεστε
και τους όρους της διοργάνωσης. Αλλιώς κάντε το δικό σας «πανηγυ-
ράκι» με τους δικούς σας όρους.

Τελειώνοντας να ευχαριστήσω όλο το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. για τις άο-
κνες προσπάθειές τους, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις μελλοντικές τους
ενέργειες και σκέψεις για την ευόδωση του κοινού στόχου μας, που

δεν είναι άλλος από την προσφορά προς την αγαπημένη μας ΚΑΛΛΙ-
ΠΕΥΚΗ και τον κόσμο της…

27-07-2016, Σταυρούλα Μπαρτσάκη - Γιάννης Μπουρονίκος
Ο σύζυγος μου, Γιάννης Μπουρονίκος κι εγώ, θα θέλαμε να συγχαρούμε
τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ» και κυρίως τον κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου, για την πολλή
όμορφη ιδέα, να πραγματοποιηθεί το αντάμωμα στον χώρο της Πατω-
μένης, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βραδύ και για όλες τις δράσεις
που πραγματοποιήθηκαν.
Καταπληκτικός και ακούραστος ο κ. Παναγιώτης, έστησε τον χώρο της
έκθεσης και προγραμμάτισε με μεγάλη επιτυχία όλες τις εκδηλώσεις.
Προσωπικά ευχαριστώ και για τους δυο μας, εσάς που μας δώσατε την
ευκαιρία και το βήμα να παρουσιάσουμε τα έργα μας, που φτιάχνουμε
με μεράκι και που λίγοι έως ελάχιστοι, γνώριζαν γι αυτές μας τις ενα-
σχολήσεις. Τιμή μας, τα ωραία λόγια που χρησιμοποιήσατε όταν ανα-
φερθήκατε στον Γιάννη, την ημέρα του ανταμώματος.
Ευχόμαστε και του χρόνου να είστε όλοι καλά και να διοργανώσετε
άλλο ένα αντάμωμα Καλλιπευκιωτών, με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη
επιτυχία.
Με εκτίμηση.

28-07-2016, Βάγια Φουντάρη - Γκουγκουλιά
Πολλά συγχαρητήρια για την καθʼ όλα επιτυχημένη οργάνωση του Θε-
ρινού Ολοήμερου Ανταμώματος των Καλλιπευκιωτών. Ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ, για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκθέσω δείγματα της
δουλειάς μου. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και πάντα επιτυ-
χίες.

05-08-2016, Βούλα Ντόντου
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιπεύκης για
την όμορφη ιδέα της δημιουργικής απασχόλησης των μικρών μας παι-
διών στο Σχολείο του χωριού. Ιδιαίτερα την κ. Βούλα Παπαδόντα την
δασκάλα μας που με χαμόγελο και με πολύ κέφι δημιούργησε τόσες
πολλές κατασκευές με τα παιδιά μας. Μπράβο σας!!!

29-08-2016, Μαρία Ρημαγμού
Μπράβο σε όλους σας, ήταν ένα δημιουργικό καλοκαίρι για τα παιδιά
μας. Ευχαριστούμε την κ. Βούλα (Παπαδόντα), την κ. Χριστίνα (Παπαϊ-
ωάννου).
Καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλό χειμώνα σε όλους.

26-09-2016, Γιάννης
και Σταυρούλα Μπουρονίκου

Σας ευχαριστούμε, για το αναμνηστικό dvd
του ανταμώματος που λάβαμε! Να είστε πάντα
καλά και γεμάτοι θέληση, ενεργεία και αγάπη
για το χωριό και να διοργανώνετε όμορφες και
επιτυχημένες εκδηλώσεις! Καλή επιτυχία για
το Σάββατο (01-10-2016).

07-07-2016, Απόστολος Αστερίου
Παπαϊωάννου

7ο Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου (ανοιχτή επι-
στολή για κάθε ενδιαφερόμενο)
Καλλιπεύκη! Αυλαία 7ου Φεστιβάλ Αφήγησης
Ολύμπου, απόηχος γλυκόπικρης γεύσης και
αίσθησης Game Over δια στόματος Προέδρου
ίσως δια παντός; Θα δείξει! Έφυγα από τους
τελευταίους... έχοντας παρακολουθήσει...
ολόκληρο το πολύ flat 7ο φεστιβάλ! Μάζεψα τα

συναισθήματα, έλειπαν τα συμπεράσματα, κρατούσα κάτι από παλιά μά-
ζεψα και τα καινούρια και τώρα αποστασιοποιημένος προσπαθώ να τα
ανασυντάξω. Αλήθεια πότε πέρασαν τόσα χρόνια από το πεώτο;
Δεν ξέρω αν και πόσο απύθμενο ή ρηχό είναι το βάθος σκέψης μου αλλά
η φαντασία μου σίγουρα οργιάζει και καλπάζει κι έτσι μετά από μια πα-
ράσταση θα έλεγα τόσο flat and boring (επίπεδη και βαρετή) που θα δι-
καιολογούνταν μόνο αν ήταν μαθητών (μου) επειδή θα παίζονταν άπαξ
και πρόχειρα ως θεατρικό παιχνίδι στο σχολείο, όμως, εδώ; Παρ όλα τα
των παρευρισκόμενων παλαμάκια, συγχαρητήρια, κτλ το περιβάλλον...
καφκικό σαν να καρτερούσαμε επιτάχυνση της αγωνίας και να επιβρα-
δύναμε λόγω ανίας, σαν να μας έδιωξε ο Παράδεισος λόγω ανυπομο-
νησίας αλλά να μη μας δέχεται λόγω της οκνηρίας ή έλλειψης
φαντασίας.
Όμως, «Θλιμμένη πένα και πενιά και τέλια όλο πόνο και η ΦΩΝΗ μου
τρέμολο να γράψω αυτόν το λόγο...» ρωτάει; Ήταν εκπαιδευτική δι-
δαχή, ήταν θεατρική παράσταση ήταν ένα βαλτωμένο ελικοειδές και
αφόρητο σόου ήταν φεστιβάλ ή ένα απλό πρόχειρο δίωρο, τρίωρο δι-
δασκαλίας, τι άραγε ήταν; Θα ρωτήσετε κι εσύ τι είσαι, Φελίνι ή Αγγε-
λόπουλος; Απαντώ Νεζεριώτης εσαεί! Ξέρω θα συσσωρεύσω απάνω μου
όλη την μήνιν πρωταγωνιστών, κομπάρσων και λοιπών, όμως, ας βά-
λουμε σε μια σειρά τα εισπραχθέντα αισθήματα, συναισθήματα συμπε-
ράσματα του 7ου φεστιβάλ αφήγησης Ολύμπου και συγκρίνετε με τα
δικά σας…
«Άντε πάλι, σου το ʼπα στα όνειρα μην ξαναπάς έστω κι αν η πραγματι-
κότητα είναι απαίσια αλλά κι αν πας μη μείνεις και ισκιοπατηθείς, γιατί
η χώρα τούτη του Ολύμπου - Εδώια Παραπάνʼ - και οι μεταμορφώσεις
της σε ονειρικά ταξίδια με καλούδια, γελασάκια σε κλωθογυρίσματα της
φαντασίας αφήνουν πολλάκις πικρά ή αρνητικά στίγματα...!» Σαφέστατα
και εύχομαι να είμαι ο μόνος…
Παρʼ όλη την προσπάθεια του ΠΟΦΑ και των επαγγελματιών ή ημι-επαγ-
γελματιών παραμυθάδων καλλιτεχνών ο βάτραχος ούτε στο πρώτο,
ούτε στο δεύτερο φιλί έγινε βασιλιάς ούτε οι 7 ήρωες του έσωσαν τη
βασιλοπούλα, ούτε το θεριό, αερικό της Ασκουρίδας ξαναγέμισε τη

λίμνη, ευτυχώς μια ορθοβύζα πρωταγωνίστρια προσπάθησε να κάμει
τον συμπρωταγωνιστή της που δε γέλασε ποτέ να… χαμογελάσει και
μας να χειροκροτήσουμε έστω από …αβροφροσύνη!
Το Game Over του 7ου φεστιβάλ, ολοκληρώθηκε και το μυαλό μου /μας
γέμισε με ψυχοφθόρες αμφιβολίες, ήταν πετυχημένο, πάντα οι ανα-
κοινώσεις βγάζουν πετυχημένες τις εκδηλώσεις, αλίμονο και εκείνο το
μετέωρο «κέρινο κλείσιμο» της Προέδρου τι νογούσε; Αλλά… ας κά-
νουμε ταμείο, σε φόντο στόχου και σκοπού και σε μπαγκράουντ, απο-
γοήτευσης, μια και σκηνικό στη σκηνή δεν υπήρχε, υπήρχαν, όμως,
υποσχέσεις και παροχολογίες από τις τοπικές αρχές στην Πρόεδρο,
ίσως και να έχει δίκαιο, αλλά όπως δια στόματος Αντιδημάρχου ελέχθη
«δεν υπάρχει σάλιο», και βεβαιότατα ξεχνάει (η πρόεδρος) ότι η πολι-
τική είναι και η τέχνη του εφικτού, γιατί αν ήταν του ανέφικτου τότε θα
μιλούσαμε για επανάσταση… όμως, ως τότε βλέπουμε κι ας προσπα-
θήσουμε επί του παρόντος στην ανασύνθεση της σκέψης και του τρό-
που σε μιας συνέχισης του φεστιβάλ με αμοιβαία συνεργασία ΠΟΦΑ
και με προεξάρχοντα ή έστω συναποφασίζοντα και το Μ.Ε.Σ.Α.Κ. και όχι
απλά νεροκουβαλητή κι ας μην είναι μικρό να κουβαλάς νερό για ακα-
δημαϊκούς που περιμένουν… μετά συγχωρήσεως, κλειδωμένοι στο
ατροφικό εγωιστικό μικρόβιο του διανοούμενου και της αφοσίωσης
στην μέγιστη προσωπική τους ελευθερία, όμως τοιουτοτρόπως η …
ναύς έβαψεν (= την κάτσαμε τη βάρκα) ως… συνεταιράκια! Ας απαντή-
σει κάποιος λαϊκά να καταλαβαινόμαστε κιόλας.
Δεδοξασμένη και σφόδρα τιμητική η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
ποιος θα αμφέβαλε; Δυο μέρες και νύχτες του μηνού Θέρου (Ιούνη)
να θημωνιάζει η φαντασία μας στον κόσμο του αερικού, της ευθυμίας,
προτρεπόμενοι σε καλλιπευκιώτικο ανασασμό σε εξωραϊσμένο πλάτωμα
της Πατωμένης μας από τον ακάματο, Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας, με διείσδυση
των επαγγελματιών παραμυθάδων σε αυλές των σπιτιών του χωριού,
σίγουρα πολύ καλό και μπράβο στην ιδέα ή στο διαμορφωμένο Δημο-
τικό Σχολείο, ναι έγινε κάτι αλλά τι ακριβώς; Σαν να αναβάλαμε τη λύ-
τρωσή μας από την αναβολή ή την αναβολή απʼ τη λύτρωση;
Πατριώτες! Εδώ 7ο Φεστιβάλ αφήγησης στην Καλλιπεύκη του Ολύμπου,
έτος 2016! Αν σας άρεσε όσοι παραβρεθήκατε βολευτείτε στις δάφνες
του «πετυχημένου» και συνεχίστε στο 8ο … στο ίδιο έργο θεατές, αν
όχι συνεχίστε την ανάγνωση.
Εδώ στις παρυφές της κατοικίας θεών τε και μουσών, που ήρθαν κι αν-
τάμωσαν αφηγητές παραμυθάδες, σπουδαγμένοι και απλοί, επιστήμο-
νες και κοινοί, οργανοπαίχτες και τραγουδιστάδες χορευτές
τραγούδησαν ο καθείς το μερτικό του σαν τι απέφερε το δρομολόι
τούτο στη χώρα της αφήγησης του Ανύπαρκτου του Ποτέ και του Κα-
νένα, όπου ο καθείς εισέπραξε ή έφτιαξε το δικό του παραμυθένιο
κόσμο…!
Κι εγώ εδώ… αλί, ως «αλώπηξ επί του κρεμάμενου βότρυος» να αμφι-
βάλω «όμφακες εισίν», όχι βρε, φακές ούτε φασόλια, ούτε για τα
άγουρα τα σταφύλια του Αίσωπου και του Διονύσου, συγνώμη… του Φε-
στιβάλ γενικά εννοώ, που δεν έφτασαν να ωριμάσουν ούτε τη θέληση
ούτε τη διάθεση, φαινόταν κάτι σαν αγγαρεία να γίνει κι «ότι γίνει»…
της προκοπής το ανεπρόκοπο!
Πράγματι! Εκεί που εμείς καταπίνουμε τη γλώσσα μας και τις λέξεις,
ήρθαν επαγγελματίες παραμυθάδες, τις άπλωσαν τις στόλισαν σε
μείγμα παραμυθο-ιστοριών για ενήλικες στην προσπάθεια να ξαναγί-
νουμε παιδιά, όπου θα μπορούσε να πεισθούμε, να μας αρέσει η κολο-
κυθόσουπα μπλιαααχ…! …και ποτέ να μην ανοίξουμε τη μοιρολατρική
απαγορευμένη κερκόπορτα γιατί θα μας κόβονταν το γέλιο, σε μια με-
ταμόρφωση της κόρης σε λίμνη, ίσως Ασκουρίδα, συμμετέχοντες στη
γιορτή του Μουσά, όπου ήρθε και το Χρυσοφεγγαράκι με τον Αστρα-
πόβολο και τη Ντριζόκωλη, χωρίς να …ντρίζει ο κώλος της, μαζί και οι
καλοί βασιλιάδες (;) πάντα είναι καλοί οι βασιλιάδες στα παραμύθια, να
βοηθούν τους ανθρώπους του βασιλείου τους, καλοί αλλά δεν ξέρω αν
πέτυχαν την «επιτυχία» τους;
Ίσως, όμως, το βιωματικό τοπικό εργαστήρι της μνήμης, μας το έξυσε
λιγάκι ο Καστόρης με τις κρεμασμένες τσαντίλες και τα τυριά «σντ
γκουρτσιά το…σύνορο», μπράβο Απόστολε κι ας διάβαζες από χαρτί
αλλά που σκηνοθέτης να σε διδάξει; καθώς και το ερασιτεχνικό κλαρίνο
του «Λοχία» (Στέλιος Ρημαγμός) σε «φεστ grande φινάλε» έστω και με
«καγγέλια»! Κατά τα άλλα η φαντασία μας ίσως τα φταίει γιατί τα πα-
ραμύθια μπορεί να συνεργάστηκαν με τις τόσες παραλλαγές και παρα-
λογές και να προσπάθησαν να μας γεμίσουν με ποικίλα
αλληλοσυναισθήματα, παιγμένα από ενήλικες για ενήλικες, αλλά μα τον
…Άντερσεν και τον παππού μου τον Αίσωπο, οι παραμυθάδες αν και
«κουβάλησαν» και …παιδιά γιατί από παιδιά δικά της η Καλλιπεύκη ξέ-
μεινε, εμείς δε γίναμε παιδιά παρʼ όλη την πρόθεση, στον ανασασμό
των φύλλων του πευκόδασου της Πατωμένης, όσο και αν ξάσαμε το
όνειρο, ψάξαμε τον «τουρό» και μαζί το λύκο αλλά δεν τον βρήκαμε
γιατί έλειπε το παραμυθένιο αλατοπίπερο και ο δράκος του 7ου φεστι-
βάλ Ολύμπου, είχε λόξυγκα σε μια «άντε να …τελειώνουμε» παρά-
σταση! Αποφορτίζοντας «το μύθο» στο δάσος της Πατωμένης, ο λόγος
μου πάει με τα εισπραχθέντα ανάκατα συναισθήματά μου, παρʼ όλο που
οι 8 στους 10 που θα ρωτηθούν ίσως απαντήσουν ωραίο - επιτυχημένο
το φεστιβάλ αλλά η γοητεία εμού του πειρατή, είναι πρόκληση στο προ-
σωπικό συναίσθημά μου και δε χάθηκε κι ο κόσμος για μια… λοξή
άποψη, μα σαν το ξανασκεφτείτε το ξανασυζητάμε, με τον Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
σίγουρα με τον ΠΟΦΑ…;
Θυμάμαι στο 1ο φεστιβάλ, ως συμμετέχων ελπίδες, προοπτικές, ντύ-
σαμε τότε το παραμυθοπεριβάλλον της εγγονής του γέρο Ολύμπου,
Καλλιπεύκης, με νυφικό της Ήρας, πέπλο της Αθηνάς στο γάμο της
κόρης Ασκουρίδας με σώγαμπρο Νεζερό… ονειρικό συναίσθημα, προ-
σκαλεσμένοι και οι (D)ιόνυσος και (Α)πόλλωνας, εκπρόσωποι στης δια-
σκέδασης και στης σοφίας στο μύθο της φιλοσοφίας και του
στοχασμού, το DNA μας δηλαδή κι ο παππούλης Αίσωπος, στα ονείρατα
της ζωής μας στόχοι και στοχασμοί... Κι ακολούθησε 2ο… 3ο… πολλά
υποσχόμενα… φτάσαμε - φτάσανε, αισίως στο 7ο! «…Όλα τριγύρω αλ-
λάζουνε κι όλο τα ίδια μένουν…» εικόνα ίδια να βλέπεις κάπου 100 - 200
ανθρώπους να κάθονται άβολα στα παγκάκια των προσπαθειών του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. να εισπράξουν την προσφερόμενη αφηγηματική επικοινω-
νία… Συνέχεια στην σελίδα 9
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Γεννήσεις:

1. Ο ΤΤααµµππάάκκααςς  ΝΝίίκκοοςς  ττοουυ  ΗΗλλίίαα  κκααιι  ττηηςς  ΜΜααρρίίααςς  ΜΜααννττάά (εγγο-
νός του Ανδρέα Μαντά) και η σύζυγός του ΉΉρραα  ΠΠααππάά, απέ-
κτησαν το πρώτο παιδί αγόρι.
2. Ο ΤΤσσιιοούύγγκκοοςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ και η σύζυγος του
ΓΓκκοουυγγκκοουυλλιιάά  ΚΚααλλλλιιόόππηη, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, κο-
ρίτσι.
3. Ο ΜΜοούύρργγκκααςς  ΑΑσσττέέρριιοοςς  ττοουυ  ΙΙωωάάννννοουυ  κκααιι  ττηηςς  ΑΑσσηηµµοούύλλααςς και
η σύζυγος του ΚΚοολλιιοούύ  ΑΑνναασστταασσίίαα, απέκτησαν το πρώτο παιδί,
αγόρι.
4. Ο ΜΜπποουυζζώώννααςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  κκααιι  ηη  σσύύζζυυγγοοςς  ττοουυ  ΜΜέέκκρραα  ΕΕλλέέννηη,
απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, κορίτσι. 
Αρραβώνες: 
Ο ΓΓεερροοσσττέέρργγιιοοςς  ΛΛοουυκκάάςς  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ((ιιεερρέέωωςς))  µµεε  ττηηνν
ΧΧααττζζηηθθεεοοχχάάρρηη  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα από τον Πλατύκαµπο.

Γάµοι: 

1. Ο ΓΓκκοούύµµααςς  ΧΧααρράάλλααµµπποοςς  ττοουυ  ΖΖήήσσηη,,  µµεε  ττηηνν  ΜΜππόόλλιιαα  ΒΒιιρργγιιννίίαα
από το Μακρυχώρι.
2. Ο ΓΓκκααζζγγκκάάννηηςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ττοουυ  ΒΒααγγγγέέλληη,,  µµεε  ττηηνν  ΠΠααγγώώνναα  ΚΚαα--
ρρααγγεεωωρργγοοπποούύλλοουυ από τον Αλµυρό.
3. Η ΜΜαασσοούύρραα  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ττοουυ  ΖΖήήσσηη  ((ΤΤζζίίκκαα)),,  µµεε  ττοονν  ΚΚααρρττσσοο--
γγιιάάννννηη  ΑΑππόόσσττοολλοο από τη Χαρά.
4. Ο ΓΓκκοούύµµααςς  ΧΧααρράάλλααµµπποοςς  ττοουυ  ΠΠοούύλλιιοουυ,,  µµεε  ττηη  ΑΑννδδρροοννίίκκηη  ΠΠαα--
ππαανναασστταασσίίοουυ του Αστερίου.
5. Η ΓΓεερροοσσττέέρργγιιοουυ  ΦΦιιλλοοθθέέηη,,  κκόόρρηη  ττοουυ  ιιεερρέέαα  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  µµεε
ττοονν  ΧΧααττζζηηθθεεοοχχάάρρηη  ΠΠρρααξξιιττέέλληη από τον Πλατύκαµπο.
6. Η ΓΓκκρρίίζζιιαα  ΣΣττααµµααττήή  ττοουυ  ΑΑπποοσσττόόλλοουυ,,  µµεε  ττοονν  ΚΚάάττσσαα  ΚΚωωννσστταανν--
ττίίννοοννοο από την Αλβανία.
7. Ο ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ  ΠΠοολλύύζζοοςς  ττοουυ  ΑΑσσττεερρίίοουυ  κκααιι  ττηηςς  ΧΧρρυυσσάάνν--
θθηηςς  ΚΚααρρααµµππααττήή,,  µµεε  ττηηνν  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα  ΒΒαασσιιλλιικκήή από τη Γιάν-
νουλη.
8. Η ΕΕλλέέννηη  ΚΚοουυκκιιώώττηη  ττοουυ  ΠΠααννααγγιιώώττηη  κκααιι  ττηηςς  ΚΚααττίίννααςς  ΜΜααννωω--
λλοούύλληη  ((εεγγγγοοννήή  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΜΜααννωωλλοούύλληη)),,  µµεε  ττοονν  ΑΑµµεερριικκααννόό
ΜΜάάττ από τη Βοστόνη. 
9. Η ΜΜααρρίίαα  ΜΜαασσοούύρραα  ττοουυ  ΙΙωωάάννννοουυ  ((εεγγγγοοννήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜαα--
σσοούύρραα)),,  µµεε  ττοονν  ΝΝττάάννοο  ΚΚωωννσσττααννττίίννοο από την Αθήνα. 
10 Ο ∆∆εεµµεερρττζζήήςς  ΖΖααφφεείίρρηηςς  ττοουυ  ΑΑθθαανναασσίίοουυ,,  µµεε  ττηηνν  ΡΡήήγγαα  ΕΕυυααγγ--
γγεελλίίαα από τον Πυργετό.
11.  Η ΚΚααλλοούύσσηη  ΜΜααρρίίαα  ττοουυ  ΑΑθθαανναασσίίοουυ, µε τον ΑΑννττάάµµααλληη
ΠΠέέττρροο από το Μακρυχώρι.
12. Η ΜΜααρρίίαα  ΜΜιιχχααννττάά  ττοουυ  ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ((εεγγγγοοννήή  ΑΑννδδρρέέαα  ΜΜιι--
χχααννττάά)),,  µµεε  ττοονν  ΥΥφφααννττίίδδηη  ∆∆ηηµµήήττρριιοο από τα Λευκάδια Ναούσης.
13. Ο ΚΚοουυττσσιιααννιικκοούύλληηςς  ΑΑχχιιλλλλέέααςς  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ,,  µµεε  ττηηνν
ΚΚααππλλααννίίδδοουυ  ΕΕλλέέννηη..
14. Ο ΓΓκκααζζγγκκάάννηηςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ττοουυ  ΙΙωωάάννννηη,,  µµεε  ττηηνν  ∆∆εερρββέέννηη
ΆΆνννναα από τη Λάρισα. 
15. Ο ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ  ΙΙωωάάννννηηςς,,  ττοουυ  ΠΠααννααγγιιώώττηη,,  µµεε  ττηηνν  ΛΛεεµµοοννήή
ΧΧρρυυσσάάννθθηη από τη Ρόδο.  

Θάνατοι:

1. O Ζιακούλης ∆ηµήτριος του Χρίστου ετών 45 (Θεσσαλο-
νίκη).
2. Ο Γκουγκουλιάς (Μαυροντήµος) ∆ηµήτριος του Ζήση ετών
80 (Καλλιπεύκη).
3. Η Λαµπίρη Σοφία του ∆ηµητρίου ετών 88 (Καλλιπεύκη).
4. Η Γκουγκουλιά Αγλαϊώ του Νικολάου ετών 94 (Αµπελώ-
νας).
5. Η Μπανιώρα Παρασκευή του Κωνσταντίνου ετών 94 (Αµ-
πελώνας).
6. Ο Τσιρέβελος Γεώργιος του Αστερίου ετών 84 (Λάρισα).
7. O Tσιακάλης ∆ηµήτριος του Τριανταφύλλου ετών 85
(Πάτρα).
8. Ο Καστόρης Αστέριος του Αναστασίου (Τάκου) ετών 62
(Χάλκη).
9. Ο Καρατόλιος Γεώργιος του Ιωάννου ετών 82 (Κεφαλάρι
Κορινθίας). 
10. Η ∆ρογκόγια Eυδοκία, σύζυγος του ∆ηµητρίου

Συγχωριανοί που έφυγαν… 

• Ο Ζιακούλης ∆ηµήτριος, ήταν γιος του δάσκαλου Ζιακούλη
Χρίστου και της Χαριτίνης ∆ηµητρίου Τσούκα. Πέθανε πολύ
νέος από καρκίνο (βλέπε παρακάτω ειδικό αφιέρωµα).
Ο ∆ηµήτριος Γκουγκουλιάς, ήταν το µοναδικό αγόρι στην οι-
κογένεια του Ζήση και της Αγλαΐας Γκουγκουλιά. Τα υπόλοιπα
ήταν κορίτσια. Όλοι µας τον ξέραµε ως Μήτσιο Μαυροντήµο.

Τη δεκαετία του 1960, όταν ο ∆ηµήτριος
Χατζής άφησε το παντοπωλείο του για να
εγκατασταθεί στη Λάρισα, το αγόρασε ο
Μήτσος. Έτσι από τότε και µέχρι σήµερα
δούλευε στο µπακάλικο ενώ παράλληλα
και για πολλά χρόνια, δούλευε και ως δα-
σεργάτης. Παντρεύτηκε µε την Ελένη
Αγοραστού Καραµπατή, µε την οποία

απέκτησε δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Η κηδεία του έγινε τη
∆ευτέρα 27 Ιουνίου 2016.

• Η Λαµπίρη Σοφία ήταν κόρη του Γε-
ωργίου Οικονόµου, ήταν παντρεµένη µε
τον ∆ηµητράκη Λαµπίρη. Ήταν µια απλή
γυναίκα του χωριού, που πάλευε για την
οικογένειά της. Από τον γάµο της απέ-
κτησε µια κόρη, την Στέλλα.
• Η Γκουγκουλιά Αγλαϊώ και η Μπα-

νιώρα Παρασκευή ήταν δίδυµες αδερ-
φές. Ήταν δύο από τα πολλά παιδιά του Νικολάου

Γκουγκουλιά (πατέρα του Μίµη). Η
Αγλαϊώ µεγάλωσε στο χωριό και για ένα
διάστηµα πήγε στη Γερµανία. Παντρεύ-
τηκε για µία µόνο εβδοµάδα κάποιον από
το Λιτόχωρο και µετά δεν ξαναπαντρεύ-
τηκε. Ήταν κοντή στο µπόι, αλλά πολύ
σκληρή κι εργατική που έβαζε κάτω πολ-
λούς άνδρες στη δουλειά. Η Παρασκευή

παντρεύτηκε µε τον Κων/νο Μπανιώρα από τους Γόννους και
από τον γάµος της απέκτησε έναν γιο ο οποίος σήµερα είναι
έγγαµος ιερέας. Για αρκετά χρόνια οι δυο δίδυµες αδερφές,
έµεναν µαζί στον Αµπελώνα υπό την επιµέλεια του γιου της
Παρασκευής, την οποία εµείς δεν γνωρίσαµε καθόλου.
• Ο Γιώργος Τσιρέβελος, ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά
του Αστερίου και της Τσικώς (Βασιλικής) Τσιρέβελου. Τα παι-
δικά του χρόνια τα πέρασε στο χωριό, τελείωσε µόνον την
Τρίτη δηµοτικού λόγω πολέµου και σε ηλικία 15 µε 17 περί-
που ετών τον πήραν οι αντάρτες και βγήκε στο βουνό. Με τη
λήξη του Εµφυλίου το 1949, αναγκάστηκε να φύγει από την
Ελλάδα και να πάει στην Πολωνία ως πολιτικός πρόσφυγας

µαζί µε άλλους Έλληνες. Εκεί παντρεύ-
τηκε µε Πολωνέζα µε την οποία απέ-
κτησε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το
1975, όταν επετράπη ο επαναπατρισµός,
ήρθε οικογενειακώς στην Ελλάδα όπου
έζησε για άλλα 41 χρόνια και άφησε την
τελευταία του πνοή. Είναι αλήθεια ότι ο
Γιώργος αγαπούσε υπερβολικά την Καλ-

λιπεύκη διότι αναγκάστηκε να φύγει έξω πολύ µικρός και του
έλειψαν πολύ τόσο το χωριό όσο και οι άνθρωποι. Γι’ αυτό και
όταν πήρε τη σύνταξή του, απολάµβανε αυτό που είχε στε-
ρηθεί. Πέθανε στις 8-4-2016.
• Ο ∆ηµήτριος Τσιακάλης γεννήθηκε το 1931 και ήταν γιος
του Τριαντάφυλλου Τσιακάλη και της Σταµατής το γένος Ιω.
Καζάνα. Ήταν ένα από τα πέντε παιδιά της οικογένειας.
Έχασε τη µάνα του το 1941 σε ηλικία 10 ετών  και ο πατέρας
του ξαναπαντρεύτηκε µε την Μπουρονίκου Μαρία,  µε την
οποία απέκτησε το πέµπτο παιδί την Σταµατή. Ο µπαρµπα-
Μήτσος µεγάλωσε στην Καλλιπεύκη και µετά το στρατιωτικό
παντρεύτηκε µε την Μανωλούλη Παρασκευή του Ευαγγέλου.
Μετανάστευσε πρώτα για τη Γερµανία και µετά για την Αµε-
ρική, έχοντας στο µεταξύ και τα δυο παιδιά από τα τρία. Στην
Αµερική δούλεψε πολύ σκληρά και έζησε µε αξιοπρέπεια.
Όταν συνταξιοδοτήθηκε επέστρεψε µε την γυναίκα του στην
Ελλάδα και έµενε µαζί µε την µία κόρη τους που είναι παν-
τρεµένη και µένει στην Πάτρα. Ο µπαρµπα-Μήτσος, προτού
ξενιτευτεί και ζούσε στο χωριό, πέρα από τις αγροτικές ή κτη-
νοτροφικές εργασίες, έπαιζε και βιολί και µάλιστα στην πλα-
τεία στα πανηγύρια. Γράµµατα ήξερε πολύ λίγα. Μερικές
τάξεις του δηµοτικού αν είχε τελειώσει. Παρ’ όλα αυτά ήταν
πολύ έξυπνος και µελετηρός άνθρωπος. Ήταν πολύ διαβα-
σµένος και φεύγοντας από την Αµερική, άφησε στα παιδιά
του µια τεράστια βιβλιοθήκη από λογοτεχνικά, ιστορικά και
άλλα βιβλία, που ούτε ένας καθηγητής πανεπιστηµίου δεν τα
έχει. Ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος και δεν έδειχνε αυτό
που πραγµατικά ήταν. Τα παιδιά του τον θαύµαζαν για τον χα-
ρακτήρα του και όπως λένε και τα ίδια, ήταν ευγενής, ειλι-
κρινής, εργατικός και ταπεινός. Πέθανε στην Πάτρα στις 24
του περασµένου Ιουνίου όπου και ετάφη. Από το γάµο του µε
την Παρασκευώ Μανωλούλη απέκτησε τον Τριαντάφυλλο, την
Γεωργία που τώρα ζει στην Πάτρα και την Σταµατία (Τίνα).
Επίσης ήταν και ερασιτέχνης ψάλτης.
• Ο Καστόρης Αστέριος, ήταν γιος του Αναστασίου (Τάκου)
και της Στεριανής Μήτσου Τσολάκη. Τελείωσε το δηµοτικό
στην Καλλιπεύκη και µετά µαθήτευσε στη ΜΟΜΑ, στη Λάρισα,
όπου τελείωσε µηχανικός αυτοκινήτων. Μετά το στρατό, παν-
τρεύτηκε στο χωριό Χάλκη της Λάρισας και άσκησε το επάγ-
γελµα του µηχανικού. Από το δηµοτικό σχολείο ακόµα ο
µακαρίτης, είχε ιδιαίτερη κλήση στα αυτοκίνητα. Από το γάµο
του απέκτησε δύο κόρες. Πέθανε από καλπάζουσα µορφή
καρκίνου τον περασµένο Σεπτέµβρη σε ηλικία 62 ετών. Με το
χωριό είχε κόψει κάθε επαφή.
• Ο Καρατόλιος Γεώργιος, ήταν ένα από τα πολλά παιδιά του
Γιάννη Καρατόλιου και της Μετάξως Τσιάτσιου. Μεγάλωσε
στην Καλλιπεύκη και µετά έφυγε για τη Γερµανία όπου δού-
λεψε αρκετά χρόνια. Παντρεύτηκε µε την Ρουµπέα Βασιλική
από το Καφαλάρι της Κορίνθου και απέκτησε ένα γιο και µία
κόρη. Από τη Γερµανία επέστρεψε οικογενειακώς στην
Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε µε τη γυναίκα του στο Κε-
φαλάρι της Κορίνθου, όπου πέθανε και θάφτηκε τον περα-
σµένο Σεπτέµβρη σε ηλικία 82 ετών. Εµείς δεν τον γνωρίσαµε
καθόλου. 
• Η ∆ρογκόγια Ευδοκία, ήταν σύζυγος του ∆ηµήτρη, τα τε-

λευταία χρόνια ζούσε στον Αµπελώνα
µαζί µε την κόρη της Μαρία, ήταν κι αυτή
(όπως και ο σύζυγός της) παιδί του «αν-
τάρτικου», µικρασιάτικης καταγωγής κι
έζησε στη Σοβιετική ένωση µέχρι το
1976, οπότε και επαναπατρίστηκαν οικο-
γενειακώς στην Ελλάδα.  

Έφυγε από τη ζωή ο µουσικός, ∆ηµήτρης Ζιακούλης
Ο Ζιακούλης ∆ηµήτριος, ήταν γιος του δασκάλου Χρίστου Ζια-
κούλη (Ζιάκου) και της Χαριτίνης (Μένης) ∆ηµητρίου Τσούκα.
Έφυγε από τη ζωή πολύ νέος από τον καρκίνο. Είχε µεγάλη
αγάπη στα γράµµατα και ιδιαίτερα στη µουσική. Από µικρό
παιδί άρχισε να ασχολείται µε αυτό το αντικείµενο παράλληλα
µε τα µαθήµατα του σχολείου. Πέτυχε στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις  στο οικονοµικό τµήµα του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

µίου Θεσσαλονίκης αλλά προτίµησε τις
µουσικές σπουδές στη Γερµανία. Εκεί
σπούδασε µουσική για δέκα περίπου
χρόνια και ταυτόχρονα έπαιζε στην
όπερα της Νυρεµβέργης. Ήξερε να παί-
ζει τουλάχιστον έξι µουσικά όργανα ενώ
κατείχε άριστα και την βυζαντινή µου-
σική. Επέστρεψε στην Ελλάδα και τα τε-

λευταία 15 χρόνια δίδασκε στο ∆ηµοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
και παράλληλα είχε και άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα.
Πριν από πέντε περίπου χρόνια είχε αρρωστήσει πάλι πολύ
σοβαρά αλλά το είχε ξεπεράσει. Τότε τον συµπαραστάθηκε
πολύ η συνάδελφός του στο ωδείο, Xριστιανού Έλενα, από
την Θεσσαλονίκη, την οποία παντρεύτηκε µόλις έγινε καλά.
Από τον γάµος τους απέκτησαν µία κόρη. Η κηδεία του έγινε
τη ∆ευτέρα 27 Ιουνίου στον µητροπολιτικό ναό της Θεσσα-
λονίκης, στον άγιο Γρηγόριο τον Παλαµά. Εµείς για πρώτη
φορά γνωρίσαµε τον ∆ηµήτρη ως µουσικό, ενώ ακόµη ήταν
µαθητής του λυκείου, το καλοκαίρι του 1988 όταν δέχτηκε
την πρόσκλησή µας και έπαιξε στην πλατεία στις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις του συλλόγου µας µουσικούς ρυθµούς µε το
σαξόφωνο. Ο µακαριστός, ήταν πολύ καλό παιδί, δίδασκε µε
το ήθος του που κουβαλούσε από την οικογένειά του και στην
ζωή του είχε µόνον αριστεία, από τα νήπια µέχρι που έφυγε.
Ό,τι και να πούµε θα είναι λίγα για τον ∆ηµήτρη. Μόνον επαί-
νους µπορούµε να δώσουµε σ’ αυτό το παλικάρι καθώς και
στην οικογένειά του που τον ανάθρεψε τόσο ωραία και µε
αρχές. Κρίµα που έφυγε από τη ζωή τόσο νέος. Ο Κύριος
µόνον γνωρίζει τα πώς και τα γιατί. Ευχόµαστε ο Θεός να ανα-
παύσει την ψυχή του και να δώσει κουράγιο και δύναµη τόσο
στη σύζυγό του όσο και στην οικογένειά του. Εµείς εκφρά-
ζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια. Αιωνία του η µνήµη.

Μήνυµα στην άλλη µεριά 
(αντί µνηµόσυνου) στον Αστ. Απ. Παπαϊωάννου 

Πατέρα έφυγες καιρό!
Τα όνειρα ταξίδεψαν µαζί! Μαζί µε την κουρελού των σχεδίων του
προγράµµατος της ζωής σου, πήρες  τα χαϊµαλιά µας κι ότι άλλο
είχες συγκεντρωµένο στο ντουλαπάκι της σκέψης σου και… την
κοπάνισες από τα χωρίς τζάµια παράθυρα που πέταγαν οι ελπί-
δες µας...
...Ίσα-ίσα που ακόµα προσπαθώ να συνηθίσω την απουσία σου
και να ’σαι ξανά στη σκέψη… Και µήπως πρόλαβα να σου πω για
το πόσο δικαιολογηµένα ήταν τα δίκια µιας άδικης ζωής που σε
έπνιγαν και συνεχίζουν να πνίγουν κι εµάς… 
…σαν ξεµάκρυνες από την καθηµερινότητα στην ανυπαρξία,
συχνά  βρίσκω το χρόνο να σε συναντήσω ιδίως σε κάτι γωνιές
που προεξέχουν στα ορεινά γιατάκια του µυαλού και να σου πω
πόσο λείπει η παρέα σου, τα τραγούδια σου, ο στοχασµός σου,
η διάθεση για το µέλλον…
…ούτε που πρόλαβα να σκεφτώ κάτι τότε, που µόνος και στο
πόδι αποφάσισες στα καλά καθούµενα να πας στην άλλη µεριά,
µε την απροειδοποίητη φυγή σου στο απρόσµενο… κι εδώ πρω-
τοτυπία;  Θέλω να πιστεύω, αν και πολύ αµφιβάλλω, απλά το ανα-
φέρω, να συνάντησες τη συντρόφισσά σου, τη µάνα γεννήτρα µας
εκεί στις άλλες συµπαντικές διαστάσεις, εκεί στα απέραντα δια-
στηµικά λιβάδια των ουράνιων υπερχορδών, στα δώµατα της αι-
ωνιότητας, να ξαναγκαλιαστήκατε και να  της έδωκες κι από µας
ένα γλυκό φιλί, να της είπες πως η σκέψη µας τη µελετά πυκνά
και την καθαγιάζει...

Σου στέλνω και αγωνιστικό χαιρετιστήριο µήνυµα µε την εφηµε-
ρίδα η «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», δίκην µνήµης , ξέρεις µνηµόσυ-
νου... χωρίς κόλλυβα, αγιαστούρες και λιβανιστήρια... δεν τα
πολυ-γουστάριζες και...
...αγωνιστικό χαιρετισµό  από το «σπίτι των στερνών φίλων» στον
κάµπο, προχθές ξαναπήγαµε µε τα όργανα να τους ψυχαγωγή-
σουµε, τελικά τα κατάφεραν...  και µας ψυχαγώγησαν αυτοί, όπως
τότε που ήσουνα κι εσύ µαζί, φάγαµε... χορέψαµε... ξανατραγου-
δήσαµε... αλλά έλειπες...
Θα τα... ξαναλέµε, όσο βρισκόµαστε στη σκέψη στην καρδιά και
στο συναίσθηµα...
Υ.Γ.: ∆εν ξέρω αν είµαστε άξιοι γιοι  των πατεράδων µας, αλλά
σίγουρα θα κριθούµε, από το  αν γίνουµε άξιοι πατεράδες των
παιδιών µας. 

Απ. Αστ. Παπαϊωάννου  

Οι ξενιτεµένοι που ήρθαν το καλοκαίρι
Πολλοί ήταν και φέτος οι ξενιτεµένοι Καλλιπευκιώτες που ήρθαν
το καλοκαίρι µε άδεια. Με τους περισσότερους από αυτούς κα-
θίσαµε και µιλήσαµε και είπαµε πολλά τόσο για τον τόπο που
ζούνε όσο για το χωριό και τον Σύλλογό µας. Μαζί τους είχαµε
εγκάρδιες συζητήσεις µέσα από τις οποίες έβγαινε ο πόνος και
η νοσταλγία για την πατρίδα. Παράλληλα, οι περισσότεροι από
αυτούς, δήλωσαν την αµέριστη συµπαράστασή τους προς το σύλ-
λογο τόσο µε έργα όσο και µε λόγια. Είναι πραγµατικοί πατριώ-
τες και αυτό το αποδεικνύουν συνέχεια.  Από την Αµερική ήρθε
ο Γρόντζος Θανάσης, που έρχεται κάθε χρόνο και βοηθάει τον
σύλλογο όσο κανείς άλλος. Για πρώτη φορά νοµίζουµε ήρθε από
τον Καναδά η θυγατέρα του Καραβάνη Αποστόλη, η Καλλιόπη µε
τα τρία αγόρια της και µε τη µια την κόρη που έψαχνε να βρει τα
ερείπια του πατρικού της. Ήρθε και ο Νικηφόρος Λαµπίρης µε
την σύζυγό του Χριστίνα από το Τορόντο που είναι πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων. Ήρθε και η ∆ουλαπτσή
Χριστίνα, επίσης από το Τορόντο, που έφτιαξε καινούριο σπίτι
στο χωριό και της ευχόµαστε να είναι καλορίζικο. Ήρθε και ο Κώ-
στας ∆ούκας του ∆ούκα (ο µπέµπης) από τη Φιλανδία, που από-

λαυσε τα τσιπουράκια του κάτω από τον πλάτανο παρά τα 80 του
και βάλε. Ήρθαν και πολλοί άλλοι, όπως η θυγατέρα του ∆ηµή-
τρη Ζαγκλέ από το Σικάγο, η Βασιλική, ο Γιάννης Μασούρας και
ο Γιώργος Μασούρας από το Βανκούβερ και την Αµερική αντί-

στοιχα, ο Κώστας Μούργκας µε την γυναίκα του Κατίνα από την
Γερµανία, ο Γιάννης Παπαδηµητρίου επίσης από την Γερµανία, οι
αδερφοί ∆ηµητρίου Πετρωτού Μανώλης και Αποστόλης, επίσης
από την Γερµανία, ο Αποστόλης Παπαδόντας και η γυναίκα του
Χρυσάνθη από την µακρινή Αυστραλία, ο Λαµπρόπουλος Κων-
σταντίνος µε τη σύζυγό του Μαρία, από την Αµερική (έρχονται
κάθε χρόνο), ο Κώστας Τσάτσος, από τον Καναδά, Ο Γιώργος
Τσακάλης µε την κόρη του Γεωργία, από τον Καναδά και ενδε-
χοµένως πολλοί άλλοι που δεν µπορέσαµε να τους δούµε. Όλους
τους ευχαριστούµε πολύ και τους ευχόµαστε ό,τι καλύτερο στη
ζωή τους.

KKOOIINNΩΩNNIIKKAA Γεννήσεις • Αρραβώνες
Γάµοι • Αυτοί που έφυγαν

O Kώστας ∆ούκας απεβίωσε στις 11-9-2016 στη Φιλανδία.
Θα αναφερθούµε σ’αυτόν στο επόµενό µας φύλλο.
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Την Κυριακή 14 Αυγούστου και στις 11 το
πρωί, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό
Σχολείο Καλλιπεύκης, η προγραμματι-
σμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης, που
οργάνωσε ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
υλοποιώντας την από 2-9-2015 απόφαση
του Δ.Σ. με την οποία τίμησε τον αείμνη-
στο Ζήση Παπαδημητρίου, Καθηγητή του
Α.Π.Θ., τον συνταξιούχο δάσκαλο, Ζήση
Κατσιούλα και τον ιερέα του χωριού μας,
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Βησσα-
ρίωνα.

Πλήθος πατριωτών και φίλων της Καλλι-
πεύκης και των τιμώμενων, κατέκλυσαν
τις αίθουσες του σχολείου, οι οποίες γέ-
μισαν και κάποιοι αναγκάστηκαν να παρα-

κολουθήσουν όρθιοι.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Παναγιώτης
Παπαϊωάννου, καλωσόρισε όλους, αιτιο-
λόγησε την απόφαση του Δ.Σ. και υπεν-
θύμισε στους παραβρισκόμενους, πως οι
ίδιοι με τον καλό τους λόγο, τον ελάχιστο
από το χρόνο τους, τη συμπαράσταση και

την καλή τους προαίρεση, είναι η δύναμη
του (του Συλλόγου).
Στη συνέχεια η Γραμματέας του Δ.Σ. Μα-

τίνα Μιχαντά, ανάγνωσε την από 2-9-2015
απόφαση και ακολούθως η Ταμίας, Κατε-
ρίνα Γκαζγκάνη, παρουσίασε το έργο και
τη δράση του αείμνηστου καθηγητή,
Ζήση Παπαδημητρίου, ο οποίος κατάγεται
από την Καλλιπεύκη και παρουσίασε για
πρώτη φορά την ιστορία της Καλλιπεύκης
το 1983, στην πλατεία του χωριού. Ξεχω-
ριστή αναφορά έγινε στην αγωνιστικό-
τητα του καθηγητή, το δημοκρατικό του
πνεύμα και ήθος, το τελευταίο του βιβλίο
(Τέμπη - Το ενδιαίτημα των νυμφών), τη
μεγάλη του προσφορά στις τέχνες και
στα γράμματα και τη γενναία δωρεά προς
το Δημοτικό Διαμέρισμα των Γόννων,
μαζί με τη σύζυγό του Κριστιάνε, προσπά-
θειες και αποτελέσματα 23 ετών, που δεν

είναι άλλο από το περιεχόμενο της Δημο-
τική Πινακοθήκης Γόννων.
Η τιμητική πλακέτα, παραδόθηκε στη σύ-
ζυγο του εκλιπόντος, Κριστιάνε στην ανά-
λογη εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος
Τεμπών στους Γόννους και στις 3 Σε-
πτεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο Απόστολος Παπαϊωάννου,
Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αι-
μοδοτών Αμπελώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ» (Καλλι-
πευκιώτης και ο ίδιος), παρουσίασε με
γλαφυρότητα και έντονο συναίσθημα, τη
ζωή και το έργο του Ζήση Κατσιούλα,

συνταξιούχου δασκάλου σήμερα, παρα-
σύροντας όλους σε μνήμες άλλων επο-
χών…
Αναφέρθηκε στο συγγραφικό του έργο,

που είναι «Η Καλλιπεύκη του Ολύμπου -
Ιστορία - Λαογραφία», 2004, «Η Καλλι-
πεύκη του Ολύμπου, Γλώσσα και παρά-
δοση», 2008 και «Σαράντα παραδοσιακά
παραμύθια από την Καλλιπεύκη του Ολύμ-
που», 2014, και τα τρία εκδόσεις του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», τα δυο
πρώτα με την ευγενική χορηγία της εφη-
μερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και το τρίτο με
την οικονομική ενίσχυση μελών και φίλων
του Συλλόγου. Συνεχάρη το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου για την πρωτοβουλία του αυτή και
τόνισε πως έχει ιδιαίτερη αξία η τιμή και η
αναγνώριση όταν οι τιμώμενοι είναι εν
ζωή. Την τιμητική πλακέτα, παρέδωσε
στον τιμώμενο Ζήση Κατσιούλα, ο Αντι-
περιφεριάρχης, κ. Χρίστος Καλομπάτσιος,
ο οποίος συνεχάρη και τον ίδιο και το Δ.Σ.
του Συλλόγου.
Ο Ζήσης Κατσιούλας, ιδιαιτέρα συγκινη-
μένος, ευχαρίστησε το Δ.Σ. του Συλλό-
γου, τους παραβρισκόμενους και την
οικογένειά του, που του έδωσε το χρόνο
της συλλογής και επεξεργασίας των
τόσων πληροφοριών των έργων του.
Τον ιερέα του χωριού, Πανοσιολογιότατο
Αρχιμανδρίτη Βησσαρίωνα (κατά κόσμον
Κωνσταντίνο) Μπλέτσα, παρουσίασε ο
Πρόεδρος του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», Παναγιώτης Παπαϊωάν-

νου. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο ποι-
μαντορικό του έργο, ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία δέκα πέντε χρόνια που ιερουργεί

στην Καλλιπεύκη, την αγάπη και την κα-
τανόηση την οποία δείχνει προς το ποί-
μνιό του και τη διαρκή παρουσία του,
βρέχει ή χιονίζει, υπηρετώντας κάθε θρη-
σκευτική ανάγκη των κατοίκων του χω-
ριού καθώς και την αγάπη και τον
σεβασμό που εισπράττει από τους κατοί-
κους και τους επισκέπτες της Καλλιπεύ-
κης.
Την τιμητική πλακέτα, στον Πανοσιολο-
γιότατο Αρχιμανδρίτη, παρέδωσε ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου, ο οποίος του
φόρεσε επίσης και επιστήθιο σταυρό, που

ήταν προσφορά ενορίτη (δεν θέλησε να
αποκαλυφθεί το όνομά του). Ο Πατέρας
Βησσαρίωνας, συγκινημένος επίσης, ευ-
χαρίστησε στο Δ.Σ. και όλους του παρα-
βρισκόμενους, τον «ανώνυμο» δωρητή
του επιστήθιου σταυρού και έκλεισε την
σύντομη τοποθέτησή του, με τις πρε-
σβείες της Θεοτόκου, της οποίας ή μνήμη
ήταν την επόμενη μέρα.
Στη σεμνή αλλά και λαμπρή (λόγου περιε-
χομένου) εκδήλωση, παραβρέθηκαν ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
Τάσος Κούσιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Τεμπών, Θωμάς Τζέκας, ο Αντιδή-
μαρχος του Δήμου Τεμπών, Θωμάς Τσια-
πλές, ο ιδρυτής του Λαογραφικού
Μουσείου Γόννων, Βασίλης Καραβιδές, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών
Συλλόγων Οντάριο, Νικηφόρος Λαμπίρης
και φυσικά ο Αντιπεριφερειάρχης, Χρί-
στος Καλομπάτσιος (που αναφέρθηκε πα-
ραπάνω).

Τιµη και Μνηµη

«Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία»
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, γιορτάζεται
κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον
οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι παραβρισκόμενοι

Η τιμητική πλακέτα για τον Ζήση Παπαδημητρίου

Η Αικατερίνη Γκαζγκάνη

Ο Απόστολος Παπαϊωάννου

Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Βησσαρίωνας

Ο Ζήσης Κατσιούλας με συγγενείς

Τάσος Κούσιος, Θωμάς Τσιαπλές, Χρίστος
Καλομπάτσιος, π. Βησσρίωνας, Νικηφόρος Λαμπίρης,

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ζήσης Κατσιούλας

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Χρίστος Καλομπάτσιος
και ο Ζήσης Κατσιούλας

Είναι ευγένεια και ανθρωπιά η τιμή
στους Ηλικιωμένους. Σήμερα, βιώ-
νουν τη χειρότερη εποχή τους! Δι-
καιούνται σεβασμό και αξιοπρέπεια,
συντάξεις, γιατρούς φάρμακα, όχι
…φαρμάκια, τα αυτονόητα για να
μπορούν να γιορτάζουν αυτήν την
μέρα, με ελπίδα και να μην νοι-
ώθουν πως είναι βάρος. Η Πολιτεία,
έχει βαθύτατη την υποχρέωση απέ-
ναντι τους, αν θέλει να λέγεται πο-
λιτεία! Τούτοι δω, δε μέτρησαν τον
πλούτο σαν συμβατικοί οικονομο-
λόγοι αλλά με της καρδιάς τους
χτύπους τον μέτρησαν. Έζησαν ιώ-
βεια αλλά ζωντανά και εδώ στα
ορεινά, δεν μέτρησαν τη ζωή ούτε
με την ευμάρεια του ΑΕΠ ούτε με
της τράπεζας τις ανακεφαλαιώσεις,
είχαν το δικό τους μέτρο και μερ-
τικό στην απλή καθημερινή ευτυ-
χία…
Το παραπάνω κείμενο, το «κλέ-
ψαμε» από ανάρτηση στο FB του

Αποστόλη Αστ. Παπαϊωάννου. Καλύ-
τερη περιγραφή, δεν θα μπορού-
σαμε να κάνουμε, σʼ ευχαριστούμε,
Απόστολε.
Ευχαριστούμε θερμά τους αδελ-
φούς Αποστόλη και Δημήτρη, Α. Πα-
παϊωάννου (μπουζούκι), και τον Νίκο
Παπαγεωργίου (κιθάρα), που ήρθαν
αφιλοκερδώς και αυτοβούλως από
τη Λάρισα για να διασκεδάσουν
τους ηλικιωμένους! Τον μαθητευό-
μενο στο κλαρίνο, Στέλιο Ρημαγμό,
που συμμετείχε σε κάποια τραγού-
δια και τον συνεταιρισμό Γυναικών
Γόννων "ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΕΣ", που προσέ-
φεραν γλυκό σταφύλι για επιδόρ-
πιο. Ευχαριστούμε επίσης και τον
αντιδήμαρχο, Θωμά Τσιαπλέ, για
την παρουσία του.
Σημειώνουμε εδώ, πως οι αδελφοί
Αστ. Παπαϊωάννου τη Δευτέρα (2-
10) το μεσημέρι, έπαιξαν μουσική -
για μια ακόμα φορά - στο γηροκο-
μείο Λάρισας.

Βραδιά Ηλικιωμένων στην Καλλιπεύκη
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Συνέχεια από την 1η σελίδα
Στις εφτά, τα χορευτικά συγκροτήματα του
Συλλόγου Γυναικών Βρυοτόπου, του Συλλό-
γου Μικρασιατών Λάρισας και του Συλλόγου
μας παρουσίασαν τους χορούς τους κι εν-
θουσίασαν τους παραβρισκόμενους!
Στον τελευταίο τους χορό, τα παιδιά του χο-
ρευτικό συγκροτήματος, πάντα χορεύοντας,
μπήκαν μέσα στον κόσμο πιάνοντας από το
χέρι φίλους και γνωστούς κι ακολούθησε ένα
λαϊκό γλέντι μέχρι τα μεσάνυχτα κάτω από
το λιγοστό τεχνητό φως και το φως των
αστεριών.
Παραβρεθήκαν ο Πατέρας Βησσαρίωνας,
εφημέριος του χωριού, ο αντιδήμαρχος
Δήμου Τεμπών, Θωμάς Τσιαπλές και ο πρό-
εδρος του τοπικού συμβουλίου, Τάσος Κού-

σιος.
Στο εκθεσιακό μέρος συμμετείχαν εκθέτον-
τας τα χόμπι τους ή τα προϊόντα τους οι:
Τσάλτας Δημήτριος, αγιογραφίες, Φούκας
Γεώργιος, χειροποίητες ξύλινες κατασκευές,
Παπαϊωάννου Αθανάσιος, νεροκολοκύθες
διακοσμημένες, Χαμιδιελή Φωτεινή, ζωγρα-
φική, Οικονόμου Μαίρη, χειροποίητα κοσμή-
ματα, Ντόντου Αφροδίτη, ζωγραφική με
μολυβοκάρβουνα και βότσαλα με ακρυλικά
χρώματα, Συνεταιρισμός Γυναικών ΑΝΤΙΓΟ-
ΝΙΔΕΣ Γόννων, παραδοσιακά προϊόντα, Κοι-
νωνικός Συνεταιρισμός Γυναικών Μούσες
Πιερίων, παραδοσιακά προϊόντα, Βάγια Φουν-
τάρη, πλεχτά, ο μικρός Πιπίλης Αστέριος, ζω-
γραφική και κατασκευές, Κώστας
Παπαγιαννούλης, κρασιά ΚΕΡΑΜΟΣ, ο Γιάν-

νης και η Σταυρούλα Μπουρονίκου, ζωγρα-
φική, κατασκευές από ξύλο και χειροποίητες
τσάντες αντίστοιχα, Ψαρρός Απόστολος,
προϊόντα αρώνιας, Κομνηνός Τάσος, μέλι σε
μεγάλη ποικιλία, Καρπούζα Κατερίνα, κατα-
σκευές, Βούλα Παπαδόντα κεραλοιφές,
Αγρότες, Κτηνοτρόφοι και Υλοτόμοι της
Καλλιπεύκης.
Τα δώρα για τη λαχειοφόρο εκτός από το
Σύλλογο προσέφεραν και οι φίλοι και πα-
τριώτες: Αναστάσιος Γκούθας (εμπόριο –
διανομές), Στέλιος Παπαδημητρίου (ξενώ-
νας), Δημήτριος Μαντάς (ταβέρνα), Ματίνα
Μιχαντά (ασφαλιστική σύμβουλος), αφοί Πα-
παδημητρίου (κτηνοτρόφοι), Τάσος Κούσιος
(αγρότης), Χρήστος Οικονόμου (ταβέρνα),
Χρήστος Γκουγκουλιάς (παντοπωλείο) και

αφοί Κατσιούρα (παντοπωλείο).
Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» ευχαριστεί
θερμά: Τον Δήμο Τεμπών, το Τοπικό Συμ-
βούλιο, τους Συλλόγους Γυναικών Βρυοτό-
που και Μικρασιατών Λάρισας, τους
εθελοντές, όλες τις πατριώτισσες κι όλους
τους πατριώτες καθώς και τις φίλες και φί-
λους της Καλλιπεύκης που παραβρεθήκαν κι
έδωσαν περιεχόμενο στη μεγάλη αυτή πρω-
τοβουλία και προσπάθεια και την ορχήστρα
(Θανάσης καλούσης, κιθάρα, Απόστολος Πα-
παϊωάννου, μπουζούκι, Κώστας Καρακώστας,
κλαρίνο, Ριζούλης, αρμόνιο και Μαρία Μπέλ-
λου, τραγούδι), που κράτησαν συντροφιά
όλους τους Καλλιπευκιώτες για 12 περίπου
ώρες.

Ακολουθεί το σχετικό φωτορεπορτάζ

ΠΑΤΩΜΕΝΗ 23 Ιουλίου 2016

Ηµερήσιο καλοκαιρινό Αντάµωµα Καλλιπευκιωτών

CMYK
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Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις
Λαϊκή - ∆ηµοτική βραδιά
Με επιτυχία, κέφι και χορό πραγµατοποιήθηκε, η Λαϊκή -
∆ηµοτική βραδιά που οργάνωσε ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩ-
ΜΕΝΗ», µε την υποστήριξη του ∆ήµου Τεµπών, στις 13 Αυ-
γούστου 2016, παρά τη µεγάλη πτώση της θερµοκρασίας
και το κρύο που «εµφανίστηκε» από νωρίς.

Η βραδιά ξεκίνησε στις εννιά η ώρα το βράδυ, µε την εµ-
φάνιση των χορευτικών συγκροτηµάτων του Συλλόγου,
(ανηλίκων, ενηλίκων), σε παραδοσιακούς χορούς της πε-
ριοχής και µε την ευθύνη της γυµνάστριας Μαρίας Κα-
λούση.

Ακολούθησε γλέντι µέχρι τις 3 η ώρα το πρωί, όπως ήταν
προγραµµατισµένο, µε εναλλαγές του προγράµµατος από
δηµοτικό σε λαϊκό, µε µόνη διακοπή στην κλήρωση των
δώρων της λαχειοφόρου, που ήταν και τα µόνα έσοδα του
Συλλόγου.
Την ορχήστρα αποτελούσαν οι: Θανάσης καλούσης (κιθάρα
- τραγούδι), Κώστας Καρακώστας (κλαρίνο), Μαρία Μπέ-
λου (τραγούδι), Θανάσης Καλφούτσος (αρµόνιο), Παύλος
Τσιούγκος (βιολί) και Απόστολος Παπαϊωάννου (µπουζούκι
- τραγούδι).
Εκ µέρους του ∆ήµου, παραβρέθηκε ο Αντιδήµαρχος,
Θωµάς Τσιαπλές, εκπροσωπώντας τον ∆ήµαρχο, Κώστα
Κολλάτο και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παύλος Σαΐτης.
Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ευχαριστεί θερµά όλες τις
πατριώτισσες κι όλους του πατριώτες καθώς και τις φίλες
και τους φίλους που παραβρέθηκαν, την ορχήστρα, την
υπεύθυνη των χορευτικών, Μαρία Καλούση και το ∆ήµο
Τεµπών για τη διαρκή υποστήριξη.

15 Αυγούστου. Γιορτάστηκε και εφέτος η Κοιµήση της
Θεοτόκου στην Καλλιπεύκη. Πλήθος κόσµου, φίλοι και συγ-
κινείς από την Καλλιπεύκη και αλλού, συνέρευσε την πα-
ραµονή το βράδυ για τον µέγα εσπερινό και ανήµερα το
πρωί στην Πατωµένη και στο οµώνυµο ξωκλήσι. Στη συνέ-
χεια µεταφέρθηκε στην πλατεία του χωριού, που είχε καιρό
να γεµίσει τόσο πολύ.

Το περίπτερο στην πλατεία, που δεν λειτουργεί πλέον,
µε την άδεια του ∆ήµου, το χρησιµοποιήσαµε φέτος σαν
«γραφείο» του Συλλόγου, σε όλη τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού, το οποίο ήταν το «στέκι» και περιµετρικά φιλοξένησε

και την έκθεση φωτογραφίας του Συλλόγου µας «Υλοτό-
µοι».

Αρκετές -οί, πατριώτισσες -ες, παραβρέθηκαν στον

εορτασµό της (µνήµης) της Αγίας Παρασκευής, στις 26
Ιουλίου, όπου τελείται, µε τη λήξη της λειτουργίας - αρτο-
κλασίας κάθε φορά, µνηµόσυνο για τον αείµνηστο παπα-

Στέριο Τσικρικά.
Λιγότεροι αλλά όχι λίγοι ήταν στις 3 Σεπτεµβρίου και

όσες - όσοι παραβρέθηκαν στην Ανακοµιδή των λειψάνων
του Αγίου Νεκταρίου, στο οµώνυµο ξωκλήσι, στην Ράχη. Κι
εδώ όπως και στην Αγία Παρασκευή, εκτός από τον ιερέα

του χωριού µας, π. Βησσαρίωνα, παραβρίσκονταν και ο πα-
τριώτης µας π. Κωνσταντίνος.

Το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάµπους, που βρίσκεται
πλάι στους Αγίους Αποστόλους, λειτούργησε στις 9 του
Αυγούστου, ίσως για πρώτη φορά. Στη λειτουργία παρα-
βρέθηκαν λίγοι άνθρωποι. Η οικογένεια του Νίκου Χατζή, η
οποία και ανακαίνισε το εκκλησάκι, ο Θανάσης Γρόντζιος
µε τη γυναίκα του και µερικοί ακόµη φίλοι και γνωστοί. Ακο-
λούθησε αρτοκλασία.

Το χορευτικό µας συγκρότηµα παιδιών, επισκέφτηκε
στις 11-08-2016 το Λαογραφικό Μουσείο και την Πινακο-
θήκη Γόννων. Ευχαριστούµε θερµά το ∆ήµο µας (∆ήµο
Τεµπών) για τη διάθεση του λεωφορείου και τον κ. Βασίλη
Καραβιδέ για την ξενάγηση.

Ακολουθούν οι εντυπώσεις της Καλλιόπης Τσιούγκου:
«Η επίσκεψη µου στο λαογραφικό µουσείο των Γόννων
ήταν εκπληκτική. Νιώθω πολύ τυχερή που κατάφερα να
µάθω πώς ζούσαν οι πρόγονοί µου.
Οργάνωναν πολύ καλά την καθηµερινότητά τους και φρόν-
τιζαν για τα πάντα. Πραγµατικά ενθουσιάστηκα, διότι πα-
ρόλο που οι συνθήκες ήταν δύσκολες, αυτοί κατάφερναν
και αντιµετώπιζαν τις δυσκολίες και έκαναν τη ζωή τους µε
την προσπάθειά τους και τη δύναµή τους όλο και καλύτερη.
Τα πάντα στο µουσείο ήταν υπέροχα.
Αντικείµενα µε µεγάλη αξία για εκείνους τους ανθρώπους,
αλλά και για όσους σηµερινούς που τιµούν και σέβονται την
παράδοση.
Το ίδιο εντυπωσιασµένη έµεινα και από την πινακοθήκη.
Ήταν ένας ευρύχωρος και περιποιηµένος χώρος µε πανέ-
µορφους πίνακες. Ακόµη καθίσαµε για µερικές ώρες στην
πλατεία των Γόννων και απολαύσαµε το αναψυκτικό µας.
Η διαδροµή και όταν πηγαίναµε και όταν επιστρέφαµε ήταν
οµαλή και ευχάριστη. Γενικά οι Γόννοι είναι µια πολύ ωραία
περιοχή. Ήταν µια υπέροχη εµπειρία. Αυτή η εκδροµή θα
µου µείνει αξέχαστη».

Στα ∆ελέρια και στη Ραψάνη το χορευτικό µας συγκρό-
τηµα (ενηλίκων)
Το χορευτικό µας συγκρότηµα ενηλίκων, συµµετείχε στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Π.Π.Σ. ∆ελερίων, στις 18 Αυ-
γούστου και στη Γιορτή κρασιού Ραψάνης στις 26 Αυγού-
στου, απ’ όπου απέσπασε θετικά ως πολύ θετικά σχόλια!
Μπράβο!

Οι χορεύτριες και οι χορευτές ήταν:
Γεωργαντζά Κωνσταντίνα, Γεωργαντζά Μαρία, Γκουγκου-
λιά Ματίνα, Γκουγκουλιάς ∆ηµήτρης, Γκουγκουλιάς Παν-
τελής, Καλούσης Αστέρης, Λαµπίρη Βίκη, Λαµπίρη

Ευαγγελία, Λαµπίρης Κωνσταντίνος, Μασούρα Χριστίνα,
Μασούρας Νίκος, Μούργας Σωτήρης, Μπουρονίκου Μα-
τούλα, Ντούρος Κωνσταντίνος, Ντούρος Χρίστος, Παπα-
δηµητρίου Κωνσταντίνος, Παπαδόντα Λαµπρινή,
Παπαδόντα Ματίνα
Παπαδόντα Πόπη, Παπαστεργίου Γιάννης, Παπαστεργίου
∆ήµητρα, Τσιαπλές Θοδωρής.

Επανειληµµένες πτώσεις της κινητής τηλεφωνίας πα-
ρουσιάστηκαν φέτος στο χωριό µας, µετά από βροχή ή κε-
ραυνούς. Πρώτη πάντα αποκαθίσταται η cosmote και
ακολουθούν vodafone και wind µέχρι 3 µέρες µετά!!! (23-
8 και 2-9-2016).

Στις 5 Αυγούστου 2016, επισκέφτηκε το χωριό µας συ-
νεργείο της «Θεσσαλία TV» και από την εκποµπή «Πνευ-
µατική Θεσσαλία», που προβάλλεται κάθε Σάββατο. Την

εκποµπή παρουσιάζει η κ. ∆ήµητρα Βαρδάνη. Εκτός από
την ίδια, µαζί της ήταν η κ. Βασιλική Πούλιου και ο εικονο-
λήπτης, Γιώργος Παπανικολάου. Μαζί µε τον Πρόεδρο του
Τοπικού Συµβουλίου, απαντήσαµε σε ερωτήσεις και κάναµε
ένα µικρό περίπατο στο σχολείο, στον Άγιο Αθανάσιο και
στην Πατωµένη. Η εκποµπή θα προβληθεί (µάλλον) τον Νο-
έµβριο. Θα σας ενηµερώσουµε.

Συνεργείο της ΕΤ3, µε τον σκηνοθέτη, Κατερινόπουλο
Βασίλη, επισκέφτηκε επίσης το χωριό µας στις 9 Σεπτεµ-
βρίου, στο πλαίσιο ενός ντοκιµαντέρ προβολής του δήµου
µας, το οποίο θα παρουσιαστεί στο ∆ήµο (θα ενηµερω-
θούµε για το πότε) και προβληθεί σε πόλεις του εξωτερι-
κού. Κατέγραψε εικόνες από τον Άγιο Αθανάσιο, την
πλατεία, την εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου και την Πατω-
µένη.

Τµήµα δηµιουργικών δραστηριοτήτων δηµιούργησε
φέτος ο Σύλλογός µας, µε τη ευθύνη της Βούλας Παπα-

δόντα και της Χριστίνας Παπαϊωάννου. Στο τµήµα συµµε-
τείχαν 23-25 παιδιά, ηλικίας 4-9 ετών. ∆ηµιουργήµατά
τους, εκτέθηκαν στο Αντάµωµα στην Πατωµένη (23-07-
2016). Εκεί τα παιδάκια συµµετείχαν µε τραγούδια, δρώ-
µενα και χειροτεχνικές κατασκευές και χειροκροτήθηκαν

από τους παραβρισκόµενους. Κάποια από τα έργα τους,
στολίζουν τώρα τη µεγάλη αίθουσα του σχολείου. Θετικά,
έως πολύ θετικά ήταν τα σχόλια γονέων και µη (βλέπε και
«Αντάµωµα»).

Εκδήλωση τιµής για τον αείµνηστο Ζήση Παπαδηµη-
τρίου, οργάνωσε στους Γόννους ο ∆ήµος Τεµπών, στις 3
Σεπτεµβρίου το βράδυ και στον πεζόδροµο µπροστά από
τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη. Στην εκδήλωση αυτή συµµετείχε
και ο Σύλλογός µας, παραδίδοντας δια του προέδρου, την
τιµητική πλακέτα, που δεν παραδόθηκε στην ανάλογη εκ-
δήλωσή µας στις 14 Αυγούστου, στη σύζυγο του Cristiane.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Λαµπρινή Παπαδόντα, µαθή-
τρια του λυκείου Γόννων, Καλλιπευκιώτισσα και µέλος του
χορευτικού µας συγκροτήµατος. Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκαν πάµπολλοι φίλοι και γνωστοί του Ζήση και της Cris-
tiane, όπου και ανακοινώθηκε από τον ∆ήµαρχο, Κώστα
Κολλάτο, η µετονοµασία της Πινακοθήκης σε «Ζήση και
Cristiane Παπαδηµητρίου». Περισσότερα για το θέµα στο
blog του ∆ηµήτρη Γουγουλιά (ήταν ένας από τους οµιλη-
τές) και στον τοπικό τύπο.

Πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
Η Κυριαζή Αναστασία του Σάββα και της Κατερίνας Μανω-
λούλη (εγγονή του Μήτσιου Μανωλούλη), στο Παιδαγωγικό
Τµήµα Προσχολικής Αγωγής Ιωαννίνων.
Η Μαρία Τσιρέβελου του Αστερίου, την Ιατρική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης.
Ο Αστέριος Τσικρικάς του Ιωάννη, στη Σχολή Τροφολογίας
- διαιτολογίας, Καρδίτσας.
Η Παρασκευή Μπουρονίκου του Αστερίου, στο Τµήµα Επι-
στηµών Προσχολικής Ηλικίας Αλεξανδρούπολης.
Η Ηλέκτρα Μπουρονίκου του Αστερίου, στο Τµήµα Οικο-
νοµικών Σπουδών θεσσαλονίκης.

Στις 29 Αυγούστου, ηµέρα αποτοµής της κεφαλής του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου, λειτούργησε το οµώνυµο
εξωκκλήσι, παρουσία λιγοστών κατοίκων του χωριού µας.

Άρχισε ήδη (και µάλλον τώρα που διαβάζετε την εφη-
µερίδα έχει τελειώσει) η διανοµή των καυσόξυλων από το
∆ασαρχείο. Φέτος η χρονιά είναι λίγο καλύτερη, αυτοί που
δικαιούνται πήραν κάποια χωρικά παραπάνω από πέρσι.
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ΕΕππιισσττοολλέέςς  πποουυ  λλάάββααµµεε
Συνέχεια από την 3η σελίδα
Τράβα κάτσε σε μια ξυλοκατασκευή για τρεις
ώρες κι άμα δεν κορνιζάρει ο κώλος σου, εγώ θα
σπάσω το μπαγλαμά μου και προσπάθησε να απο-
λαύσεις παράσταση με… μηδενική σκηνοθεσία,
μηδενική σκηνογραφία εκτός δυο ανούσια
ασπροκόκκινα μακρομάντηλα σε μια τεράστια
πέτρινη άδεια σκηνή, ακόμα και η ρεκλάμα ανα-
κοίνωση που δήλωνε την ταυτότητα του γίγνε-
σθαι, ξηλωμένη πεταγμένη απέναντι, να
κάθονται οι θεατές να μην τζουνούν τον κώλο
τους οι πευκοβελόνες, με αλλοπρόσαλλη απολυ-
τότητα του καθενός, μηδενική ακουστικότητα η
ηχητική κάλυψη, ως άηχο καρτούν, ουδείς  φω-
τισμός σαν πήρε η νύχτα, καμία σύνδεση-γέφυρα
εκτός της εκφώνησης και έτσι, αν δε σε πνίξει ο
λιμναίος βάλτος  της Ασκουρίδας  ζωγράφισέ με
γράψε με ή… μήνυσέ με «πετυχημένα»!    
Τελικά τι είναι για τους ΜΕΣΑΚιτες και γενικά
όλους εμάς τους Καλλιπευκιώτες το Φεστιβάλ;
Ποιος ακριβώς ήταν ο σκοπός που αγιάζει τα
μέσα και μας αναγκάζει να συμμετέχουμε και να
λέμε «πετυχημένο» όλα αυτά τα χρόνια; Ποιο
ακριβώς στόχο μας, εξυπηρετεί; Του πολιτισμού;
Αλλά που είναι οι Καλλιπευκιώτες πολίτες για εκ-
πολιτισμό ή για διασκέδαση οι εκτός «υποχρέω-
σης» στο Μ.Ε.Σ.Α.Κ.  να παραβρεθούν; Σίγουρα
φτιάχνουν παραμυθένιες πίτες οι γυναίκες μας,
αλλά δεν θα έπρεπε  να «εκπολιτιστούν» ακαδη-
μαϊκά παραμυθιαζόμενοι; 
Φεστιβάλ αφήγησης θεσμός; Απέτυχε τουλάχι-
στο σαν λαϊκό διασκεδαστήρι, γιατί στον επιστη-
μονικό ή Ακαδημαϊκό τομέα  ίσως κάποιοι να
πρόσθεσαν στο βιογραφικό τους πειστήρια ικα-
νότητας και να το πέτυχαν… αλλά στην ουσία οι
αυτόχθονες εμείς της ιθαγένειας… αμέτοχοι ή
το πολύ - πολύ σε μια φωτογραφία στο FB! Αν πι-
στεύετε  πως πρέπει να συνεχιστεί έτσι, ξεχάστε
αυτή τη γραφή αν όχι «αλλάξτε το», αλλιώς…
βουλιάξτε το!  
Μπορεί να μην έχει βαρύνουσα σημασία η άποψή
μου αλλά προσωπικά βλέπω άλλες λαϊκότερες
εκδηλώσεις εφαπτόμενες και με άλλους χώρους
τεχνών, να μη λείπει ούτε ή λαϊκότητα ούτε η ει-
κόνα, είμαστε στην εποχή της εικόνας. Το φε-
στιβάλ  να διαρκεί όλη μέρα κάθε μέρα για μια
βδομάδα τουλάχιστο ολημερίς και ολονυχτίς με
πολλά - πολλά σχηματοποιημένα ενδιαφέροντα,
δρώμενα, χάπενιγκ, αγγίζοντας  το λαϊκό αί-
σθημα και συναίσθημα όχι ένα επαναλαμβανό-
μενο μοτίβο επαγγελματία αφηγηματοποιού και
σίγουρα συμμετοχή του ιθαγενή παράγοντα. 
Να σημειώσω επίσης πως  ένα Δημόσιο Πανεπι-
στήμιο, δε μετράει την παρουσία του ή επιτυχία
του με την προώθηση ενός ιδιωτικού Σχολείου,
όπου η χορωδία θα ήταν  πετυχημένη αν ακού-
γονταν κιόλας και χάνει κιόλας το δίκιο του για
το δημόσιο πλουραλιστικό χαραχτήρα και τους
στόχους του βαφτίζοντας την εκπαιδευτική δη-
μόσια διδαχή του σε ιδιωτών συμφέροντα;!
Τελειώνοντας, ίσως κάποιοι να θύμωσαν με την
μη παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου για το
«σπίτι του παραμυθιού» θέτοντας ως πρόσχημα
την ανάπτυξη (;)… πουλώντας ρίγανη, τσάι και
ζαρμπούνι στους επισκέπτες… σίγουρα δε δια-
θέτουμε τόση ρίγανη και σίγουρα δεν ξέρω αν
αυτός ήταν ο αρχικός ή έγινε τελικός στόχος
αλλά γιατί δεν ζητούν την παραχώρηση του
«φαντάσματος» της Πατωμένης από το Δασαρ-
χείο, που δένει και με το όλον θέμα και να αφή-
σουμε το Σχολείο στη χρήση πάντων των
Δημοτών καθώς και… των μύθων;
Εν κατακλείδι, με όλο το σεβασμό και την αξιο-
σύνη προς όλους τους ακαδημαϊκούς και τα πα-
τριωτάκια μου Καλιπευκιώτες ΜΕΣΑΚίτες,
ΠΟΦΑκίτες, μπορεί τα «παραμύθια να είναι η
συγκριτική ανατομία της ψυχής» (Marie-Louise
von Franz) αλλά εφ όσον προσδίδουν ένα ανασα-
σμό και μια προσήκουσα διαρκή «αληθοφανή
πραγματικότητα», αλλιώς… ψωροφαντασμένα
θα «ζουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» και μάλ-
λον εγώ, θα συνεχίζω  να ΚΟΙΤΑΖΩ ξεπεζεμένος
ένα ΣΥΝΝΕΦΟ και μια νεράιδα στης ΚΑΛΛΙΠΕΥ-
ΚΗΣ τʼ απόκρυφα, μαζί με ομοαισθήματους  ΜΕ-
ΣΑΚίτες και σίγουρα η ζωή θα αλλάζει και δίχως
τη δική μας μελαγχολία ή μελωδία και θα καλπά-
ζει ερήμην μου/μας… 
Υ.Γ.:  Αν πρόσθεσα πικρία, στην πράγματι αλλο-
πρόσαλλη κατάσταση που διάγουμε, δεν ήταν
στις προθέσεις μου! 
Aπό τον Απ. .Αστ. Παπαϊωάννου είχαμε και άλλη
επιστολή που αναφέρεται στο Αντάμωμα, θα τη
δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο μας.

19-7-16, από Macuras Milos
Hello my Greek brothers!
Hope you are doing fine. I understand it is still tough

but you people will manage it.
The reason why I am writing you is to kindly ask to pt
me in touch with Μασουρασ from your place. A cou-
ple of years ago, while in Corfu, I was told that there
are quite a few Masouras in the Larissa region. Last
week I was contacted by a gentleman who is origi-
nally form Kallipefki and is a Masouras from his ma-
ternal side. He advised me to contact you.
We Macuras have a portal of our
own www.macure.net and have been exlporing the
history of our tribe for the last several years. So far
we have gathered enough historical and genetical
evidence to prove that the Macuras are from the
Balkan peninsula. The tribe stayed there
until say 16 century when it split in Montenegro - one
part went to Dalmatia (my side) while the other part
went all the way to Poland. we made contact recently.
We strogly believe that the Μαζουρασ and the
Macuras are the same tribe. Would really appreci-
ated if you can help us to get in touch with some of
them.

Thanks in advance!
Best regards, Milos

Γεια σας, αδέρφια μου Έλληνες!
Ελπίζω να είστε καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι
ακόμη δύσκολα αλλά θα αντεπεξέλθετε. 
Ο λόγος για τον οποίο γράφω, είναι για να σας
παρακαλέσω να με φέρετε σε επαφή με τους
εκεί Μασούρες. Μερικά χρόνια πριν, όντας στην
Κέρκυρα, μου είπαν ότι υπάρχουν αρκετοί Μα-
σούρες στην περιοχή της Λάρισας. Την περα-
σμένη εβδομάδα, κάποιος κύριος με καταγωγή
από την Καλλιπεύκη επικοινώνησε μαζί μου και
είναι Μασούρας από τη μεριά της μητέρας του.
Με συμβούλεψε να επικοινωνήσω μαζί σας.
Εμείς οι Μασούρες, έχουμε μια δική μας σε-
λίδα www.macure.net και εξερευνούμε την ιστο-
ρία μας εδώ και χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουμε
μαζέψει αρκετά ιστορικά και γενετικά στοιχεία,
που αποδεικνύουν ότι οι Μασούρες, προέρχον-
ται από την Βαλκανική χερσόνησο. Η ομάδα
έμεινε εκεί περίπου μέχρι τον 16 αιώνα, μέχρι
που μεταφέρθηκε στο Μαυροβούνιο – ένα μέρος
πήγε στη Δαλματία (από τη δική μου την πλευρά)
κι ένα άλλο μέχρι την Πολωνία. Ήρθαμε σε
επαφή πρόσφατα. Είμαστε βέβαιοι ότι Μαζούρας
και Macuras είναι το ίδιο. Θα εκτιμούσαμε αφάν-
ταστα, αν μπορούσατε να μας βοηθήσετε, να έρ-
θουμε σε επαφή με κάποιους από αυτούς.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Με εκτίμηση, Μίλος 
Σημείωση σύνταξης: Δημοσιεύουμε την επιστολή, που λά-
βαμε μέσω στης σελίδας μας www.kallipefki.gr με κάθε επι-
φύλαξη. Αν κάποιοι πατριώτες - με το επίθετο «Μασούρας»
ή όχι - ενδιαφέρονται, ας το ψάξουν κι αν έχουν κάποιο απο-
τέλεσμα, ευχαρίστως θα το δημοσιεύσουμε. Ευχαριστούμε
τον Γιάννη Παπαϊωάννου για τη μετάφραση. Μίλος, είναι
σύνηθες Σλάβικο όμονα, που σημαίνει Αγαπητός ή Αγάπιος.

01-09-2016, Παπαδημητρίου
Δημήτριος του Ζαφειρίου 

Αυτό είναι το μέρος στην
Γερμανία (Stadt Senden),
όπου εγκαταστάθηκαν οι
πρώτοι Καλλιπευκιώτες για
δουλειά και έστειλαν τα
πρώτα γερμανικά μάρκα
στην Καλλιπεύκη. Το ξυλο-

εργοστάσιο, βρίσκεται στο δάσος που φαίνεται
δεξιά. Τότε ήταν ένα μικρό χωριό και τώρα έχει
γίνει ολόκληρη πόλη. Επίσης, θα ήθελα να σας
δείξω τον Karl Nothelfer, τον πρώτο Γερμανό, που
μας έβαλε στο σπίτι του και μας φιλοξένησε. Δια-
τηρούσαμε αλληλογραφία από το 1959 μέχρι το
2016 (στις 04 - 08 απεβίωσε). 

Θα χαρώ πολύ, να τα δω στην εφημερίδα.   
Με φιλικούς χαιρετισμούς (και από όσους Καλ-

λιπευκιώτες πέρασαν από το ίδιο μέρος). 

Σημείωμα σύνταξης: Ευχαριστούμε θερμά όλες και
όλους, να είστε καλά, εκτιμούμε πως δεν χρειάζεται
απάντηση ή σχόλιο σε κάθε επιστολή, μα… αν εσείς,
αγαπητές  αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώστες, νομί-
ζετε πως ναι… στείλετε τη δική σας απάντηση, το δικό
σας σχόλιο και τα διαβάζουμε στο επόμενο φύλο.  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Με επιτυχία έγινε η γενική, ενημερωτική συνέλευση του Συλλόγου μας την Κυ-
ριακή, 7-8-2016 στις 11.00 και στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Περισσότερα
από 40 μέλη παραβρέθηκαν κι ανάμεσά τους σύσσωμη ομάδα ηλικιωμένων γυ-
ναικών.
Μετά την παρουσίαση των πεπραγμένων από τον πρόεδρο και των οικονομικών
του Συλλόγου από την ταμία, ακολούθησαν τοποθετήσεις και προτάσεις για το
επόμενο έτος. Σημαντικό θεωρείται το χειροκρότημα προς το Δ. Σ. για τα όσα
μπόρεσε στο χρόνο που πέρασε να πραγματοποιήσει. Ενδιαφέρουσες οι προτά-
σεις και κύρια η πρόταση του νεώτερου μέλους (Δέσποινα Πλασταρά), για την
προσπάθεια δημιουργίας δράσεων που να αφορούν στις ηλικίες 18-30. 
Ξεχωριστή η παρουσία του Θανάση Γράντζου, από τη Αμερική, θερμού υποστη-
ρικτή του Συλλόγου, που πρώτη φορά μπόρεσε να παραβρεθεί σε γενική συνέ-
λευση. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» 
ΑΠΟ 16-08-2015 ΜΕΧΡΙ 03-09-2016
• Υποδοχή 1ης ανάβασης του Ποδηλατικού
Α.Σ. ΠΗΝΕΙΟΣ στην Καλλιπεύκη, (26-08-2015).
• Συμμετοχή με αιτήματα στην Επιτροπή Δια-
βούλευσης Δήμου Τεμπών (02-09-2015). 
• Συνάντηση με τον διευθυντή των ΕΛΤΑ για
ένταξη της αποστολής της εφημερίδας σε
προνομιακό τιμολόγιο.
• Αναδιαμόρφωση της Εφημερίδας και έκ-
δοση σε τρίμηνη βάση και πάλι, από φύλλο
145.
• Έκδοση ετήσιου ημερολογίου με φωτογρα-

φικό υλικό και ξενικό τίτλο «62 χρόνια μετά».
• Συνάντηση με τη διευθύντρια του ΟΤΕ - κα-
τάθεση αιτήματος για ιντερνέτ στο χωριό
μας.
• Σειρά συναντήσεων - συζητήσεων στο δη-
μοτικό σχολείο, των κατοίκων του χωριού με
την Ψυχολόγο Μόιρα Τζίτζικα (28-11-15, 23-

01-2016, 20-02-2016, 26-03-2016, 23-04-2016,
11-06-2016) και θέματα: μοναξιά, οικογενει-
ακές σχέσεις, αυτογνωσία, άγχος, ελεύθερα
θέματα). 
• Μουσική βραδιά, στο δημοτικό σχολείο με
τους: Καραμιχάλη, Κόλλια, Καρελιώτη), 26-03-
2016.
• Εκ νέου δημιουργία του ιστοχώρου του Συλ-
λόγου (www.kallipefki.gr). Βελτίωση και διαρκή
παρουσία sto Facebook, Μ.Ε.Σ.Α.Κ. (www.face-
book.com/m.e.s.a.kallipefkis) και Καλλιπεύκη
Λάρισας - Kallipefki of Larisa
(www.facebook.com/kallipefki).
• Συναντήσεις με τον Δήμαρχο Τεμπών,
Κώστα Κολλάτο, τον Αντιδήμαρχο, Θωμά
Τσιαπλέ, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβου-
λίου Τάσο Κούσιο, τον Πρόεδρο ΔΟΠΑΠΕΤ,
Καρατέγο Μιχάλη και τον Διευθυντή, Ζάρρα
Λάμπρο,  θέσεις και αρχές, συνεργασίες. 
• Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά
του χωριού με τη Βούλα και τον Στέλιο   Πα-
παδόντα χειροτεχνικές δραστηριότητες -
δώρα, στο δημοτικό σχολείο (26-12-2015). 
• Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας σε κατάστημα
του χωριού - γλέντι (02-01-2016). 
• Βραβεύσεις επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (02-
01-2016). 
• Εκδήλωση την Καθαρά Δευτέρα με φασο-
λάδα και τη συμμετοχή και των τριών κατα-
στημάτων (ταβέρνες - καφενεία) του χωριού
(14-03-1016).
• Συνάντηση με τον Δασάρχη για την ανά-
πλαση του χώρου της Πατωμένης
• Δημιουργία Τραπεζικού Λογαριασμού στο
όνομα του Συλλόγου, για πρώτη φορά από 12-
05-2016. 

• Ανάπλαση χώρου Πατωμένης (30-05-2016)
λειτουργία αποχωρητηρίων, πάγκοι, τραπέζια
(5 τεμάχια) και κιόσκι (ένα τεμάχιο). 
• Συνδιοργάνωση 7ου Φεστιβάλ Αφήγησης
Ολύμπου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
(24/25-06-2016). 

• Τμήμα δημιουργικών δραστηριοτήτων για
παιδιά 4-9 χρονών από 27-6-2016 μέχρι 12-08-
2016 και τη συμμετοχή 24 παιδιών, με την ευ-
θύνη της Βούλας Παπαδόντα, Φιλολόγου και
της Χριστίνας Παπαϊωάννου, Γραφίστριας -

Πτυχιούχου Σχολής Καλών Τεχνών. 
Ανασυγκρότηση του χορευτικού τμήματος
ενηλίκων (20 χορευτές - χορεύτριες) και δη-
μιουργία χορευτικού παιδιών από 10 μέχρι 15
χρονών (17 παιδιά) με μαθήματα από 27-06-
2016 μέχρι 12-08-2016, με την ευθύνη της Κα-
λούση Μαρίας, Εκπαιδευτικού Φυσικής

Αγωγής. 
• Ημερήσιο Αντάμωμα Καλλιπευκιωτών στην
Πατωμένη με πλήθος δραστηριοτήτων, εκθέ-
σεων, χορευτικών συγκροτημάτων (23-07-
2016). 
•  Εθελοντική Αιμοδοσία στο δημοτικό σχο-
λείο - συνεργασία με το Γ. Νοσοκομείο Λάρι-
σας, (23 φιάλες), (06-08-2016). 
• Τακτική Ενημερωτική Γενική Συνέλευση,

στο δημοτικό Σχολείο, ενημέρωση - προτά-
σεις (07-08-2016). 
• Εκδρομή - επίσκεψη του παιδικού χορευτι-

κού συγκροτήματος στους Γόννους, στο Λα-
ογραφικό Μουσείο και στην Πινακοθήκη,
(11-08-2016). 
• Γλέντι στην πλατεία, Λαϊκή - Δημοτική βρα-
διά, (13-08-2016). 
• Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης, στο δημοτικό
σχολείο με τιμώμενους τους: Παπαδημητρίου
Ζήση, Κατσιούλα Ζήση, Πανοσιολογιότατο
Αρχιμανδρίτη Βησσαρίωνα Μπλέτσα, (14-08-
2016). 
• Συνδιοργάνωση με τις γυναίκες του χωριού
εκδρομής στην Παναγία Σουμελά και στη
Μονή Τιμίου Προδρόμου Βέροιας, (18-08-
2016).
• Συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος
ενηλίκων στην πολιτιστική βραδιά του Συλ-
λόγου Δελερίων, (18-08-2016). 
• Συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος
ενηλίκων στη Γιορτή Κρασιού Ραψάνης (26-
08-2016.  
• Συμμετοχή στην εκδήλωση Τιμής και Μνή-
μης του Δήμου Τεμπών για τον Ζήση Παπα-
δημητρίου, με την απονομή της τιμητικής
πλακέτας στη σύζυγό του, (03-09-2016). 



Η Καλλιπεύκη είναι ένα πανέμορφο
και μαγευτικό ορεινό χωριό και πολλά
είναι αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν
σʼ αυτό. Κάθε χρόνο βελτιώνεται και
δημιουργούντα περισσότερα έργα,
που διευκολύνουν τη ζωή των κατοί-
κων.
Η Καλλιπεύκη είναι γεμάτη καθαρό
οξυγόνο και αρώματα φύσης. Οι άν-
θρωποι είναι καλόκαρδοι, φιλότιμοι
και ευγενικοί. Στην Καλλιπεύκη
ακόμα και η νέα γενιά διατηρεί τις πα-

ραδόσεις, τα ήθη και έθιμα και τα
αναβιώνει ή τα γιορτάζει με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. Αν και έχει
ελάχιστα καταστήματα, η αγάπη και η
φιλοξενία αλλά και ο καθαρός αέρας
κάνουν πολλούς να έρχονται εδώ για
τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Από
άλλες περιοχές, οι ξενιτεμένοι και
φυσικά οι Καλλιπευκιώτες που δεν
ζουν την καθημερινότητά τους εδώ
αλλά έχουν το σπίτι τους. Πανέμορφο
ελίναι το καταπράσινο δάσος της Πα-

τωμένης, που δέχεται πάμπολλους
επισκέπτες. Είναι «δεμένηʼ με τη
φύση κι αυτό είναι που την κάνει να
ξεχωρίζει. Γενικά το χωριό δημιουρ-
γεί εντυπώσεις! Όλα εδώ είναι ξεχω-
ριστά και ιδιαίτερα. Είναι από τα
ομορφότερα χωριά.
Προσωπικά είμαι περήφανη για το
χωριό μου. Θα το θαυμάζω και θα το
αγαπώ για πάντα.

Πόπη Τσιούγκου

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΙούλιος- Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2��6 σελίδα ��

Η ΚΥΡΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Όλυμπε, γέρο Όλυμπε με τις βουνοκορφές σου
Πολλά τα όμορφα χωριά σπαρμένα στις ποδιές σου.
Μα η Καλλιπεύκη είναι αυτή που ʻκλεψε την ψυχή μου
Και πάντα θα την αγαπώ σε όλη την ψυχή μου.
Ω! Καλλιπεύκη μου γλυκιά, μικρή μου παινεμένη
Με τα ωραία δάση σου και με την Πατωμένη.
Κάποτε είχες στολίδι σου τη λίμνη Ασκουρίδα
Που σαν σμαράγδι άστραφτε μέσα στην ηλιαχτίδα.
Εκεί ψηλά στην κορυφή πίσω απʼ την Βαρδακάρη
Έχεις τη λίμνη του Κατή λαμπρό μαργαριτάρι.
Φιλοξενείς στα μέρη σου, αμέτρητα ξωκλήσια
Που διάσπαρτα στην ερημιά στέκουν σαν κυπαρίσσια.
Μοιάζουνε με τους όνυχες, διαμάντια και ζαφείρια
Τοπάζια, φεγγαρόπετρες την πίστης ακρωτήρια.
Όταν σʼ αποχωρίζομαι και φεύγω ολογλυκιά μου
Δακρύζουν τα ματάκια μου και σκίζεται η καρδιά μου.
Ολημερίς σε νοσταλγώ, πάντοτε σε θυμάμαι
Στον ύπνο σʼ ονειρεύομαι το βράδυ δεν κοιμάμαι.
Είσαι νεράιδα λυγερή στου Ολύμπου τα μπαλκόνια
Πέπλο φορείς πολύτιμο φτιαγμένο από τα χιόνια.
Το πέπλο σου στολίζεται με ρόδα και με κρίνα
Κι όμορφο το τραγούδι σου σαν τη γλυκιά σειρήνα.
Αχ! Πόσο προσμένω αληθινά να φτάσει καλοκαίρι,
Κοντά σου σαν την αστραπή να ʻρθω γλυκό μου αστέρι.
Να παίξω στις λιμνούλες σου και στα όμορφα ρυάκια
,ε τους αθώους φίλους μου, τα γκρίζα βατραχάκια.
Να κάτσω εκεί στη λαγκαδιά και στην Αγιά – Τριάδα
Να πάω να προσευχηθώ να ανάψω μια λαμπάδα.
Θα πάω στα λιβάδια σου ζουμπούλια να μαζέψω
Κότσαρα κι αγριολούλουδα στεφάνι να σου πλέξω.
Θα έρθω και στις ρεματιές να πιάσω καραβίδες
λαδιάρες μα και πέστροφες με ζούζουνα κι ακρίδες.
Στα μονοπάτια σου θα ʻρθω περίπατο να κάνω
Να φύγουν οι σκοτούρες μου και τους καημούς να γιάνω.
Νʼ ακούσω να μου κελαηδούν μελωδικά πουλάκια
Να δω τα παιχνιδιάρικα τα μαύρα σκιουράκια.
Λύκους θαρρώ πως θα ʻβλεπα λαγούς μα και ζαρκάδια
Ορτύκια, φάσες, πέρδικες, μικρά μικρά κοπάδια.
Και σαν θα ʻρθει το σούρουπο και η νυχτιά η μαύρη
Με τις πυγολαμπίδες σου θα βλέπω στο σκοτάδι.
Θα πάω πάνω στο βουνό, τσάι για να μαζέψω
Κι απʼ την κορφή εκεί ψηλά, τον κόσμο να αγναντέψω.
Αχ! Να γινόμουν αετός τον ουρανό να οργώσω
Να σκίσω τους αιθέρες σου για να σε καμαρώσω.
Νε πέταγα στον ΄Αι-Λια, στη Ράχη, στο Λιβάδι
Πάνω στην Άγια Ανάληψη ώσπου να ʻρθει το βράδυ.
Απʼ του Αι-Γιάννη το βουνό ως τον Αγια- Θανάση
Ανείπωτες οι ομορφιές που έχεις μες στην πλάση.
Κι αν κάποτε θα κουραστώ, αν τύχει κι αποστάσω
Θα ʻρθω ευθύς στον πλάτανο, να πιω να ξεδιψάσω.
Πολλές πηγές κρυστάλλινες στο χώμα σου αναβλύζουν
Με πίδακες να ξεπηδούν γλυκά σου ψιθυρίζουν.
Τα γάργαρά σου τα νερά, νέκταρ και αμβροσία
Προσφέρουν στους διαβάτες σου ζωή και αθανασία.
Γίγαντας ίσως να γενώ θα έπρεπε κυρά μου
Τα κάλλη σου να έκλεινα σφιχτά στην αγκαλιά μου.
Ω! Καλλιπεύκη μου γλυκιά, μικρή μου παινεμένη
Με τα ωραία δάση σου και με την Πατωμένη.
Τα πάθη κληρονόμησα και του πατέρα το αίμα
Αγάπη σου ʻχω δυνατή και είμαι δικό σου θρέμμα.
Θα ʻθελα τόσα να σου πω, πολύ να σε δοξάσω
Μα το μελάνι τέλειωσε και ίσως δε θα προφτάσω.
Για μένα είσαι η Ιθάκη μου κι εγώ είμαι ο Οδυσσέας
Είσαι η Ευρυδίκη μου και είμαι ο Ορφέας.
Θα στείλω ύμνους να σου πουν κοτσύφια και αηδόνια
Και στη ζωή μου ορκίζομαι θα σʼ αγαπώ αιώνια.

Γιάννης Κυλινδρής

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»

1. Πετάξτε τους ασήμαντους αριθ-
μούς..Αυτό συμπεριλαμβάνει την ηλι-
κία, το βάρος και το ύψος. Αφήστε
τους γιατρούς να νοιάζονται γι' αυτά.
Γι' αυτό τους πληρώνετε άλλωστε.
2. Κρατήστε μόνον τους ευχάριστους
φίλους. Οι γκρινιάρηδες σας ρίχνουν.
3. Να μαθαίνετε συνεχώς! Μάθετε πε-
ρισσότερα για τους υπολογιστές, τις
τέχνες, την κηπουρική, οτιδήποτε,
ακόμη και για το ραδιόφωνο. Να μην
αφήνετε ποτέ τον εγκέφαλο ανε-
νεργό. «Ένα ανενεργό μυαλό είναι το
εργαστήρι του Διαβόλου». Και το επί-
θετο του διαβόλου είναι Αλτζχάιμερ.
4.Απολαύστε τα απλά πράγματα.
5.Γελάτε συχνά, διαρκώς και δυνατά.
Γελάστε μέχρι να σας κοπεί η ανάσα.

6.Τα δάκρυα τυχαίνουν... Υπομείνετε,
πενθήστε, και προχωρήστε παραπέρα.
Το μόνο άτομο, που μένει μαζί μας για
ολόκληρη τη ζωή μας είναι ο εαυτός
μας. Να είστε ΖΩΝΤΑΝΟΙ ενόσω είστε
εν ζωή.
7.Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ότι
αγαπάτε, είτε είναι η οικογένεια, τα
κατοικίδια, η μουσική, τα φυτά, τα εν-
διαφέροντά σας, οτιδήποτε. Το σπίτι
σας είναι το καταφύγιό σας.
8.Να τιμάτε την υγεία σας: Εάν είναι
καλή, διατηρήστε την. Εάν είναι αστα-
θής, βελτιώστε την. Εάν είναι πέραν
της βελτιώσεως, ζητήστε βοήθεια.
9.Μην κάνετε βόλτες στην
ενοχή. Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά,
ακόμη και στον διπλανό νομό ή σε μια

ξένη χώρα αλλά ΜΗΝ πηγαίνετε εκεί
που βρίσκεται η ενοχή.
10. Πείτε στους ανθρώπους που αγα-
πάτε ότι τους αγαπάτε, σε κάθε ευ-
καιρία.

ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
Η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό
των αναπνοών που παίρνουμε, αλλά
από τις στιγμές που μας κόβουν την
ανάσα
Το ταξίδι της ζωής δεν είναι για να
φθάσουμε στον τάφο με ασφάλεια σ'
ένα καλοδιατηρημένο σώμα, αλλά κυ-
ρίως για να ξεγλιστρούμε προς όλες
τις πλευρές, πλήρως εξαντλημένοι,
φωνάζοντας «...ρε γαμώτο… τί
βόλτα».

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΝΕΟΙ

Οι απόψεις του George Carlin's για τα γηρατειά

1. «Είπα στη
μ υ γ δ α λ ι ά :
«Αδερφή, μί-
λησέ μου για
το Θεό. Κι η μυ-
γδαλιά άν-
θισε».
2. «Μια
αστραπή η ζωή
μας… μα προ-
λαβαίνουμε».
3. «Ό,τι δεν συ-
νέβη ποτέ,

είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά».
4. «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζω-
γράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα».
5. «Νʼ αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ, εγώ
μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί,
εγώ θα φταίω».
6. «Ε, κακομοίρη άνθρωπε, μπορείς να μετα-
κινήσεις βουνά, να κάμεις θάματα, κι εσύ να
βουλιάζεις στην κοπριά, στην τεμπελιά και
στην απιστία! Θεό έχεις μέσα σου, Θεό κου-
βαλάς και δεν το ξέρεις - το μαθαίνεις μο-
νάχα την ώρα που πεθαίνεις, μα ʼναι πολύ
αργά».
7. «Αν μια γυναίκα κοιμηθεί μόνη, ντροπιάζει
όλους τους άντρες».
8. «Ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος».
9. «Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα
άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές
παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κου-
βαλάει».
10. «Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέ-
χουν. Ο άνθρωπος αντέχει».
11. «Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο,
καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο, το με-
ταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή».
12. «Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ…»
13. «Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυ-
στικός νόμος - αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα
ʼταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος - σκληρός
κι απαραβίαστος: το κακό πάντα στην αρχή
θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται».
14. «Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θη-
τεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα

σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να
φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το
έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώ-
σεις στο γιο, τη μεγάλη εντολή να σε ξεπε-
ράσει».
15. «Ολάνθιστος γκρεμός της γυναικός το
σώμα».
16. «Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς απʼ όλους
τους σωτήρες, αυτή ʼναι η ανώτατη λευτε-
ριά, η πιο αψηλή, όπου με δυσκολία αναπνέει
ο άνθρωπος. Αντέχεις;»
17. «Τα τετραθέμελα του κόσμου τούτου:
ψωμί, κρασί, φωτιά, γυναίκα».
18. «H καρδιά του ανθρώπου είναι ένα κου-
βάρι κάμπιες - φύσηξε, Χριστέ μου, να γίνουν
πεταλούδες!»
19. «Σα δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη
του γκρεμού, δεν βγάζει στην πλάτη του
φτερούγες να πετάξει».
20. «Το ψέμα είναι ανανδρία».
21. «Πού να βρω μια ψυχή σαρανταπληγια-
σμένη κι απροσκύνητη, σαν την ψυχή μου, να
της ξομολογηθώ;»
22. «Tι θα πει λεύτερος; Αυτός που δεν φο-
βάται το θάνατο».
23. «Αφεντικό σε συμπαθώ πάρα πολύ. Έχεις
τα πάντα εκτός από λίγη τρέλα και όλοι οι άν-
θρωποι χρειάζονται λίγη τρέλα… Αλλιώς δεν
μπορεί να σπάσει το σκοινί και να ελευθερω-
θεί».
24. «Νιώθω σαν να χτυπάμε τα κεφάλια μας
στα σίδερα. Πολλά κεφάλια θα σπάσουν. Μα
κάποια στιγμή, θα σπάσουν και τα σίδερα».
25. «Η ευτυχία απάνω στη γης είναι κομμένη
στο μπόι του ανθρώπου. Δεν είναι σπάνιο
πουλί να το κυνηγούμε πότε στον ουρανό,
πότε στο μυαλό μας. Η ευτυχία είναι ένα κα-
τοικίδιο πουλί στην αυλή μας».
26. «Μαζεύω τα σύνεργά μου: όραση, ακοή,
γέψη, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδιασε πια,
τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυ-
φλοπόντικα σπίτι μου, στο χώμα. Όχι γιατί
κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα,
μα ο ήλιος βασίλεψε».
27. «Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: «Θα νική-
σουμε; Θα νικηθούμε;» Πολέμα!»

28. «Ένιωθα βαθιά πως το ανώτατο που μπο-
ρεί να φτάσει ο άνθρωπος δεν είναι η Γνώση
μήτε η Αρετή, μήτε η Καλοσύνη μήτε η Νίκη·
μα κάτι άλλο πιο αψηλό, πιο ηρωικό κι απελ-
πισμένο: Το Δέος, ο ιερός τρόμος».
29. «Αν μπορείς κοίταξε τον φόβο κατάματα
και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει».
30. «Δεν τον φοβάμαι το Θεό, αυτός κατα-
λαβαίνει και συχωρνάει. Τους ανθρώπους
φοβάμαι. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και δε
συχωρνούν».
31. «Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινούν,
Θεός δεν υπάρχει»!
32. «Το βουνό ανήκει στο μοναστήρι. Το μο-
ναστήρι ανήκει στο Θεό. Και ο Θεός ανήκει
σε όλους».
33. «Η αιωνιότητα είναι ποιότητα, δεν είναι
ποσότητα, αυτό είναι το μεγάλο, πολύ απλό
μυστικό»
34. «Η φυγή δεν είναι νίκη, τʼ όνειρο είναι
τεμπελιά, και μόνο το έργο μπορεί να χορτά-
σει την ψυχή και να σώσει τον κόσμο».
35. «Εγώ κοιτάζω κάθε στιγμή το θάνατο,
τον κοιτάζω και δε φοβούμαι, όμως και ποτέ,
ποτέ δε λέω: Μου αρέσει. Όχι, δε μου αρέσει
καθόλου! Δεν υπογράφω!»
36. «Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδί-
αιτο -ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα
φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας.
Τίποτα άλλο».
37. «Ποτέ οι Έλληνες δε δούλεψαν την
τέχνη για την τέχνη, πάντα η ομορφιά είχε
σκοπό να υπηρετήσει τη ζωή. Και τα σώματα
τα ήθελαν οι αρχαίοι όμορφα και δυνατά, για
να μπορούν να δεχτούν ισορροπημένο και
γερό νου. Κι ακόμα, για να μπορούν -σκοπός
ανώτατος- να υπερασπίσουν το άστυ».
38. «Κάθε Έλληνας που δεν παίρνει, έστω
και μια φορά στη ζωή του, μια γενναία από-
φαση, προδίνει τη ράτσα του».
39. «Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω
μέσα από διαδοχικά θαύματα».
40. «Η Κρήτη δεν θέλει νοικοκυραίους, θέλει
κουζουλούς. Αυτοί οι κουζουλοί την κάνουν
αθάνατη».

Επιμέλεια: Νικηφόρος Λαμπίρης

ΟΙ 40 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ του Νίκου Καζαντζάκη

Περίληψη - Μια στιγμή ησυχίας σ'
έναν κόσμο γεμάτο τσακωμούς
έδωσε τη δύναμη σ' ένα μικρό κο-
τσύφι να βγει απ' τ' αυγό του και να
περπατήσει προς την αληθινή ζωή -
πέρα απ' το χωράφι με τις τσουκνίδες
που τσιμπάνε με τη χλεύη τους, πέρα
από τον βάλτο όπου μπορείς να κολ-
λήσεις για πάντα Χάρη στη φιλία,
έφτασε στη λιμνοθάλασσα - εκεί που

πετάνε τα πουλιά...
Λίλη Λαμπρέλη: Με ρίζες στη Μυτι-
λήνη και στη Μικρασία, γεννήθηκε
στον Πειραιά. Σπούδασε νομικά. Με-
τανάστρια κατ' εξακολούθηση, ζει
στις Βρυξέλλες εδώ και δύο δεκαε-
τίες. Από το 1998 αφηγείται παραμύ-
θια προφορικής παράδοσης. Σε μας
είναι γνωστή από το Φεστιβάλ Αφή-
γησης.

ΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΙΚΟ ΚΟΤΣΥΦΙ
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Οκτώβριος 2016
Που καλύτερα; Καλλιπεύκη! Τσαμπαλίμπα, Καρα-
βίδα, Καταβόθρα κτλ, παλιές «παραλίες» μπαρό-
βιες (=εκ του μπάρα παραγόμενο) που
κολυμπούσαμε μικροί, στερεμένες τώρα πια,
ίσως ούτε μπακάκι δεν κοάζει αλλά και Πατω-
μένη, πολύ καμαρώνουμε για την Πατωμένη μας,
με τρεχούμενο «ψυγείου», ως το… είκοσι αντέ-
χεται ο πάγος της, εκεί σκίζει ο μύθος το καρ-
πούζι και το καούνι (=πεπόνι) πανέτοιμο για
υπο… κλοπή. Κι όλα αυτά σε ένα.

Ξαναλέω Καλλιπεύκη - Νεζερός! Πολυάστερος,
ευήλιος, ευάερος στη σκεπή του κόσμου, ρουφάς
τον ήχο της φύσης που ενώνεται σε εσωτερική
χλιδή, άραγε αίσθηση ή ψευδαίσθηση; Άγνωστο!
Το μόνο που δε περνά από το μυαλό στα λαγκά-
δινα τούτα θέρετρα, είναι η παραλία και η θά-
λασσα αλλά αν… κατά λάθος τη σκεφτείς, ένα
τσιγάρο σέρτικο… δρόμος και μάλιστα ολοκαί-
νουργιος κατά το ήμισυ όσο τα εξαργυρωμένα
κουράγια του ΕΣΠΑ σε διαδρομή και άρωμα
οξιάς, καστανιάς, χαμοκερασιάς και φτέρης!
Καλλιπευκιώτικο Καλοκαίρι! Άλλο θερίζω άλλο…
παραθερίζω. Κι εμείς εδώ με τις γκίνες για
…Gouines, αφήνοντας σπίτι τις γκρίνιες, παρα-θε-
ρίσαμε, ξαλωνίσαμε κι αλέσαμε… όχι μύλο, δεν
έχει πια στην Καλλιπεύκη, έχει όμως η φαιά μας
και τα όνειρά μας! Ανταμώσαμε με νέους, με πα-
λιούς, σε ραντεβού του ακαθορίστου, υπό τη
σκιά πεύκων ελάτων και των πλατάνων της πλα-
τείας (παρεμπιπτόντως θέλουν κλάδεμα), με προ-
σωπικά τσιτάτα και πολιτικά μαλιοτραβήγματα ο
καθένας «…πάψε συ να πω εγώ», καμαρώσαμε
«…είμαι κι εγώ εδώ βρεεε…», συγκινηθήκαμε
από μηνύματα για… απόντες του κύκλου της
ζωής κτλ… κτλ! Παραθερίσαμε πανέμορφα!
Εδώ Καλλιπεύκη!… άλλοι καταϊδρωμένοι απ τον
κάματο του ζην (…οι πολλοί) άλλοι ηδονισμένοι
απʼ το ευ ζην (…κάτι λίγοι), ανάλογα το τζόκερ
ενός εκάστου, άλλος jack pot (τζακ ποτ ) και
άλλος «in to the spot = είνʼ του δεσπότ»… σιγο-
τραγουδίσαμε ζαλισμένοι, κάτι απ' τα παλιά, κάτι
από …βιολιά, κάτι ως το πρωί κάτι απʼ το γλυκο-
λάλητο του δάσους μας πουλί, καταλήξαμε στο
«τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή…»
έστω και σε καλλιπευκιώτικη εικονική ευδαιμονία
και μεθυστικό τοπίο. Το επιβεβαιώνει κι η γυναίκα
μου, σαν είμαστε ορεινά, πως πας έτσι μου λέει
… πάλι τα «ʼτσουξες», δεν καταλαβαίνει το με-
θύσι μου και …ανέξοδο! Καλλιπεύκη… «Οι καλύ-
τερες, οι φτηνότερες και οι δροσερότερες
διακοπές του ντουνιά…!» (=δε μπεστ, δε ρέστ,
γουιδ άουτ ζέστ !)… δίγλωσση γλωσσοπλεκτική
τουριστική ρεκλάμα να χορτάσουμε… ανάπτυξη,
μια που ούτε με κιάλια φαίνεται να κοντοζυγώ-
νει, άσχετα πως τη βλέπουν τα μυωπικά κυβερ-
νητικά επαρμένα μάτια που μας έχωσαν σε
ληξιπρόθεσμα χρέη σε τράπεζες, σε εφορίες κι
αυτοί της… Μιχαλούς…
…ω, πατριωτάκια, ενώ είπα να αφήσω σπίτι τη
γκρίνια καλοκαιριάτικα, ματάρχισα το κοινωνικό
μαύρισμα… χωρίς αντηλιακή , μια που η κυβερ-
νητική ανάπτυξη και στα ψηλώματα της Καλλι-
πεύκης, μας ανασκέλωσε στις σαλονίσιες
ντιβανοκασέλες μας στον ύπνο του καλοκαιριού
=καλού καιρού… ταπί(δες), να καρτερούμε στο
όνειρο, να δούμε κάνα φράγκο κι αυτό να έχει
μετατραπεί σε …περίττωμα… μετά συγχωρή-
σεως! (σ.σ. Τώρα αν είδες στον ύπνο σου
λεφτά,… αρρώστια έλεγε η γιαγιά μου η παπαδιά
«αλάθητη», αν μετατραπούν δε και σε …σκατά
ξανά μετά συγχωρήσεως), τότε… ξύπνα βρεεε,
οι ονειροκριτίες και ονειροβασίες είναι για ισκιο-
πατημένους! Σχωράτε τις αθυροστομίες μου
αλλά αφού στην πραγματικότητα τα όνειρα και
τα λεφτά μας τα ʼκαναν (το είπαμε παραπάνω),
εμείς… δε μπεστ, δε ρέστ, γουιδ άουτ ζέστ στην
Καλλιπεύκη… να ξεχάσουμε βάσανα και ΕΝΦΙΑΛ-
ΤΕΣ! Έχει γούστο να περάσουν και σε τίποτα ει-
δοποιητήρια Νεζερόσημου, δηλαδή χρέη
οξυγόνου όπως στα χερσοχώραφά μας! Ευτυχώς
τα έσβησα από το Ε9 κι ας πάει και το παλιάμπελο
«…για δεν καρπείς… σταφύλια για δε βγάνεις…»!
Αμ, έρμε, θέλει αγώνα κι όχι φασκέλωμα να καρ-
πίσει τʼ όνειρο… συγνώμη τʼ αμπέλι, αλλιώς σε
τραβούν ένα κτηματολόγιο και ματα-πληρώνεις
τη… νύφη ανύμφευτη σε νεζερόσημο οξυγό-
νου… αυτοί δε θα βρουν τρόπο!
Πατριωτάκια! Εποχή Ε.Ε. καπιταλ(η)στικής λαί-
λαπας, τάπα τρίποντο και μεις «η Ελλάδα ποτέ
δεν πεθαίνει»… ξεφτίλα νεκροθάφτη κι ο Έλλη-
νας παρακαταθήκη την αρχαιολατρεία! Αμ τι
τζάμπα φωνάζουμε για τα αρχαία μας; Πως, ποια
είναι τα νέα μας; Επί του παρόντος ας παραμεί-
νουμε στα των προγόνων, άσε τα δικά μας, σαν
το μπεκρή στο φανοστάτη, αντί να μας φωτίσουν

το δρόμο, βάνουμε δεκανίκι την ελλαδοφροσύνη
μας. Η Ελλαδάρα μας ρε, τα φώτα …ο πολιτισμός
μας! Άφωνος μένεις ε; Κι εγώ εκ Καλλιπεύκης, με
Βρύση Δεσπότη γωνία… σα βρεθείς κοντά, έλα
να τα πούμε! Αλλιώς πιάσε πλατεία Νεζερού, τσι-
πουράκι με ζιργιοτοφάσουλο, γίγαντα αγοραστό,
καμιά ομελέτα με πατάτες ριγανάτες (ξεμείναμε
κι από κότες ορεινές) και ξέχνα ψαρικά, οστρα-
κοειδή και… ροσούτα, εδώ είναι Όλυμπος, δεν
είναι παίξε γέλασε κι ας μην έχει μείνει ούτε κα-
ραβίδα στην …Καραβίδα και το σφραγιστό ή
χύμα, με γλυκάνισο ή χωρίς ανάλογα τα γούστα…
ντάγκα στον κούτʼκα (=κρανίο)!

Είπα να αφήσω τις γκρίνιες αλλά όλο ξεφεύγω…
θα μου πείτε! Ρε δε μας (μην …το πεις!) τραγου-
δάς κάνα ασμάτιο; Εμείς βρακί δεν έχουμε και
στου παπά το σπίτι θέλουμε! Βεβαιότατα, να
σας… τραγουδίσω σε πλάγιο του Δευτέρου ή σε
ρε μείζονα «… βουρ στου παπά, έχει ο παπάς,
έχει τα πάντα ο παπάς, εδώ παπάς εκεί παπάς, μα
κι αν δεν έχει, θε να βρει με ύμνους κι αγια-
στούρες… έτι και έτι… δεηθώμεν, φέτος λει-
τουργιές θα τρώμε, ας είνʼ καλά οι χριστιανοί,
κουβαλούν οι παλαβοί με το σακί…» κόντρα πα-
ράκληση, μνημοσυνιάρηδες, ξενοκολυβίτες,
ιδίως εκεί στα ψηλά χρυσοποίκιλτα κλιμάκια της
ιεροσύνης, έτοιμο το… βρακί μας… είπατε να
σας τραγουδήσω! Ωχ… ψυχοβγάλτη,, μακριά
από… «εγώ παρέα με γιατρό και με παπά δεν
κάνω, ο ένας θέλει να πονώ κι ο άλλος να πε-
θάνω» (ελλ. παροιμία)… κι από ευρωληστή
θεσμό, που θα μας αναπτύξει και μέχρι τότε το
σκοινί σφίγγει για να μας πνίξει (σ.π.=σόφισμα
του προχείρου)… α και «πρέπει επί του παρόντος,
να συνεχίσουμε να πεινάμε αλλιώς… θα πεινά-
σουμε», ορίστε, είχα δεν είχα γκρίνια στη γκρί-
νια, σας… ΕΝΦΙΑλτωσα! Μεταξύ μας, τον
πληρώσατε το νέο ΕΝΦΙΑ ή θυμάστε την παλιά
παρότρυνση του Πρωθυπουργού… μην τον πλη-
ρώνετε και επαναπαύεστε; Α, ξεχάστε τα παλιά
τσιτάτα, του τώρα φρεσκότερα… πληρώ και
μόκο… τζαμπατζήδες!
Πατριωτάκια Οχτώβρης… διακοπές τέλος! Τα κε-
φάλια μέσα και ο χειμώνας κοντοζυγώνει. Ο Νι-
ζερός σε λίγο θα παγώσει από φωνές και
χειμωνιά! Η Περσεφόνη θα κατεβεί στον άντρα
της τον Άδη, να ξεχειμωνιάσει το ξαμηνίτικο τέρ-
μηνο και μεις, αν τα καταφέρουμε να ξεχειμω-
νιάσουμε, άλλος στον κάμπο, άλλος στο βουνό,
άλλος στην ξενιτιά και μας βρει ζωντανούς η
ανοιξούλα… θα ξανανταμώσουμε του χρόνου
εδώ στα πλάγια και στα δροσερά ξενιτεμένοι και
αυτόχθονες…
Υπάρχει βέβαια το κύτταρο παρηγόριας και πολι-
τιστικής ελπίδας ολοχρονίς στην Καλλιπεύκη κι
αυτός δεν είναι άλλος από το Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας!
Αυτός το αίτιο αυτός και το αιτιατό του πολιτι-
στικού εμπλουτισμού της ζωής. Καλός, κακός ή
άσχημος, το Δ.Σ. έκανε τον πρώτο ετήσιο απολο-
γισμό, πεπραγμένων και προγραμματισμού καλο-
καιριάτικα, καλώντας μας για το ελαχιστότατο
του καθενός, σε μια προσπάθεια πολιτιστικής ζε-
στασιάς μες τον κοινωνικό… χειμώνα που ζούμε,
με την όποια συμμετοχή μας… Εύγε τους! Βλο-
γάμε τα χτένια μας για να χτενίσουν τα γένια μας
(κόντρα παροιμία)
Ένας χρόνος νέου Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. και πολιτι-
στικών πεπραγμένων λόγος…. Πρώτα - πρώτα η
«ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», εφημερίδα ανανεωμένη
και περιγραφική, καταστάσεων, πολιτιστικών, κοι-
νωνικών, ιστορικών δεδομένων και ύλης… ενη-
μέρωση, παρηγοριά και συνδετικός κρίκος
αποδήμου με την γενέτειρα… Όσο κι αν κοστίζει
(κομματάκι ακριβή για τα βαλάντια του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ.)επιτακτική απόφαση γενικής συνέλευ-
σης να συνεχίσει…
Χειμωνιάτικες Πρωτοχρονιάτικες και Καθαρο-
δευτεριάτικες εκδηλώσεις, για πρώτη φορά…
Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε…
βρε, με χορούς κυκλωτικούς, ατομικούς αλλά
προ πάντων πολιτιστικούς, γιατί… μια ζωή την
έχουμε!
Φεστιβάλ αφήγησης, το 7ο, παραμυθιόκοσμος,
φιλίες και σχέσεις με ακαδημαϊκά, πανεπιστη-
μιακά πρόσωπα και κλιμάκια; Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας
παντού και καταπάνω! Μπράβο αφανείς μας, βλέ-
πουμε τις προσπάθειές σας…!
Αντάμωμα Πολιτιστικό, Ιούλη στην Πατωμένη!
Πραγματικό αντάμωμα! Σε νέα δομή ολοήμερο!
Με βλογίες και τρισάγια με κλαρίνα με… βιολιά
με άσματα και χορευτικά, με εκθεσιακά περί-
πτερα με… τσικνίλα - σουβλακίλα… κι εγώ εκεί
(=guest - αντιstar) ίσα που πρόλαβα να πω 5-6
λαϊκά, τζάμπα μάγκας δηλαδή αλλά… ήταν πανέ-
μορφα!
Λαϊκοδημοτική Αυγουστιάτικη βραδιά στην Πλα-

τεία Καλλιπεύκης (… 12ο C δαγκώσαμε τα μέζεα)!
Επανάληψη, Ξαναντάμωμα… μοτίβο αχόρταγου
κλαρινογαμπρού! Απʼ το «…βγάλε το μαντίλι
στο… ρίξε μου το ραβασάκι, πιτσιρίκα κατεργάρα
που δε μʼ άφησες δεκάρα, μέχρι ηπειρώτικο και
λεβεντο -τσιαμκαριά, γιατί… έτσι γίνεται στα
γλέντια…» Ματα-πάλι κι εγώ εκεί, με το μπου-
ζούκι υπό μάλης και με φωνή ντελάλης, (αντι)
gouest star(ιλίκι) σε ραντεβού του… ανήκεστου
λαϊκού κουλτουριάρη! Αχ προξενήτρα μάγισσα!
Δεν ξέρω αν ήταν πετυχημένη βραδιά αλλά μια
φορά οι πατριώτες το έδωσαν και κατάλαβε,
ώρες… αχόρταγη διασκέδαση εκ του διασκεδά-
νυμι το ρίχνω έξω… εντάξει - εντάξει άλλο ψυ-
χαγωγία …
Αιμοδοσία, το ευγενικότερο συναίσθημα προ-
σφοράς του ανθρώπου στο βωμό του ανθρωπι-
σμού,, μακριά από ξεχειλωμένες εθνικιστικές
παράτες «αίμα μόνο για Έλληνες» και οι Καλλι-
πευκιώτες στο δρόμο του συνανθρώπου, 23 φιά-
λες μαζεύτηκαν! Εύγε πατρίδα…
Τιμητική ημερίδα σε πρόσωπα! Σε έναν «βια-
στικό» της ζωής, τον εκλιπόντα καθηγητή, Ζήση
Παπαδημητρίου και τον εκλεκτό συνταξιούχο δά-
σκαλο, Ζήση Κατσιούλα. Ναι «η πολιτιστική κοι-
νωνία μας ευγνωμονούσα», αναγνώρισε και
τίμησε την προσφορά τους μέσα από το ερευνη-
τικό, κοινωνιολογικό, συγγραφικό τους έργο, για
μια Ωραία Καλλιπεύκη. Ευγνωμοσύνη και τιμή!
Τιμητική μνεία για τον ιερέα κ. Βησσαρίωνα και
για τη δωδεκαετή παρουσία του στα θρησκευτικά
καθήκοντα της Καλλιπεύκης! Συλλογική
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. απόφαση για το συνολικό καλό;
Έχουμε τις αντιρρήσεις μας, δηλονότι σαν να
βραβεύεις δάσκαλο γιατί δίδαξε τριτόκλιτα και
κλασματικές μονάδες, γιατρό για την εγχείρηση
(φακελάκι) ή οδηγό του λεωφορείου για το δρο-
μολόγιο και το βραβείο (προσφορά αγνώστου) με
χρυσοποίκιλτα σταυρο-δώρα, για μια ανταποδο-
τική παραδεισένια γωνίτσα με μεσολαβητή τον
Μ.Ε.Σ.Α.Κ.… Τουλάχιστον, αντιδεοντολογικό,
«…διαρρηγνύων τα ιμάτιά μου, καταθέτοντας
σκέψεις, γκρίνιες και… συναισθήματα» ως αμαρ-
τία εξομολογούμενη ουκ έστιν αμαρτία, αλλά…
επί της κεφαλής μου τα ανομήματά μου…!
Και λοιπές πάμπολλες δημιουργικές δραστηριό-
τητες του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.! Υποστήριξη λιλιπούτειων
και παιδικής ενασχόλησης, χορευτικό Καλλιπευ-
κιωτών, Ψυχολογική Υποστήριξη ενηλίκων, κατα-
σκευές υπόστεγων, παγκακιών, εξωραϊσμός,
ενεργητικότητα… Μ.Ε.Σ.Α.Κ.! Έτσι που πάμε, δε
θα μας χρειάζονται δημόσιοι φορείς, Δήμος, Κοι-
νότητα, Πολιτεία… σάματι «ο βασιλιάς είναι γυ-
μνός, ξεβράκωτος» και δε λέει να μαζέψει τα
στράνια του να καλύψει τα… νώτα του! Κρίμα!
Αλλά κι εμείς παραδοθήκαμε να πιστεύουμε σε…
σωτήρες και θαυματοποιούς! Οι πολιτικοί και η
Πολιτική στην τέχνη του εφικτού, αλλά και του…
ανέφικτου σαν αναλάβει ο κυρίαρχος λαός…
…αλλά η Καλλιπεύκη μας εδώ… εφικτότερη,
πάντα θα μας περιμένει, θα μας φορμάρει, θα μας
ξεκουράζει, θα μας εκπολιτίζει (Μ.Ε.Σ.Α.Κ.) και θα
μας θυμίζει ότι οι αγκάλες της είναι ορθάνοιχτες
για όλους, δικούς, φίλους και περαστικούς, ξενι-
τεμένους και μετανάστες για… φευγάτους και
γνωστικούς… Καλοκαίρια και Χειμώνες, Άνοιξες
και Χινόπωρα… γλυκιά ερωτική, νοσταλγική, μη-
τέρα… γη! Η Καλλιπεύκη… πάρτε με και ξεχάστε
με εκεί... σʼ αυτή τη χώρα τη μικρή, με την τρανή
καρδιά, που τους χωράει όλους και τους καρτε-
ρεί…

Απ. Αστ. Παπαϊωάννου, Οχτώβρης 2016
papaposto@gmail.com

Υ.Γ. : Έχω και τις πρώτες κριτικές για την στήλη στην
«ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», που συνοψίζονται στα εξής
«ανακατωμένο γράψιμο, δυσνόητη γραφή, γράψε σε
πιο απλή γλώσσα…» και μια άλλη άποψη περί «… συγ-
γραφικής γραφής», που με τιμά δεόντως. Ευχαριστώ!
Άπαντα δεκτά κι αποδεκτά. Χρωστώ μια απάντηση όσο
πιο σύντομη, με την ιστορία του Νασταρντίν Χότζα,
που κάποτε έφτιαχνε ένα φούρνο και ο κάθε ένας που
περνούσε, του έλεγε να αλλάξει προσανατολισμό του
φούρνου κατά το γούστο του, ώσπου στο τέλος προς
ικανοποίηση απάντων τον έβαλε πάνω σε κάρο και
κάθε φορά το γύριζε κατά το δοκούν… προς ικανο-
ποίηση της αισθητικής απάντων! Έχω και μια δεύτερη
σύντομη ιστορία επʼ αυτού! Ο βλάχος παρήγγειλε σε
ζωγράφο, ζωγραφιά του Χριστού (για τη στάνη, για το
σαλόνι, άγνωστο), αλλά παραγγελιά: ο Χριστός με τσα-
ρούχια και μάλιστα κόκκινα! Παρʼ όλες τις διενέξεις…
θέλοντας ο βλάχος, μη θέλοντας ο ζωγράφος «ορί-
στε… πάρε κι εσύ Χριστέ κόκκινα τσαρούχια»… προς
ικανοποίηση αισθητικής και του βλάχου… Και μια
Τρίτη, πιο προσωπική απάντηση, …ανάλογα τη συναι-
σθηματική φόρτιση και «σύγχυση» του γράφοντα, έτσι
και τα γραφόμενα και πάντα… χρησιμοποιώντας ή
αποφεύγοντας… «κάρα» και «τσαρούχια κόκκινα»…
Καλό χειμώνα, Πατριωτάκια…

Καλλιπευκιώτικες γκρίνιες -
γκίνιες για …Γκίνες (Guinness)

Γράφει ο Απόστολος Α. Παπαϊωάννουσυνέχεια από την 1η σελίδα
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Εθελοντική αιµοδοσία
στην Καλλιπεύκη

Το Σάββατο, 6 Αυγούστου, έγινε η προγραμματι-
σμένη εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιπεύκη.
Η τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας, έγινε
"πλουσιότερη" κατά 23 φιάλες! Αχρείαστες να
είναι...
Το Δ. Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. "Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ", ευχαρι-
στεί το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ευχαριστεί
και συγχαίρει τους 35 που προσήλθαν και τους
23 που προσέφεραν το αίμα τους και είναι οι πα-
ρακάτω:
Ανδρεάκης Γιάννης
Βιγκάτο Αμαλία
Γεωργαντζά Μαρία
Γκαβούτσικος Ε. Χρίστος
Γκαζγκάνη Φαίδρα
Γκουγκουλιά Ηλέκτρα
Γκουγκουλιάς Παντελής
Δούκα Κ. Μαρία
Ζαφείρη Παγώνα
Καραμήτρου Σ. Δήμητρα
Καραμπατής Β. Ζήσης
Καραμπατης Γ. Απόστολος
Κουτσιανικούλη Ειρήνη
Λαμπίρης Γ. Δημήτριος
Λαμπίρης Δ. Κωνσταντίνος
Μιχαντά Ματίνα
Μπέλλος Κωνσταντίνος
Ντάσιου Κωνσταντίνα
Παπαϊωάννου Παναγιώτης
Παπαϊωάννου Χριστίνα
Παπαστεργίου Αγγελική
Πλασταρά Δέσποινα
Ρημαγμός Ι. Γιώργος
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Aπό 2µηνο σε 2µηνο
Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου
(Τηλ.: 6939054878 - papaioannoupanagiotis@gmail.com - panagiotis@e-mythos.eu)

CMYK

Η ΑΛΕΠΟΥ
Ναι είναι αλεπού και είναι ολοζώντανη! Και βρίσκεται μέσα στην αυλή του σπιτιού! Τόσο κοντά που αν
άπλωνες το χέρι θα… την έπιανες. Τρόπος του λέγειν, δεν πιάνεται εύκολα η αλεπού. Περνοδιάβαινε
κάθε νύχτα τρώγοντας το φαγητό μια μικρής γάτα που είχαμε το καλοκαίρι. Όταν έκλεισα το «δρόμο»
απʼ τον οποίο περνούσε, αυτή έσκαψε άλλο…

ΟΙ 3 ΚΑΒΑΛΑΡΙ∆ΕΣ
Τα τρία παλληκάρια με τα άλογα (Παπαδημητρίου, Παπαστέργιος, Ντούρος) ήταν τρία από τα μπρατίμια
του Πολύζου Παπαδημητρίου, που έκαναν τη βόλτα τους στην πλατεία και στα σπίτια με την «μπούκλα»
στο χέρι για καλέσματα! Η φωτογραφία είναι από το Σάββατο 27 Αυγούστου.

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ
Το γεφύρι στα αλώνια, το μόνο σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο (μονότοξο, πέτρινο) που έχει το χωριό
μας εκτός από την εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου, δεν είναι σίγουρο πως θα ζήσει για πολύ. Οι πέτρες
στη βάση του έχουν ήδη ξεκολλήσει. Ο Πρόεδρος (Τάσος Κούσιος) είπε πως θα επισκευαστεί! Περιμέ-
νουμε πριν είναι πολύ αργά!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ
Στα τρία προηγούμενα φύλα, γράφαμε για την πινακίδα στον Παλιό Παντελεήμονα, απʼ την οποία το
όνομα του χωριού μας είχε «εξαφανιστεί»! Τώρα, ίσως επειδή το γράψαμε, ίσως επειδή ήταν η ώρα της
να γίνει… Έγινε! Ένα ευχαριστώ σʼ αυτούς που το φρόντισαν, κάποια πληροφορία δεν είχαμε. Να είναι
καλά.

«ΖΕΥΣ» - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣ - ΥΔΡΟΚΟΠΗ
Η εταιρία ΖΕΥΣ δραστηριοποιείται εδώ
και πάνω από 30 χρόνια στην κατα-
σκευή και εμπορία ανοξείδωτων μηχα-
νημάτων για τυροκομεία και
κονσερβοποιεία. Παράλληλα κατα-
σκευάζει διακοσμητικά από ανοξεί-
δωτα υλικά για καταστήματα, γραφεία
και κατοικίες.
Έχει εξειδικευμένο προσωπικό, που
αναλαμβάνει και την τοποθέτηση όλων
των κατασκευών στους χώρους που
επιλέγουν οι πελάτες της.
Με τα σύγχρονα μηχανήματα υδροκο-
πής που λειτουργούν στις εγκαταστά-
σεις της, μπορεί να βοηθήσει στην
οργάνωση οποιαδήποτε παραγωγικής
γραμμής.
Κατασκευάζει τον πλήρη εξοπλισμό για
τυροκομεία, (βυτία μεταφοράς γάλα-
κτος, βραστήρες, τυρολέβητες, σωλη-
νώσεις πλυντηρίων κάδων και

καλουπιών, κόφτες τυριού, ταινίες με-
ταφοράς κ.α.) καθώς και τον πλήρη
εξοπλισμό για εργοστάσια κονσερβο-
ποιίας. Επίσης για εργοστάσια επεξερ-
γασίας λαδιού, επεξεργασίας φρούτων
και λαχανικών (πιπεριά, φασολάκια,
γλυκά του κουταλιού). Σε ξενικές
γραμμές μπορεί να κατασκευάσει οτι-
δήποτε γίνεται με ανοξείδωτα υλικά.
Μια εικόνα της και βασικές πληροφο-
ρίες καθώς και φωτογραφίες κατα-
σκευών θα βρείτε εδώ:
http://www.papadontas.gr, βρίσκεται στο
5ο χιλιομετρο Λάρισας Τυρνάβου (λίγο
μετά τη Γιάννουλη, δεξιά), τηλέφωνο:
2410591335, Fax: 2410592028 και email:
info@papadontas.gr
Ο «ΖΕΥΣ», είναι μια προσπάθεια κι ένα
αποτέλεσμα του πατριώτη μας και της
οικογένειάς του Θανάση Παπαδόντα.
Παρουσιάζεται εδώ, ως ελάχιστη αντα-

πόδοση της γενναίας δωρεάς, που δεν
ήταν άλλο από τις δυο ανοξείδωτες
πόρτες στα αποχωρητήρια στην Πατω-
μένη.
Ο Θανάσης Παπαδόντας, μας διαβε-
βαίωσε πως θα ανταποκριθεί με την
ίδια ζέση σε ότι καλό προσπαθήσουμε
για την Καλλιπεύκη (το χωριό του, που
επισκέπτεται τόσο όσο του επιτρέπουν
οι επαγγελματικές του ασχολίες.
Θανάση, σʼ ευχαριστούμε θερμά!!!
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