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Η θέση µας

Ο φούρνος του Χότζα

Στις 31 Δεκεμβρίου το βράδυ και στο κατά-
στημα του Χρίστου Οικονόμου, συγκεντρωθή-
καμε όλοι μαζί (ή σχεδόν όλοι) οι κάτοικοι του
χωριού αυτές τις μέρες για ένα μικρό γλέντι
και για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συλλόγου μας. Δεν μας φόβισε και αυτή
τη φορά ούτε το κρύο ούτε η παγωνιά. 
Να σημειώσουμε εδώ πως οι θερμοκρασίες
εκείνες τις μέρες ήταν κάτω από το μηδέν! 
Ενενήντα άνθρωποι μαζευτήκαμε, μικροί με-
γάλοι και η βραδιά κύλησε σιγά - σιγά με φα-
γητό ποτό και λίγο χορό! Αυτή τη φορά δεν
έγινε καλλιπευκιώτικο γλέντι… ίσως κάποιες
απουσίες, ίσως η μουσική, ίσως κάποια κοινω-
νικά γεγονότα, ίσως οι δυσκολίες της επο-
χής… Συνέχεια στην σελίδα 6

Αγαπητή-έ, αναγνώστρια-η συνδροµήτρια-η, 
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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση.  Έχεις ηθική υποχρέωση να είσαι -  τουλάχιστον ταμιακά - εντάξει απέναντί του. 

Ε Υ Χ Ε Σ
Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλλι-
πευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» εύχεται σε όλους, Καλή Χρονιά, με Υγεία,
Αγάπη και Ελπίδα! 

CMYK

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 31 ∆εκεµβρίου 2016

ΚΚοοππήή  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηηςς  ππίίττααςς
κκααιι  χχοορροοεεσσππεερρίίδδαα  

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

Στις 26 ∆εκεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  
χχωωρριιοούύ,,  μμεε  ττηη  ΒΒοούύλλαα  ΠΠααππααδδόόνντταα  

Πατριωτάκια, Απανταχού Καλλι-
πευκιώτες εξ αίματος , εξ αγχι-
στείας, εκ καταγωγής και εκ
φιλίας, γεια σας! Μέσα στις
τόσες νεοχρονιάτικες ευχές
που πήρατε, προσθέστε και τις
δικές μας, εμού και της στήλης
μέσω εφημερίδα μας «Ω.Κ.» και
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. , για πετυχησιές στο
κάθε ποθητό, σας καταθέτουμε
δε και τις φιλικές, συναισθημα-

τικές πατριδογνωστικές αλλά
και Γκρινιάρικες… του νέου
2017 έτους του γήινου κόσμου
ευχές μας! 
Μεταχριστουγεννιάτικα, μετα-
πρωτοχρονιάτικα  να σας  πούμε
και λίγα Κόλιντα  «Αρχιμηνιά  κι
αρχιχρονιά… γκίνια, χασούρα,
γκαντεμιά, μάτιασμα η ατυχία
λέτε να φταίει ο βάσκανος  για
την κακοτυχία …κτλ ;» Χρόνια

Πολλά. 
Του Έλληνος ο τράχηλος, ζυγό
δεν τον σηκώνει αλλά κι απ το
ντιβανομπάουλο ποδάρι δεν
απλώνει, ακόμη κι αν «… ζυμώ-
νει τη λάσπη με τʼ αγιάζι», ποτέ
του δεν εκιότεψε , ακόμα κι αν
η κατάσταση χτυπάει κόκκινο,
αλλά σε μας τους ορεσείβιους
γηγενείς ή μεταναστεύσαντες
Καλλιπευκιώτες ο Καραβίδας,

Β.Α. αέρας καλλιπευκιώτικος,
πάντα θα δίνει μια αίσθηση επι-
πλέον ελπίδας, «…γκολ αυτοί
σέντρα εμείς κι άλλο γκολ αυτοί
ματαπάλι σέντρα εμείς…» ε, να,
χιόνισε  κιόλας, μας έκαμε τη
χάρη να ασπρίσει η μέρα με το
γκρίζο όνειρό μας… αλλά τα
όνειρά χτίζονται μα δεν κοστί-
ζουν έστω και γκρίζα…  
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Στις 26 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Σχολείο
του χωριού και στις 11 το πρωί, ο Σύλλο-
γός μας με τη βοήθεια και συνεργασία της
Βούλας Παπαδόντα, οργάνωσε μια μικρή
εκδήλωση με διάφορες δράσεις για τα παι-
διά του χωριού. Η εκδήλωση έγινε ανά-
μεσα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς,
για να παραβρεθούν και τα παιδιά που έρ-
χονται στο χωριό για τις μέρες των γιορ-
τών. Χειροτεχνήματα, ζωγραφιές,
κατασκευές, κάλαντα και παραμύθι! Τα

παιδάκια φεύγοντας κρατούσαν όλα στο
χέρι τους το στολίδι - διακοσμητικό που
είχαν φτιάξει με την καθοδήγηση της Βού-
λας και ένα μικρό δωράκι, προσφορά του
Συλλόγου μας. Και… δεν ήταν και λίγα! Εί-
κοσι έξι! Παραβρέθηκαν και αρκετές
μάνες και γιαγιάδες. Κάποιες από τις ζω-
γραφιές των παιδιών αλλά και των μανά-
δων έγιναν ημερολόγια και μπήκαν στη
λαχειοφόρο του Σαββάτου (31-12-2016,
κοπή πίτας).          Φωτορεπορτάζ σελίδα 3

ΠΕΜΠΤΗ 22 ∆ΕΚΕΜΩΒΡΙΟΥ

Χριστουγεννιάτικη
γιορτή στο σχολείο

ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ιστορία 
της Καλλιπεύκης

Εκφράσεις από τα 
Αρχαία Ελληνικά που

χρησιµοποιούµε σήµερα

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:

Έτοιµοι,
µα τόσο ανέτοιµοι

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Αργυρό βραβείο στο
∆ήµο Τεµπών

H ωραία Καλλιπεύκη
θυµάται.......
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ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΑ 2
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Ο Νασρεδίν Χότζας, βάλθηκε
κάποτε να χτίσει ένα φούρνο.
Ενώ τον έχτιζε, τον πλησίασε
ένας γείτονας και του είπε:
- Εδώ όταν πιάσει νοτιάς, τα
σαρώνει όλα. Εκεί που έχεις
βάλει το άνοιγµα, θα µπαίνει
ο αέρας ίσια µέσα. Να βάλεις
το άνοιγµα κατά το βοριά.
Ο Χότζας βρήκε σωστή τη

συµβουλή. Γκρέµισε λοιπόν
όσο είχε χτίσει και βάλθηκε
να τον χτίζει µε το άνοιγµα
προς το βοριά. Μετά από
λίγο πέρασε ένας άλλος γεί-
τονας και του είπε:
- Να βάλεις το άνοιγµα κατά
τη δύση, γιατί εδώ φυσάει πιο
συχνά λεβάντες.  
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Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΟκτώβριος- Νοέμβριος - Δεκέμβριος �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 σελίδας)

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 Τράπε-
ζας (SWIFT - BIC): ETHGRAA (χρειάζε-
ται για τους εκτός Ελλάδας). 

Τα ονόματα των οικονομικά τακτοποιημέ-
νων μελών - συνδρομητών και όσων ενι-
σχύουν οικονομικά, αναφέρονται πάντα και
για μια μόνο φορά, στο επόμενο φύλλο. Αν
έχεις ταχτοποιήσει τη συνδρομή σου και
στο επόμενο φύλλο δεν δεις το όνομά σου,
επικοινώνησε το συντομότερο μαζί μας.

Το Δ.Σ.  

Συνδροµές, δωρεές, οικονοµικές 
ενισχύσεις από 08-09 έως και 03-01-2017
Ανδρέου Νίκος (Βέροια) 10,00 €
Απόφοιτοι 1973 Γυµνασίου Αµπελώνα 40,00 €
Βαρδακάρης Απόστολος (Λάρισα) 20,00 €
Γκαβούτσικος Γεώργιος (Αθήνα) 30,00 €
Γκαµπούρα-Παπαϊωάννου Μαρία (Μαρούσι) 160,00 €
Γκουγκουρέλα Καλλιόπη (Λεπτοκαρυά) 10,00 €
Γκουντουβά Ασπασία (Λάρισα) 20,00 €
Γκρίζια Ν. Βασιλική (Λάρισα) 20,00 €
Ζαχαρής Χρήστος (Αµπελώνας) 10,00 €
Καλούσης Αθανάσιος - οργανοπαίχτης (Λάρισα) 100,00 €
Καπαµπατής Θωµάς (Καλλιπεύκη) 20,00 €
Καραγιάννης ∆ηµήτριος (Γόννοι) 20,00 €
Καστόρης Γεώργιος (Λάρισα) 10,00 €
Κουκοράβας Ευάγγελος (Τρίκαλα) 10,00 €
Κούσιου Μαρίκα (Αµπελώνας) 10,00 €
Μόκα Μαρία (Γόννοι) 10,00 €
Μουσουλής Κωνσταντίνος (Κατερίνη) 10,00 €
Μπλάντας Γεώργιος (Αµπελώνας) 10,00 €
Οικονόµου Χρήστος (Καλλιπεύκη-καφενείο) 30,00 €
Παπαδόντας Ιωάννης (Τσιρίκης) (Λάρισα) 20,00 €
Πετανίδης ∆ηµήτρης (Βέροια) 10,00 €
Πλάτανος Βασίλης (Θεσσαλονίκη) 10,00 €
Πολυζάς Απόστολος (Αµπελώνας) 10,00 €
Ρόκκας Απόστολος (Τρίκαλα) 10,00 €
Σακοράφα Ευαγγελία (Αµπελώνας) 10,00 €
Σακοράφας Θεοφάνης (Λάρισα) 20,00 €
Συντριβάνης Θέµης (Κοµοτηνή) 30,00 €
Ταµπάκας Ηλίας (Βέροια) 10,00 €
Τσιουρβόπουλος Ιωάννης (Λάρισα) 10,00 €
Τσολάκης Θεοφάνης (Βρυότοπος) 10,00 €

Η θέση µας

Ο φούρνος του Χότζα
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Ο Χότζας σκέφτηκε πως ο γείτονας είχε
δίκιο. Γκρέμισε όσο είχε χτίσει και
άρχισε να χτίζει πάλι με το άνοιγμα προς
τη δύση. Πριν περάσει, όμως, πολλή ώρα,
πέρασε ένας άλλος γείτονας και του
είπε:
- Τι κάνεις εκεί; Δεν ξέρεις ότι άμα πιάσει
πουνέντες εδώ, δεν στέκεται τίποτα
όρθιο; Να βάλεις το άνοιγμα στην
ανατολή.
Ο κακομοίρης, ο Χότζας, γκρέμισε ξανά
το φούρνο του και βάλθηκε να τον χτίζει

από την αρχή. Μα σε λίγο περνάει ένας
άλλος και του λέει:
- Πώς σου ήρθε να βάλεις το άνοιγα στην
ανατολή; Στο νοτιά πρέπει να το βάλεις,
να μην τον πιάνει το ξεροβόρι. Όλα τα
άλλα είναι ανοησίες.
Ο Χότζας λοιπόν, απηυδισμένος, πιάνει
και χτίζει το φούρνο του πάνω σʼ ένα
κάρο.
- Τι κάνεις εκεί βρε Χότζα; Τι καμώματα
είνʼ αυτά; Τον ρώτησε η γυναίκα του. 
- Τον έβαλα στο κάρο, για να μπορώ να
αλλάζω θέση στο άνοιγμα όποτε θέλω.
Άμα φυσάει βοριάς, θα το γυρίζω νότια.
Άμα φυσάει λεβάντες, θα το γυρίζω
δυτικά.
Έτσι κατάφερε να ευχαριστήσει όλους
τους γείτονες, και να ακολουθήσει όλων
τη συμβουλή!!!

Τι μας λέει αυτός ο μύθος; 

-Όπου φυσάει ο άνεμος.... ή 
-Για να τα έχουμε καλά με όλους...
Και… γιατί αυτός ο μύθος; 
Γιατί αυτό που προσπαθούμε κι αυτό που
κάνουμε - με μεράκι και αγάπη, με κόπο
και χρόνο - είναι συλλογικές αποφάσεις
κι απλά δεν γίνεται να είναι «πάνω σε
ρόδες»! Δεν είναι απαραίτητο να είναι
κατά κει «που φυσάει ο άνεμος» ούτε
είναι απαραίτητο να συμφωνούν όλοι,
εξάλλου θα ήταν και αδύνατο! 

Our position

The Oven
Nasrudin was building an oven in his yard.
When he finished, he showed it to the neighbors.
"The oven is good," said one of them, "however,
it faces North. When it gets windy in the winter,
the wind will blow out the fire."
Nasrudin then rebuilt the oven, this time making
it face south. When he showed it to his friends,
however, one of them said, "It's strong and solid-
but it faces south. When wind blows from a cer-
tain direction, you won't be able to cook
properly."
So Nasrudin rebuilt the oven facing east, and in-
vited his friends back. They examined it, and
one said, "Surely you must realize that during
certain times of the year, wind will blow the
smoke right towards your house!"
Frustrated, Nasrudin decided to build the oven
again, but this time put wheels underneath it.
He invited his neighbors over and proudly
showed it to them. They looked it over and
seemed to approve. Then one of them said,
"Nasrudin, congratulations on your new oven."
"Thank you," replied Nasrudin.
Then his friend said, "Might I ask you a favor and
borrow that oven tonight. I just would like to use
it to make a fine meal for my acquaintance that
is coming over. I will return it to you tomorrow."
Nasrudin agreed, and the friend wheeled off the
oven. That day, Nasrudin bought lots of meat
preparing for a barbecue of his own.

His friend brought back the barbecue the next
morning, and Nasrudin went off to work.
When he got, however, his wife told him, "That
stupid idea of your-that
"What do you mean?" Nasrudin said.
She replied, "First your friend borrowed it, and
we could not use it. And today, while I was buy-
ing the meat for our barbecue, some thieves
came here and stole it from our yard!"

What is the moral of this story?
Where the wind blows... or to get along with
everyone ...
And ... why this particular myth?
Because what we are struggling and what we
are trying to accomplish - painstakingly, with love
and time - are collective decisions and it simply
cannot be done "on wheels"!
It is not necessary to go towards the direction
that "the wind blows" nor is necessary that
everyone agrees; besides it would be impossi-
ble!

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» ΘΘυυµµάάττααιι……

Πριν 10 χρόνια, (Ιανουάριος 2007) Πριν 30 χρόνια… (Δεκέμβρης 1986)

ΣΣυυννααννττήήσσεειιςς  --  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  μμεε  ττηηνν  ΨΨυυχχοολλόόγγοο  ΜΜόόιιρραα  ΤΤζζίίττζζιικκαα
Πρώτη Συνάντηση: 

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 και στο δημο-
τικό Σχολείο έγινε η πρώτη - για αυτή τη χρο-
νιά συνάντηση - συζήτηση με την Ψυχολόγο,
Μόιρα Τζίτζικα. Θέμα της συνάντησης ήταν
το: «Ας φτιάξουμε ένα παραμύθι»! Δύσκολο
σαν τίτλος αλλά με το λόγο και την καθοδή-
γηση της Ψυχολόγου έγινε σιγά - σιγά απλό.
Στόχος της συνάντησης ήταν να δοθεί η ευ-
καιρία στις γυναίκες του χωριού (ναι ήταν και
δυο άντρες) να εκφραστούν ελεύθερα και
αβίαστα, μέσα από ελεύθερο λόγο, χωρίς
αναφορές σε προσωπικά, χωρίς αναστολές
και φόβους, αφού ότι θα λέγονταν θα ήταν
(σχεδόν) φανταστικό. Τελικά, με τη συμμε-
τοχή όλων, ναι, έγινε το παραμύθι και… έζη-
σαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα, αφού

πρώτα ορίστηκε και η επό-
μενη συνάντηση.      

Δεύτερη συνάντηση:
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου
2016 και στο Δημοτικό Σχο-
λείο, πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη συνάντηση. Θέμα
«Τα συναισθήματα»! Για άλλη
μια φορά η κ. Μόιρα Τζίτζικα
εξέπληξε το ακροατήριο! Τε-
ράστιο θέμα! Δύσκολο θέμα!
Πιστεύουμε πως κάτι έμεινε,
τουλάχιστον από τα βασικά
και κύρια συναισθήματα - στο
σύνολό τους βέβαια είναι πάμπολλα - εμπε-
ριέχονται, όμως, μέσα στα πέντε βασικά:
Χαρά, λύπη, θυμός, φόβος, αηδία. Πρωτό-

γνωρη γνώση! 
Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ευχα-
ριστεί θερμά και συγχαίρει την κ. Μόιρα Τζί-
τζικα, για τη διάθεση και τη γνώση που μοιράζει
απλόχερα!!!
«Ζήσε στη στιγμή θεωρώντας τις σκέψεις σου
και τα συναισθήματα σου ως περαστικά μηνύ-
ματα παρόμοια με τους ήχους, τις μυρωδιές,
τις γεύσεις, αυτά που βλέπεις και αγγίζεις».    



Kαλλιπευκιώτικο Αντάμωμα, 23 του
Αλωνάρη 2016!
«veni vidi …» = ήλθον, είδον… και
συμμετείχα, στη διαφορετική ιδέα,
βάση και αισθητική, σε ένα
διαφορετικό περιβάλλον με
αναθεωρητική δομή, στόχο και
αποτέλεσμα! Ήμασταν… ήμουν εκεί
«Ανέγνων, έγνων …» = ανέγνωσα,
εμπέδωσα… και το «διασκέδασα»
όπως και οι άλλοι πολλοί, πολλοί
περισσότεροι του αναμενόμενου… το

λες μοντέρνα και σολντ άουτ, τουλάχιστο των συναισθημάτων
γιατί… καρφίτσα μπορεί να έπεφτε κι όσοι το μπόρεσαν ήταν
εκεί, όσοι απουσίαζαν, έχασαν και σαν ρώτησαν, και έμαθαν και
ζήλεψαν…  έστησαν ξόβεργα στο αντικαθρέφτισμα μιας πτυχής
του εαυτού τους.
Ναι ήταν Αντάμωμα Καλλιπευκιώτικο, στης Πατωμένης το
πλάτωμα στης Καλλιπεύκης μας τα ορεινά μονοπάτια! Κατα-
καλοκαιριάτικο ημερήσιο, ίσως λίγο μακρύ μα γεμάτο,
πραγματικό! Αντάμωσε η μνήμη στη νιότη και το μέλλον στο
παρόν. Συγκινήσεις, χειραψίες… κάθε είδους χαριεντίσματα, οι
παλιοί… που ʼφυγαν κάποτε αμούστακοι και τώρα γύρισαν
ασκεπείς και οι νέοι το μέλλον μας… εκεί, πόσο γρήγορα
μεγαλώνει ο χρόνος; Χαιρετούρες… αγκαλιά και πλάι - πλάι

θεϊκό δοξαστικό ραντεβού στα δροσερά του Δία τα παλάτια…
Ξεπέρασε κάθε αγχωτική προσδοκία στους διοργανωτές μας και
στους βοηθούς τους, η μόνη ανταμοιβή για τον κόπο τους, όλη
μέρα, κάθε προηγούμενη και επόμενη μέρα, στο ίσως μετέωρο
βήμα του πελαργού που «πάτησε» τελικά στον τόπο,
ικανοποιημένος. Τα μπράβο που τους αξίζουν, δεν καλύπτονται
με δυο λόγια! Συγχωρέστε με για τη φτώχεια του λεξιλογίου
μου να καλύψει το μέγεθος και το συναίσθημα μου, για τον
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. λέω εκεί απάν, σιαπάν και… καταπάν! 
Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας! Δυο παλιοί και πέντε νέοι και να φανταστείτε
τέτοιο καιρό πέρυσι παρʼ ολίγον να μη σχηματίζονταν Δ.Σ.!
Διπλασιάζω τα ζήτω και για τους επτά… ήταν - είναι υπέροχοι

και με το ομοιόμορφο ελατοειδές μπλουζάκι τους, ΥΠΕΡΟΧΟΙ
απροκάλυπτα, άνευ ευγένειας ή αβρότητας! Βλογάμε τα χτένια
μας (αντίστροφη παροιμία) γιατί χτενίζουν τα γένια μας! Ο
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας! Τραβάτε όσο αντέχετε και όσο μας αντέχετε!
Εξ άλλου, εκ του μηδενός ακόμα και το ένα, είναι μείζων, πόσο
μάλλον το δικό σας δεκάρι του εθελοντικού σας γίγνεσθαι… 
Καλλιπευκιώτικο Αντάμωμα 23 τʼ Αλωνάρη του 2016 στα
θεατρικά πλατώματα της Πατωμένης της Καλλιπεύκης μας,
ξεπέρασε κάθε αισθητικό όριο! Ξεπέρασε «ίσως» και το
πρακτικό τανημένο όριο, τρεις ώρες πάνω του 12ωρου και χωρίς
διάλειμμα. Υπερβολή; Θα δείξει! Από τον πρωινό όρθρο στην
εσπερινή χορευτική πανδαισία των Συλλόγων και τη βραδινή
αχόρταγη χορευτική μυσταγωγία των χορευταράδων
συμπατριωτών. Βέβαια «ουκ εν τω πολλώ το ευ», ποτέ η
ποσότητα δεν εξασφαλίζει την ποιότητα, στη γεια τους όμως,
αν και ο χορός δεν μετριέται με την ώρα αλλά με την αισθητική
και σίγουρα χρειάζεται επανακαθορισμός χρονικών περιθωρίων
του χορού και άλλων θεμάτων, αλλά… άλλα λόγια τέτοια ώρα…
Η φεστιβαλικού τύπου παρουσία χορευτικών συλλόγων σε μια
καταπληκτική παραδοσιακή αισθητική εν μέσω πευκοέλατου,
φτέρης και αρωματικής οσφρητικής διέγερσης, είχε και τη
σουβλακίλα αλλά αλίμονο… νηστικό αρκούδι… και μάλιστα
διψασμένο δεν… πάει! Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν τα
παιδιά του «δικού» μας «μεικτού» χορευτικού, πράγματι το
αξίζουν… κι εδώ απροκάλυπτα τα συγχαρητήριά μας μαζί με τη
χοροδιδασκάλισα τους, που κατάφερε μέσα σε τόσο, μικρό
του… μικρού, χρονικό περιθώριο το συγκερασμό ηλικιών,
χορών, τραγουδιών και να έχει και ένα τόσο καλό αποτέλεσμα.
Μπράβο και στη γεια σας χορευταράδες μας, ευχαριστούμε που
μας δανείσατε λίγο απ τον κόσμο σας, εδώ και οι λιλιπούτειοι
της Βούλας (Παπαδόντα) σε μια πρωινο-μεσημβρινή παρουσία
και πανδαισία παιδικών παιχνιδισμάτων και κατασκευών, γεια
σου ανεψιά, δανείζομαι λίγο από το συναίσθημά σου και θα στο
χρωστώ! 
Του χορευτικού των Μικρασιατών Λάρισας σε μια διαφορετική
παραδοσιακή χορευτική χορών, ζειμπέκικων και απτάλικων με
κόντρα βήμα και 9/8 ρυθμού, με σκηνοθετημένη θεατρική
παρουσία, καταπληκτικό - όπως και να το δεις - κι εδώ έχουμε
και διαθέτουμε «δικά» μας παιδιά, που σέρνουν και το χορό
(γεια σου, Τάσο ανεψιέ, γεια σου, Κώστα, παλιόφιλε) καθώς και
το χορευτικό του Βρυοτόπου, που μας έκαμε την τιμή να το
απολαύσουμε μαζί με τη χορευτική δεινότητα και τα λάβαρά
του… όπου κι εδώ διαθέτουμε «δικά» μας παιδιά έστω και… εξ
αγχιστείας (γεια σου, Σταματή, γεια σου, Λένα)… Απανταχού
Καλλιπευκιώτες! 
Μια διαφορετική ιδιαίτερη αισθητική παρουσία εκθεσιακή,
βαριέμαι επί του παρόντος να περάσω σε αναλύσεις, αλλά σαν
εμπλουτισμός του μπαγκράουντ της εικόνας του στολίσματος
του Ανταμώματος. Οι εκθέσεις περιφερειακά του χώρου,
πάγκων, αγροτικών εργαλείων, παραδοσιακών και μη
προϊόντων, κρασιών, μελιού, προς τέρψη και εμπορία,
χειροκαλλιτεχνημάτων, από ζωγραφισμένες νεροκολόκυθες,
ως πινάκων ζωγραφικής, ξυλογλυπτικής με συμμετοχή κι εδώ
«δικών» μας (γεια σου Θανάση, Γιάννη, Μαίρη, Βούλα,… γεια
σας λοιποί φίλοι… φίλων) με καταπληκτικές φωτογραφίες του
Προέδρου του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. σε ενός διαφορετικού ενδιαφέροντος
χόμπυ του (Γεια σου, Παναγιώτη), κακώς δεν ήταν όλες μαζί
γιατί διέφυγαν της προσοχής μας… αλλά εμπλούτισαν το
ντιζάιν…
Το Αντάμωμα των Καλλιπευκιωτών 2016 μας ψυχαγώγησε
(αγωγή ψυχής) δεόντως και θα ολοκληρωθεί… διασκεδαστικά
(=ρίχνω έξω) στις 13 του Αυγούστου στην Πλατεία του χωριού…
να είστε εκεί κι εγώ θα ʼμαι… με κλαρινο- μπουζούκικα άσματα
σε συσκευασία καλλιπευκιώτικου πολιτισμού… όμορφέ μου
μαχαλά μου…!
Ναι, θέλει βελτιώσεις το συνολικό πολιτιστικό μας
«οικοδόμημα» αλλά η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και η
επιμονή για βελτίωση το άλλο μισό. Σίγουρα χρειάζονται οι
«αρχιτεκτονικές» δεινότητες όλων. Ημών και υμών απάντων,
(Κυριακή 7 Αυγούστου στις 11 π.μ. στο σχολείο, συνέλευση)
επιτρεπτές και εμπεριστατωμένες απόψεις και εφ όσον είναι
εποικοδομητικές στο μέτρο του εφικτού, γιατί στο ανέφικτο
δηλούμενο και με οινοποσία στην πλατεία και σαν αρχίσει να
«τα γλωσσεύει η μπέρδα», είναι σαν να ξεχύνεται να πει το «ρο»
στην έννοια κατήφο(ρο) και η μυωπική κρίση καταλήγει
ανάσκελα, και ποτέ δε φέρνει βελτιώσεις! 
Μ.Ε.Σ.Α.Κ., καλή συνέχεια καλοκαιρινής δραστηριότητας ότι κι
αν κάνεις δεκτό κι αποδεκτό, κάποιοι μπορεί να «σκότωσαν» τη
ζωή μας, ε ας μη σκοτώσουμε και την ψυχή μας! Μαζί σαααας!
Υ.Γ.: Συγνώμη για τα λάθη, τις υπερβολές ή και για ότι και
όποιον ξέχασα να αναφέρω μα… το παρόν συναισθηματικό
σχόλιο γράφτηκε με μια ανάσα και ασκαρδαμυκτί (=ένα
βλεφάρισμα…).

26-07-2016
Απόστολος Αστ. Παπαϊωάννου 

Καλλιπεύκη - Λίμνη «Ασκουρίς»
Στο χωριό Καλλιπεύκης πριν αρκετά χρόνια και έως το 1911, σε
ορεινή έκταση Νότια του Χωριού στο σημερινό χωμάτινο
έδαφος κάποτε δεν υπήρχαν γεωργικές καλλιέργειες. Εκεί
δέσποζε ένα υδάτινο στολίδι ομορφιάς, η λίμνη Νεζερός ή
Ασκούριδα. Η θέση της λίμνης αποτέλεσε σημείο αναφοράς για
τους κατοίκους, ενισχύοντας έτσι και την οικονομία του
χωρίου. Όταν η μνήμη δεν ξεχνάει, γυρίζοντας πίσω στο χρόνο
μετά από την αποξήρανση της, οι κάτοικοι προσδοκούν στο
στεγνό έδαφος να επαναφέρουν τα κρυστάλλινα νερά, στο

σημείο που της ανήκει, κρατώντας πάντα ζωντανή την ιστορία
της στα ψηλά βουνά της Καλλιπεύκης.  

Βασιλική Πούλιου
(Εργάζεται στη TV Θεσσαλία και ήταν στην ομάδα, που ετοίμασε
σο αφιέρωμα στο χωριό μας). 

Το παρακάτω είναι η απάντηση στην ερώτηση (μέσω
μηνυμάτων) αν έχει κάποια σχέση με την Καλλιπεύκη, μετά την
αποδοχή του αιτήματός της, να γίνει φίλη του Συλλόγου μας
στο FB. 

Φίλοι του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή! Δεν έχω απολύτως καμία
σχέση με το χωριό σας. Απλώς, πάντα μου άρεσε το όνομά του
- από πολύ παλιά - όταν έβλεπα την πινακίδα στην εθνική οδό
και… κάτι με έλκυε, χωρίς ποτέ να μπορώ να προσδιορίσω τι
ακριβώς ήταν αυτό. Σε κάθε περίπτωση, χαίρομαι που υπάρχει
ένας δραστηριοποιημένος σύλλογος και θεωρώ ότι με την
αποδοχή σας έχω πλέον κάποιο λόγο να γνωρίσω κάποτε την
Καλλιπεύκη από κοντά. Σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία,
χαρά και πολλές δημιουργικές και ευχάριστες στιγμές. 

Νίκη Διακάκη 
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ΕΕππιισσττοολλέέςς  πποουυ  λλάάββααµµεε

Στις 26 ∆εκεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  
χχωωρριιοούύ,,  μμεε  ττηη  ΒΒοούύλλαα  ΠΠααππααδδόόνντταα  

συνέχεια από την 1η

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» Θυµάται…



Γεννήσεις:

• Ο Ντάσιος Χρίστος του Νικολάου και η σύζυγός του
απέκτησαν το 2ο παιδί, αγόρι (Βοστόνη).
• Παπαϊωάννου (Γκουντέλα) Βασική και Χατζής
Γιώργος απέκτησαν το δεύτερο παιδί (αγόρι).

Αρραβώνες: 

• H Kαρατόλιου ∆ήµητρα του Νικολάου µε τον Κω-
τούλα Απόστολο από την Ροδιά Τυρνάβου.
• Η Ματίνα Μιχαντά του Αθανασίου (ναι η Γραµµα-
τέας µας) µε τον ∆αλιανά Αθανάσιο από τη Λάρισα.

Θάνατοι:

• O ∆ούκας Κωνσταντίνος του ∆ούκα ετών 85 (Φι-
λανδία).
• H Αντωνίου Βασιλική του Θωµά το γένος Αλέξη
Γκαγκανάσιου (Κοντύλα) ετών 83 (Λάρισα).
• Ο Τσιακάλης ∆ηµήτριος του Τριανταφύλλου ετών
85 (Βοστόνη).
• Η Μπουρονίκου Κατερίνα του Ανδρέα ετών 83 (Αµ-
πελώνας).
• Ο Οικονόµου (Κουτσόγιαννος) Ιωάννης του Νικο-
λάου ετών 91 (Λάρισα).
• H ∆ουλαπτσή - Kαρµή ∆ήµητρα σύζυγος ∆ηµητρίου
ετών 42 (Αθήνα).
• Μαντά Ελευθερία, σύζυγος Γεωργίου, ετών 92
• Ντούρος Κωνσταντίνος, του Χαραλάµπους, ετών
94 
(για την Μαντά και τον Ντούρο, θα αναφερθούµε στο
επόµενο φύλλο) 

Συγχωριανοί που έφυγαν… 

• Ο ∆ούκας Κωνσταντίνος (ο Μπέµπης για τους συ-
νοµηλίκους του) ήταν ένα από τα 9 παιδιά (6 αγόρια
και 3 κορίτσια) του ∆ούκα ∆ούκα και της Αλεξάνδρας

Καστόρη.  Το 1947 µε τον Εµφύλιο, η οικογένεια κα-
τέβηκε στους Γόννους και το 1950 που έγινε ο επα-
ναπατρισµός των κατοίκων στο χωριό, η οικογένεια
∆ούκα ∆ούκα δεν επέστρεψε αλλά πήγε στην Ελιά
(Γκιτσιλέρ) όπου καλλιέργησε καπνά µε τις οικογέ-
νειες Αγορογιάννη και Παµπούρα. Το 1953 εγκατα-
στάθηκε στον Αµπελώνα όπου ζει µέχρι σήµερα (όσοι
ζουν ακόµα).  Ο Κώστας το 1961 µετανάστευσε στη
Γερµανία όπου γνώρισε την Φιλανδέζα σύζυγό του
Μαριέττα και το 1967 εγκαταστάθηκαν µόνιµα στη Φι-
λανδία στο χωριό Κουιβάρντο κοντά στην πόλη Νά-
στολα. Από το γάµο του απέκτησε δυο αγόρια και ένα
βρήκε από την γυναίκα του. Αξιώθηκε να δει και τρία
εγγόνια. Το περασµένο καλοκαίρι, λίγες µέρες πριν

από τον ∆εκαπενταύγουστο, ήρθε στην Καλλιπεύκη
την γενέτειρά του, µαζί µε τον αδερφό του τον ∆ηµή-

τρη. Καθίσαµε κάτω από τον πλάτανο όπου συζητή-
σαµε και ήπιαµε τα τσιπουράκια και µαζί µε άλλους
συνοµηλίκους του θυµήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Ο
Κώστας ∆ούκας δεν τελείωσε το δηµοτικό σχολείο
λόγω καταστάσεων και πολυτεκνίας αλλά ήταν έξυ-
πνος και δραστήριος άνθρωπος. Ήξερε να παίζει
βιολί, ερασιτεχνικά βέβαια και µάλιστα ο Παύλος Τσι-
ούγκος του έκανε τα πρώτα µαθήµατα. Επίσης στη Φι-
λανδία δούλευε ως εργάτης αλλά παράλληλα είχε και
ταλέντο στη ζωγραφική. Ζωγράφισε πολλούς πίνακες
και µάλιστα πωλούσε κιόλας. Το περασµένο καλοκαίρι
που ήρθε για τελευταία φορά στον τόπο που γεννή-
θηκε, επισκέφτηκε και τους συγγενείς του. Αποχαι-
ρετώντας τους, τους είπε: «Άντε φεύγω και είναι η
τελευταία φορά που σας βλέπω» και έφυγε µια για
πάντα. 
• Η Αντωνίου Βασιλική (Βασίλω) ήταν κόρη του
Αλέξη Γκαγκανάσιου (Κοντύλα) και ήταν παντρεµένη
µε τον Θωµά Αντωνίου. Από το γάµος της απέκτησε
ένα αγόρι τον Αντώνη και δυο κόρες τη Μαρία και την
Αλεξάνδρα. Ήταν εργατική, ήσυχη γυναίκα και πάλευε
για την οικογένειά της.
• Ο ΤΤσσιιαακκάάλληηςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς ήταν γιος του Τριαντάφυλ-
λου Τσιακάλη και πέθανε σε ηλικία 85 ετών (σχετικά
για τον µπαρµπα-Μήτσο γράψαµε στο προηγούµενο
φύλλο).

• Η Μπουρονίκου Κατερίνα, σύζυγος του Ανδρέα
Μπουρονίκου, ήταν ένα από τα παιδιά του Ιωάννου
Μούργκα και της Σταµατής Θεοδοσίου. Τo 1968 εγ-
καταστάθηκαν οικογενειακώς στον Αµπελώνα. Με τον
φιλήσυχο µπαρµπ’-Ανδρέα απέκτησε δύο κόρες και
ένα γιο το Στέργιο που άδικα έφυγε από τη ζωή πολύ
νέος. Ήταν και αυτή µια αγωνίστρια της ζωής και καλή
µάνα.
• Ο Ιωάννης Οικονόµου (Κουτσόγιαννος) ήταν ένα
από τα πολλά παιδιά του Νικολάου και της Χρυσούλας
το γένος Τζαχείλα. Ήταν παντρεµένος µε την Χρυ-
σούλα Βαρδακάρη από τους Γόννους µε την οποία
απέκτησε δύο αγόρια. Μετά τον Εµφύλιο, η οικογέ-
νειά του εγκαταστάθηκε στη Λάρισα. Αυτός και τα

Ανέκδοτα από το χώρο της υγείας
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KKOOIINNΩΩNNIIKKAA Γεννήσεις • Αρραβώνες
Γάµοι • Αυτοί που έφυγαν

Λήξη σχολικού έτους και οι μαθητές ποζάρουν
με τα απολυτήριά τους και τους δασκάλους. 
Επάνω σειρά: Καραβάνης Αθανάσιος, Γκουγ-
κουλιάς Τάσος, Ρημαγμός Φώτης, Μαντά Αση-
μούλα, Γκουγκουλιά Κ. Μαρία (Δημοτζίκα),
Τσιούγκου Χ. Τούλα, Μαντά Γλύκα, Γκουλιάρα
Ι. Μαρία, Παπαδόντας Γ. Χρίστος, Παπαστερ-
γίου Κ. Αστέριος (Τεγούλας), Τσιάτσιος Κων-
σταντίνος, Μούργκας Χρίστος (Κατσιάτης).
Μεσαία σειρά: Αρχοντόπουλος Αχιλλέας (δά-
σκαλος), Τσιούγκος Ι. Δημήτριος,  Ρημαγμός
Αθ. Διονύσιος, Δεμερτζή Χ. Δήμητρα, Παπαδη-
μητρίου Ντίνα, Γκουντουβά Ας. Τούλα, Κυλιν-
δρή Βαγγελή (μπροστά από την Τούλα
Γκουντουβά), Πολυζά Βασιλική, Βαλσαμόπου-
λος Νίκος (δάσκαλος), Γκαντάκης Τρύφων (φαί-
νεται το μισό κεφάλι), Παπαστεργίου Κ.
Αστέριος, Δημουλάς Βασίλειος (δάσκαλος).
Καθιστοί: Μιχαντάς Θανάσης, Καλούσης Θανά-
σης (καλλιτέχνης), Καστόρης Αστέριος και Πα-
τούλιας Καν.Θεόδωρος. 
Ευχαριστώ τον Θεόδωρο Δρογγόγια και την μη-
τέρα του Τούλα, που έστειλαν τη φωτογραφία
από τη Γερμανία.

Ζ.Α.Κ. 

Καλλιπεύκη, Ιούνιος 1966

- Γιατρέ μου, κάθε βράδυ βλέπω τον
ίδιο τρομαχτικό εφιάλτη. Κάποιος
με κυνηγά να με σκοτώσει. Τρέχω,
τρέχω, τρέχω και φτάνω μπροστά
σε μια μεγάλη πόρτα με τεράστια
κόκκινη επιγραφή. 
Σπρώχνω για να ανοίξω την πόρτα,
σπρώχνω, ξανασπρώχνω αλλά δεν
ανοίγει η ρημάδα! Ο τύπος που με
κυνηγά πλησιάζει συνεχώς με το μα-
χαίρι στο χέρι. Ουρλιάζω στον ύπνο
μου και ξυπνώ ιδρωμένος και κατα-
τρομαγμένος.
- Μμμμ, ενδιαφέρον.  Και δεν μου
λέτε, σας παρακαλώ, μήπως θυμά-
στε τι γράφει η επιγραφή πάνω στην
πόρτα;
-ΕΛΞΑΤΕ!

•••••••••
- Γιατρός: Δε βρίσκω σαφή αίτια για
τα συμπτώματα σας.  Μάλλον φταίει
το ποτό...
- Εντάξει γιατρέ.  Να ξανάρθω όταν
θα ξεμεθύσετε;

•••••••••
- Γιατρέ, νομίζω ότι χρειάζομαι γυα-
λιά.
- Κύριε, εδώ που μπήκατε είναι τα-
χυδρομείο.

•••••••••
- Να παίρνετε όλα τα χάπια που σας
έδωσα.
Το πρωί το κόκκινο χάπι με ένα πο-
τήρι νερό,
το μεσημέρι το πράσινο χάπι με ένα
ποτήρι νερό,
και το βράδυ το μπλε χάπι με ένα
ποτήρι νερό.

- Μα τι έχω, γιατρέ μου;
- Δεν πίνετε πολύ νερό.

•••••••••
Και ένα εκτός του χώρου της
υγείας: 
- Γεια!
- Γεια!
- Θα μου δώσεις τον αριθμό σου;
- Γιατί ο δικός σου δεν σ' αρέσει;

αδέρφια του αγόρασαν φορτηγό αυτοκίνητο και εξυ-
πηρετούσαν το χωριό µας τόσο από πλευράς εµπο-
ρευµάτων όσο και επιβατών. Επίσης δικό τους ήταν
και το πρώτο Αγοραίο (ΤΑΧΙ) που έκανε τη συγκοι-
νωνία Καλλιπεύκη Λάρισα ταυτόχρονα µε το λεωφο-
ρείο της γραµµής. Κατόπιν πούλησαν το µικρό
φορτηγό και τέσσερα από τα αδέρφια, µαζί και ο
Γιάννης, έγιναν αυτοκινητιστές απ’ όπου πήραν και
σύνταξη.
• Η Καρµή ∆ήµητρα ήταν σύζυγος του ∆ηµητρίου
∆ουλαπτσή (νύφη του Τριαντάφυλλου ∆ουλαπτσή και

της Μαρίας) και καταγόταν από τον Πύργο της
Ηλείας. Στην Αθήνα γνωρίστηκε µε τον Τάκη και από
το γάµο τους απέκτησαν ένα αγόρι, τον Τριαντά-
φυλλο. Εργαζόταν στο ΙΚΑ στην Αθήνα όπου και κα-
τοικούσαν. Έφυγε πολύ νέα, µόλις 42 ετών από
καρκίνο του µαστού. Πάντως πρέπει να επισηµά-
νουµε ότι µέσα σε 18 µήνες πέθαναν και τα πεθε-
ρικά της και αυτή. 

Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τους σκέπασε και ο
Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. 

Σοφά Λόγια
Υπάρχουν δύο μέρες το χρόνο,
που δεν μπορείς να κάνεις τίποτε.
Η μία ονομάζεται «Χτες» και η
άλλη «Αύριο».
Οπότε ΣΗΜΕΡΑ είναι η κατάλληλη
μέρα για να αγαπήσεις, να πιστέ-
ψεις και κυρίως για να ζήσεις…

•••••••••
Μην έχεις το άγχος της τελειότη-
τας. Δεν πρόκειται να την φτάσεις
ποτέ. Σαλβαντόρ Νταλί

•••••••••
Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα
το αληθινό, πώς να υποψιαστούμε
ότι όλα είναι ψεύτικα; Δημήτρης
Λιαντίνης

•••••••••
Η σιωπή είναι (κι' αυτή) ένα επιχεί-
ρημα, που εκφράζεται με άλλο
τρόπο. Τσε Γκεβάρα

•••••••••
Μην ξεχνάς πως κανείς δε βλέπει
τον κόσμο όπως εσύ και άρα κα-
νείς άλλος δε μπορεί να πει τις
ιστορίες που εσύ έχεις να πεις.
Τσαρλς ντε Λιντ
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1912
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ( Όττο Κέρν, Βορειοελληνικά
Σκίτσα)
Ο Κέρν έκανε συνολικά τρία τάξείδια στην
περιοχή του Ολύµπου και συγκεκριµένα στα
χρόνια 1890, 1892, και 1899. Στις τάξει-
διωτικές του αναµνήσεις αναφέρει γύρω
από το Νεζερό τα εξής:
«Η περιοχή του Ολύµπου είναι γεµάτη από
εξαιρετικά ληµέρια, όπου βρίσκουν κατα-
φύγιο παντός είδους ληστές. Σκοπός µας
ήταν να φθάσουµε στο µικρό χωριό Νεζερό,
όπου κάποτε ο διάσηµος γάλλος αρχαιολό-
γος Λεόν Ουζέ, ανακάλυψε µια αρχαία επι-
γραφή. Ο Ουζέ είναι ο µοναδικός
αρχαιολόγος, από ότι ξέρω, που ανέβηκε ο
ίδιος στην κορυφή του Ολύµπου. Πριν το
Νεζερό, ένα εξαθλιωµένο µισοκατεστραµ-
µένο χωριό, πράγµα που ισχύει για ολό-
κληρη αυτή την περιοχή λόγω των
συνεπειών του ελληνοτουρκικού πολέµου
του 1897 που ερήµωσε τον τόπο, βρίσκε-
ται µια µικρή λίµνη που λεγόταν στην αρ-
χαιότητα Ασκουρίδα. Έχω ακόµα στο στόµα
µου τη γεύση από τα ωραία ψάρια της λί-
µνης αυτής» (σ. 50).

1914
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (Αρβανιτόπουλος)
Ο έλληνας αρχαιολόγος Αρβανιτόπουλος
αναφέρει τα παρακάτω σχετικά µε την αρ-
χαιολογικά σηµασία του Νεζερού:
«...είναι δε όντως πόλισµα τετειχισµένον,
υπερκείµενον του νυν χωρίου Νεζερού,
ένθα και λίθοι λαξευτοί τειχών, και επιγε-
γραµµένοι υπάρχουσιν, ως πολλοί των χω-
ρικών ειπόν µοι. Όντως δ’ ενταύθα ευρέθη
η ΙG 1X2 10-44 δηµοσιευθείσα επιγραφή.
Και τινά άλλα αρχαία καλής Ελληνικής πε-
ριόδου είδεν εν Νεζερώ και ο Πρίγκσχαϊµ
(δηλαδή την επιτύµβια στήλη και την κε-
φαλή της γυναίκας που αναφέραµε πιο
πάνω).
Το δε σπουδαιότατον είναι τόδε, ότι και σή-
µερον µεν υπό των πρεσβυτέρων, πρό
τινων δ’ ετών παρά πάντων, το χωρίον Νε-
ξερός καλείται Λαπατάς και ο κάτοικος Λα-
παθιώτης, µόνον δ’ η λίµνη ωνοµάζετο
Νεζερός, µετέπειτα το Νεζερός προς επω-
νυµίαν και του χωρίου».

1923
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (Έντουαρτ Ρίχτερ)
Τον Νεζερό επισκέφτηκε επίσης ο γερµα-

νός µηχανικός Έντουαρτ Ρίχτερ. Ο Ρίχτερ
έκανε τρία ταξίδια στον Όλυµπο, το 1909,
1910 και 1911. Στο τελευταίο του ταξίδι, το
1911, ο Ρίχτερ έπεσε στα χέρια των λη-
στών Λόλιου, Αθάνα, Στρατή και ∆ήµου. Για
να τον αφήσουν ελεύθερο ζήτησαν οι λη-
στές ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό από
λύτρα. Για την απελευθέρωση του Ε.Ρ. κι-
νητοποιήθηκε το Γερµανικό Προξενείο της
Θεσσαλονίκης. Το Προξενείο συγκέντρωσε
το ποσό που ζητούσαν οι ληστές και έτσι
αφέθηκε ο Ρίχτερ ελεύθερος.
Στο πρώτο του ταξίδι στον Όλυµπο ο Ρίχτερ
επισκέφτηκε το Νεζερό ερχόµενος από την
Κάρυά. Σχετικά µε την επίσκεψή του στο
Νεζερό γράφει τα εξής: «Το Κότσκοϊ (δη-
λαδή η σηµερινή Κάρυά) βρίσκεται στην κοι-
λάδα της Ζηλιάνας. Η κοιλάδα της Ζηλιάνας
έχει µερικά χιλιόµετρα πλάτος, βρίσκεται
σε ύφος 800 µέτρα πάνω από την επιφά-
νεια της θάλασσας και λέγεται Κονίσπολη
(Κονίσπολη είναι σλαβική λέξη και σηµαίνει
στα ελληνικά αλογότοπος). Η οροσειρά,
που κλείνει την κοιλάδα προς τα νότια, είναι
400 µε 500 µέτρα ψηλότερη από την κοι-
λάδα και αποτελεί το σύνορο µεταξύ της
Τουρκίας και της Ελλάδος (εννοεί ανάµεσα
στο τούρκικο και ελληνικό έδαφος). Ενώ η
Κάρυά ήταν ακόµα τούρκικη ο Νεζερός
ανήκε από το 1897 και µετά στην ελεύθερη
Ελλάδα). Κατά τις τρεισήµισι εγκαταλεί-
ψαµε το Κότσκοϊ (συνεχίζει ο Ρίχτερ την
αφήγησή του). Σε µιάµιση ώρα φθάσαµε στο
ύψωµα, που αποτελούσε την οροθετική
γραµµή, και ξεπεζέψαµε µπροστά σε ένα

µικρό Καρακόλι (δηλαδή σε έναν στρατιω-
τικό σταθµό). Ο συνοδός µου, αποκάλεσε
το σταθµό Χάµτεπε... Κάπου ένα χιλιόµετρο
νοτιότερα από το Καρακόλι προς τον κατή-
φορο βρίσκεται το χωριό Νεζερός. Μέχρι το
χωριό µε συνόδευσε, αφού προηγούµενα
έβγαλε τον οπλισµό του, ο τούρκος διοικη-
τής της φρουράς και µε εµπιστεύθηκε στον
έλληνα συνάδελφό του στο Νεζερό... Αυτός
µε οδήγησε στο Ξενοδοχείο (στον Ξενώνα),
πληροφόρησε τον ξενοδόχο σχετικά µε το
πρόγραµµά µου και τις επιθυµίες µου και
του σύστησε να µε προσέξει ιδιαίτερα. Ο
ίδιος µε βοήθησε να βρω ένα µουλάρι για
την επόµενη µέρα και έκανε τα παζάρια µε
τον Κερατζή (έτσι λεγόταν στα τούρκικα οι
αγωγιάτες στη Θεσσαλία)...
Ο δρόµος από το χωριό χάνει καθώς κατε-
βαίνει προς τα κάτω κάπου 40-50 µέτρα σε

ύψος και οδηγεί περίπου ένα χιλιόµετρο νο-
τιότερα του Νεζερού στη λίµνη του Νεζε-
ρού, την Ασκορίδα της αρχαιότητας. Η λίµνη
αυτή είναι σχεδόν κυκλική, σύµφωνα µε τον
επιτελικό χάρτη έχει διάµετρο κάπου 3 χι-
λιόµετρα και βρίσκεται σε ύψος 1006 µέτρα
πάνω από τη θάλασσα. Όταν πέρασα από
κει η λίµνη είχε πολύ λίγο νερό... έβλεπε
κανένας ότι η λίµνη δεν ήταν βαθειά… στο
µεγαλύτερό της µέρος ήταν σκεπασµένη µε
βούρλα...» (Αυτά λοιπόν αναφέρει ο Ε.Ρ.
από την επίσκεψή του στο Νεζερό στις 17
του Μάη το 1909).

1924.
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (Φρίντριχ Στελίν, Η ελληνική
Θεσσαλία)
Ο γερµανός αρχαιολόγος και ιστορικός
Φρίντριχ Στελίν επισκέφτηκε και περιό-
δευσε την περιοχή του Κάτω Ολύµπου στα
1904.
Στο βιβλίο του που δηµοσίευσε µε τον τίτλο
«Η ελληνική Θεσσαλία» γράφει ανάµεσα
στα άλλα και τα ακόλουθα για την περιοχή
του Νεζερού:
«Το κέντρο του Κάτω Ολύµπου αποτελείται
από την κοιλάδα της λίµνης του Νεζερού
που έχει υψόµετρο 1006 µέτρα. Η βουνή-
σια αυτή λίµνη είναι σχεδόν στρόγγυλη και
έχει διάµετρο περίπου τρία χιλιόµετρα. Το
βάθος της είναι µικρό και έχει για το λόγο

αυτό πολλά ψάρια. Η λίµνη περικλείεται
από βουνά, που στα βόρια και στα ανατο-
λικά έχουν αρκετό ύψος. Η λίµνη δεν έχει
έξοδο, τα περισσεύοντα νερά περνούν
κάτω από τα απότοµα υψώµατα και µέσα
από υπόγειες καταβόθρες χύνονται προς
τα κάτω και σχηµατίζουν στα Τέµπη και στον
Πυργετό διάφορες πηγές. Στη βόρεια
πλευρά κλείνει κάπως η λίµνη και µετατρέ-
πεται σε βάλτο. Στην περιοχή αυτή βρίσκε-
ται το Ψαροχώρι Νεζερός. Υποφέρει από τα
κουνούπια και την ελονοσία. Γι αυτό γίνον-
ται προσπάθειες εδώ και καιρό να αποξη-
ρανθεί η λίµνη» (σ.9)

1950 
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ('Αλφρεντ Φίλιπσον, Ελληνι-
κές επαρχίες. Μέρος πρώτο: Η Θεσσαλία
και η κοιλάδα του Σπερχειού)
Ο γερµανός γεωγράφος και ιστορικός Άλ-
φρεντ Φίλιπσον περιγράφει ως εξής την
περιοχή της Καλλιπεύκης:
«Στα νότια του οροπεδίου της Κονίσπολης
(έτσι λέγονταν στα σλαβικά το οροπέδιο
της Καρυάς) και πίσω από τον µαρµάρινο
όγκο της Ανάληψης βρίσκεται µια σχεδόν
τετράγωνη κοιλάδα της οποίας το έδαφος
καλύπτονταν κάποτε από την ήδη αποξη-
ρανθείσα λίµνη της Ασκορίδος, η λίµνη του
Νεζερού. Από την λίµνη αυτή πήρε το
όνοµά του και το χωριό που βρίσκεται στη
βορεινή όχθη... Η κοιλάδα αποτελεί κατά
κάποιο τρόπο το γεωγραφικό κέντρο της
περιοχής του Κάτω Ολύµπου. Στην βορει-
οανατολική γωνιά της κοιλάδας βρίσκεται
το χωριό Νεζερός (µε το επίσηµο όνοµα
Καλλιπεύκη) που υποφέρει από τα κουνού-
πια και την ελονοσία. Ο Νεζερός είχε το

1889, 1028 κατοίκους, το 1928, 1150 και
ανήκει από το 1881 στην Ελλάδα. Μέχρι το
1912 βρισκόταν πολύ κοντά στα τουρκικά
σύνορα. Το όνοµα Νεζερός προέρχεται από
τη σλαβική λέζη Εζερό=λίµνη θα πρέπει
στην εποχή του Μεσαίωνα να έζησαν στην
περιοχή αυτή σλάβοι....Το αρχαίο πόλισµα
Ασκύριον (η λίµνη ονοµάζονταν Ασκορίς ή
Ασκυρίς) θα πρέπει, να το αναζητήσει, κα-
νένας στα ερείπια που βρίσκονται πάνω
από το χωριό. Στις όχθες της λίµνης βρέ-
θηκαν προϊστορικά αντικείµενα. Η λίµνη

είχε, σύµφωνα µε έναν ειδικό χάρτη, δια-
στάσεις δύο επί τρία χιλιόµετρα και το
βάθος της δεν ξεπερνούσε τα 12 µέτρα.
Βρισκόταν σε υψόµετρο 1006 µέτρα από
την επιφάνεια της θάλασσας. Τα κράσπεδα
της λίµνης αποτελούνταν από τύρφη και
ήταν σκεπασµένα από βούρλα, νούφαρα και
άλλα υδρόβια φυτά. Μέσα από αυτά περ-
νούσαν τα στενά κανάλια για τις ψαρόβαρ-
κες. Στο κέντρο της λίµνης ξεπροβάλλουν
µέσα από το νερό µερικά ασµάκια από
τύρφη, βούρλα και νούφαρα. Το νερό της λί-
µνης ήταν κιτρινόµαυρο». (σ. 108 κ.ε.)

1966
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (Κώστας Σιώπης: Η µαγεία
του Κάτω Ολύµπου)
«Ο Νεζερός βρίσκεται σ’ ένα επιβλητικό
υψίπεδο, στα πόδια του οποίου εκτείνεται
η αποξηραµένη οµώνυµη λίµνη. Η έκτασή
της ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες στρέµµατα.
Σήµερα καλλιεργείται και φηµίζεται για τα
βραστερά και τα νόστιµα φασόλια της. Από
δω µπαίνουµε στη ζώνη πεύκης υψηλής και
ωραίας µορφής που απλώνεται σε µεγάλη
έκταση, υπερφαλαγγίζει τη θέση Ντου-
ριανή, την κορυφογραµµή της παλιάς ορο-
θετικής γραµµής του 1912, και ακολουθώντας
βορεινά το διαχωριστικό µεταξύ Άνω και Κάτω
Ολύµπου ρεύµα της Ζηλιάνας προχωρεί προς
τα όρια του δάσους Καρυάς Ελάσσονος. Από
το Νεζερό για την κορυφή Μεταµόρφωση
χρειαζόµαστε 1 ώρα και 30' ανηφορική πο-
ρεία, περνώντας από την ειδυλλιακή βρύση
Πατωµένη και ανάµεσα από πυκνά πεύκα και
οξιές, που κατακλύζουν όλη την πλαγιά ίσαµε
το λιβαδάκι. Από την κορυφή Μεταµόρφωση
αντικρίζουµε τα γαλανά νερά του Αιγαίου...» 

1974
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (Άννα Αβραµέα, Η βυζαντινή
Θεσσαλία µέχρι του 1204)
Η Άννα Αβραµέα αναφέρει στο βιβλίο της
«Η βυζαντινή Θεσσαλία µέχρι το 1204» τα
ακόλουθα σχετικά µε το Νεζερό και το ορο-
πέδιο της Ασκουρίδας: 
«Η εκ Θεσσαλονίκης κατερχόµενη οδός η
ακολουθούσα την παράλιον διαδροµήν φθά-
νει εις Λιτόχωρον και εις την πεδιάδα της
Λεπτοκαρυάς, εκείθεν δε, διερχοµένη δια
του στενού των Καναλίων, του σχηµατιζο-
µένου υπό του διαρρέοντος ποταµού του
φέροντος την αρχαίαν ονοµασίαν Συς, σή-
µερον δε Ζηλιάνα, εξικνείται παρά την ήδη
αποξηρανθείσαν Ασκορίδα λίµην (τέως
Εζερό) και το χωρίον Καλλιπεύκη. Το ορο-
πέδιον της Ασκορίδος αποτελεί κεντρικόν

σηµείον του Κάτω Ολύµπου...
Οδός αρχοµένη εκ της περιοχής ταύτης και
βαίνουσα προς Νότον, παραλλήλως προς
το λεγόµενον ρεύµα ∆ύο ∆ένδρα καταλή-
γει εις Γόννους. Ίχνη της επισηµανθείσης
ενταύθα αρχαίας οδού αποδεικνύουν ότι
αύτη µετά την Ασκορίδα διέσχιζε τας υπω-
ρείας του λόφου Γοδαµάν και την θέσιν Τσι-
ούρβα Μανδριά, εκείθεν δε κατευθύνετο
προς τα κράσπεδα του Κάτω Ολύµπου
µέχρι των Γόννων». (σ. 79)

ΤΕΛΟΣ

ΙΙσσττοορρΙΙΑΑ της Καλλιπεύκης του Ζήση Παπαδημητρίου
Ιούνιος 1983

Οι φωτογραφίες, όλες του 198�. Μας τις έδωσε ο Θωμάς Καραμπατής Μέρος 5ο - Τελευταίο
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Συνέχεια από την 1η σελίδα
Στις 12:00, στην αλλαγή του χρόνου κι αφού τη-
ρήσαμε το έθιμο να σβήσουν για δευτερόλεπτα
και να ξανανάψουν τα φώτα, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μαζί
με τα μέλη του Δ.Σ. Παντελή Γκουγκουλιά και
Κώστα Λαμπίρη αλλά και τη βοήθεια του Αι-Βα-
σίλη - ναι ήρθε και ο άγιος, ντυμένος στα κόκ-

κινα, όπως το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, με
την άσπρη του γενειάδα και το σακούλι (Γιάν-
νης Γκαβούτσικος) - έκοψαν την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα. Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, ο Πρόεδρος ευχήθηκε σε όλους υγεία,
αγάπη κι ελπίδα και τόνισε για μια φορά ακόμα
πως όλοι μαζί κάτι μπορούμε να κάνουμε…
Τυχερή για το 2017 αναδείχτηκε η Λαμπίρη

Ευαγγελία (φωτογραφία), η οποία έλαβε και το
δώρο που είχε ετοιμάσει ο Σύλλογός μας (μίξερ
χειρός). 
Ακολούθησε μικρή λαχειοφόρος (αναλογικά
ένας λαχνός για τον καθένα περίπου) και κλή-
ρωση για τα 45 δώρα! Τα δώρα ήταν προσφορές
από: τη Βούλα Παπαδόντα (χειροτεχνήματα),
τον Τάσο Γκούθα (Λάρισα), τον Παναγιώτη Πα-

παϊωάννου, το Σύλλογο και τα παιδιά (μαζί με
τις μαμάδες τους) που συμμετείχαν στην εκδή-
λωση της 26ης Δεκεμβρίου που έγινε στο σχο-
λείο (διάφορα χριστουγεννιάτικα
χειροτεχνήματα). Ακολούθησε γλέντι και χορός
(δεν θύμιζε καλλιπευκιώτικο γλέντι) και κατά
τις δυο η ώρα άρχισαν να φεύγουν οι πρώτοι…   

Ακολουθεί το σχετικό φωτορεπορτάζ

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 31 ∆εκεµβρίου 2016

ΚΚοοππήή  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηηςς  ππίίττααςς  κκααιι  χχοορροοεεσσππεερρίίδδαα  

CMYK
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο
Στις 22 Δεκεμβρίου το πρωί και στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύ-
κης, τα παιδιά με τη δασκάλα τους Χρύσα Μπομπότη, ετοίμασαν

μια όμορφη χριστουγεννιάτικη και ζεστή γιορτή, παρουσιάζοντας
ένα μικρό θεατρικό, «Το σπίτι του Αι-Βασίλη» σʼ ένα αυτοσχέδιο
σκηνικό, που έστησαν και διακόσμησαν μόνοι τους. Τη γιορτή πα-
ρακολούθησαν οι γονείς και λιγοστοί συγγενείς των μαθητών. Τα
παιδιά την ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα και θα την έχουν για χρόνια
στη μνήμη τους. Οι φωτογραφίες είναι του Erjol Dema. 

Αργυρό βραβείο στο Δήμο Τεμπών
Αργυρό βραβείο «Best City award» στην κατηγορία «Κινητικότητα
- Μεταφορές», απονεμήθηκε  στο Δήμο Τεμπών τη Δευτέρα 24
Οκτωβρίου 2016 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Το βραβείο αφορούσε στην επιτυχημένη κατασκευή υποδομής
που καθιστά εφικτή την πρόσβαση των ΑμΕΑ στις παραλίες του

Δήμου Τεμπών καθώς και την είσοδό τους στη θάλασσα. 
Το βραβείο παρέλαβε ο ίδιος ο Δήμαρχος Τεμπών,
κ. Κώστας Κολλάτος,  συνοδεία του προέδρου της Τ.Κ. Αιγάνης
κ. Κώστα Ζαφείρη και του προέδρου του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του Δήμου Τεμπών, κ. Λάμπρου Ζάρρα. 
Τα βραβεία «Best city awards» οργάνωσε η εταιρεία Boussias Co-
nferences και στοχεύουν στην ανάδειξη Πόλεων και Επιχειρήσεων
πραγματοποιούν επιτυχημένα έργα, τα οποία  βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής στις πόλεις, η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με
την ΚΕΔΕ.

Ημερολόγιο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
Πατριώτισσες και πατριώτες, για το 2017 ο Σύλλογός δεν εξέ-
δωσε ημερολόγιο!!! Ούτε οι φωτογραφίες μας έλειψαν ούτε τα
ιστορικά ή άλλα στοιχεία ούτε τα τυπογραφία! Μόνο τα χρήματα!
Η έκδοση του 2016 δεν κάλυψε τα έξοδά της ούτε κατά το μισό!
Ή δεν το προωθήσαμε ή δεν το τιμήσατε! Το σίγουρο είναι, πως
ήταν ανεκτίμητο -  συλλεκτικό θα λέγαμε - «62 χρόνια μετά» και
καλαίσθητο! Η Καλλιπεύκη σε μια φωτογραφική συλλογή του
τότε και του τώρα, του 1954 και του 2016! Να ελπίζουμε για του
χρόνου…  

www.Kallipefki.gr και www.facebook.com/m.e.s.a.kallipefkis είναι οι
σελίδες που μπορείτε να επισκέπτεστε για θέματα σχετικά με το
χωριό μας και τον Σύλλογό μας. Στη δεύτερη δημοσιεύονται ή
και αναδημοσιεύονται και τρέχοντα θέματα.  

Χειμώνας!
Με πολύ κρύο (φυσικά χειμώνας είναι) και χιόνια περνάει, μέχρι
τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο χειμώνας στο
χωριό μας. Χαρακτηριστικό οι χαμηλές θερμοκρασίες για πολλές
μέρες και πάντα με ολικό παγετό.
Ο Δήμος φρόντισε να μην κλείσουν οι δρόμοι, αν και παρουσιά-

στηκαν κάποια μικρά προβλήματα - λόγω παγετού, όχι χιονιού - σε
ιδιαίτερα δύσκολα σημεία - τα οποία και ξεπεράστηκαν γρήγορα.
Φωτογραφίες: το μηχάνημα του Δήμου ρίχνει αλάτι στο δρόμο
προς τον ξενώνα, η πλατεία παγωμένη, με λιγοστό χιόνι και έρημη
και 2 όψεις του χωριού (Φωτογραφίες:   Erjol Dema) . 

Περισσότερα για το χειμώνα στο επόμενο φύλλο

28 Οκτωβρίου
Γιορτάστηκε και στο χωριό μας η 28η Οκτωβρίου 1940. Το κρύο
και η βροχή δεν  εμπόδισαν τον εκκλησιασμό, τον πανηγυρικό

της ημέρας, τις απαγγελίες ποιημάτων από τα παιδιά, την επι-
μνημόσυνη δέηση, την κατάθεση στεφανιών… Τον πανηγυρικό
εκφώνησε η δασκάλα, Χρύσα Μπομπότη. Στεφάνια κατέθεσαν τα
παιδιά του Σχολείου, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, Τάσος
Κούσιος και το μέλος του Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
Ζήσης Κατσιούλας.

Πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
Δημοσιεύουμε και πάλι τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ -
ΑΤΕΙ και τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να
παραλάβουν τον αναμνηστικό έπαινο, μαζί με το συμβολικό δω-
ράκι, που ετοίμασε ο Σύλλογός μας, μαζί με τις ευχές του για
καλή σταδιοδρομία. Η αναφορά και η βράβευσή τους έγινε στις
31-12-2016, στη μικρή χοροεσπερίδα για την αλλαγή του χρόνου
και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (βλέπε ανάλογο θέμα).     
-Η Κυριαζή Αναστασία του Σάββα και της Κατερίνας Μανωλούλη
(εγγονή του Μήτσιου Μανωλούλη), στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προ-
σχολικής Αγωγής Ιωαννίνων.
-Η Μαρία Τσιρέβελου του Αστερίου, την Ιατρική Σχολή Θεσσα-
λονίκης.  
-Ο Αστέριος Τσικρικάς του Ιωάννη, στο τμήμα Διατροφής και Δι-
αιτολογίας, Καρδίτσας.
-Η Παρασκευή Μπουρονίκου του Αστερίου, στο Τμήμα Επιστη-
μών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Αλεξανδρούπολης. 
-Η Ηλέκτρα Μπουρονίκου του Αστερίου,  στο Οικονομικών Επι-
στημών Θεσσαλονίκης. 
-Η Ματίνα Παπαδοντα, στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 
-Η Καραμπατή Βάγια του Αποστόλου και της Μίνας στη Σχολή Εκ-
παιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνας.
-Ο Μασούρας Αστέριος του Κωνσταντίνου, στο τμήμα Ιστορίας
και Εθνολογίας, Κομοτηνή.

Ημερολόγιο Συλλόγου Αιμοδοτών Αμπελώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ»
Καλαίσθητο, πλούσιο σε ύλη και φωτογραφίες με στοιχεία για τις
δράσεις του Συλλόγου και τον Αμπελώνα, έφτασε στα χέρια μας
το ημερολόγιο του 2017 του Συλλόγου Αιμοδοτών Αμπελώνα. Ευ-
χαριστούμε!    

Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» ευχαριστεί θερμά τους: 
Μόιρα Τζίτζικα, «Αντιγονίδες», Τάσο Γκούθα (Λάρισα), Βούλα Πα-
παδόντα, Κρίστι Ζυλάλι, Γιάννη Γκαβούτσικο (Αι-Βασίλης), Φιλιώ
Γκουγκουλιά και Χρίστο Οικονόμου, για ευνόητους και αυτονόη-
τους λόγους.  

CMYK
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««ΡΡααγγιιάάδδεεςς  έέχχεειιςς,,  μμάάνναα  γγηη,,  σσκκυυφφττοούύςς  γγιιαα  ττοο  χχααρράάττσσιι……  
ττωωνν  ΕΕυυρρωωππααίίωωνν  ππεερρίίγγεελλαα  κκααιι  ττωωνν  ααρρχχααίίωωνν  ππααλλιιάάττσσοοιι»»..    

ΥΥππεερρηηχχοογγρράάφφηηµµαα ((υυππέέρρηηχχοοςς))  µµαασσττώώνν

Το 1908 η Ελλάδα γι άλλη μια
φορά είναι ταπεινωμένη. Μετά
την πτώχευση του Τρικούπη και
τις ήττες, οι δανειστές
ελέγχουν την πολιτική και
οικονομική ζωή της χώρας.
Ίντριγκες, ψέματα, φόροι και
χαράτσια. Ο λαός πεινάει. Όχι
όπως σήμερα, αλλά σαφώς
χειρότερα. Δεν υπάρχει καμία
αισιοδοξία και ο Κωστής

Παλαμάς γράφει το ποίημα
«Γύριζε». Με ποιητική ακρίβεια,
μιλάει ευθέως για «την πόρνη
Ρωμιοσύνη, τον περίγελο των
Ευρωπαίων, τους στέρφους
μανταρίνους και το ρωμιό που
ξανάσκυψε να γίνει σκλάβος».
105 χρόνια μετά ο ποιητής είναι
πιο επίκαιρος από ποτέ. 

Γύριζε 
Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε
μας πέτρα μαύρη
ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το
προσκυνά η πλεμπάγια
η Αλήθεια τόπο να σταθή για μια
στιγμή δε θάβρη.
Αλάργα. Νέκρα της ψυχής της
χώρας τα μουράγια.
Η Πολιτεία λωλάθηκε, κι
απόπαιδα τα κάνει
το Νου, το Λόγο, την Καρδιά,
τον Ψάλτη, τον Προφήτη
κάθε σπαθί κάθε φτερό, κάθε
χλωρό στεφάνι
στη λάσπη. Σταύλος ο ναός,
μπουντρούμι και το σπίτι.

Από θαμπούς δερβίσηδες και
στέρφους μαναταρίνους,
κι από τους χαλκοπράσινους η
Πολιτεία πατιέται.
Χαρά στους χασομέρηδες! Χαρά
στους Αρλεκίνους!
Σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός
και δασκαλοκρατιέται.
Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ
λεβέντες η Όσσα
ραγιάδες έχεις, μάνα γη,
σκυφτούς για το χαράτσι
κούφιοι και οκνοί καταφρονούν
τη θεία τραχιά σου γλώσσα
των Ευρωπαίων περίγελα και
των αρχαίων παλιάτσοι.
Και δημοκόποι Κλέωνες και
λογοκόποι Ζωίλοι
και Μαμμωνάδες βάρβαροι και
χαύνοι λεβαντίνοι
λύκοι, κοπάδια, οι πιστικοί και
ψωριασμένοι οι σκύλοι
και οι χαροκόποι αδιάντροποι,
και πόρνη η Ρωμιοσύνη!

Κωστής Παλαμάς (13-1-1859/27-
2-1943)

ΠΠααίίρρννεειι  οο  ΜΜάάρρττηηςς  δδώώδδεεκκαα……
Οι περισσότεροι γνωρίζουν και μάλιστα οι
κτηνοτρόφοι, το πολύ γνωστό επιτραπέζιο όσο και
ποιμενικό δημοτικό τραγούδι:
«Παίρνει ο Μάρτης δώδεκα κι Απρίλης δεκαπέντε
και τα κοπάδια κίνησαν κι όλοι οι τσελιγκάδες.
Του Παναγιώτʼ τα πρόβατα, του Παναγιώτʼ τα
γίδια,
του Παναγιώτη η κοπή δε φάνηκε ακόμα
στους κάμπους βόσκουν έρημα χωρίς τον
Παναγιώτη…

Η ιστορία αυτού του τραγουδιού έχει ως εξής. Τα
παλαιότερα χρόνια οι Βλάχοι και όχι μόνον, κατέβαζαν

τα κοπάδια τους στα χειμαδιά της Θεσσαλίας κατά την
χειμερινή περίοδο. Επειδή όμως ήταν ετεροδημότες και
δεν είχαν δικαιώματα ούτε βοσκής ούτε ψήφου,
έπαιρναν άδεια παραμονής στα χειμαδιά μέχρι τις 12
Μαρτίου. Στις 12 Μαρτίου έπρεπε να έχουν αναχωρήσει
όλοι για τα μέρη τους. Συνέβαινε όμως πολλές φορές οι
καιρικές συνθήκες να μην είναι καλές, γιατί έριχνε
πολλά χιόνια ακόμα και τον Μάρτη οπότε τους δίνονταν
παράταση της παραμονής μέχρι τις 15 Απριλίου που
ήταν και η τελευταία προθεσμία. Έτσι λοιπόν όταν
έπαιρνε ο Μάρτης 12 ή ο Απρίλης 15 έπρεπε τα κοπάδια
να κινήσουν για τα βουνά. (Πληροφορίες: Στέργιος Ιω.
Παπαστεργίου).

Είναι μία διαγνωστική μέθοδος
ακίνδυνη (δεν υπάρχει είδος ακτι-
νοβολίας) και ανώδυνη. Μπορεί να
επαναληφθεί όσο συχνά χρειάζεται.
Δεν απαιτεί προετοιμασία και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέθοδος
πρώτης επιλογής όταν η ψηλάφιση
δεν είναι επαρκής. Η εκτέλεσή της
γίνεται από Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη,
οποίος ελαχιστοποιεί τα ψευδώς θε-
τικά ή αρνητικά αποτελέσματα. 
Ο πλήρης έλεγχος των μαστών με
υπερηχοτομογραφία (υπέρηχο) πε-
ριλαμβάνει σαφώς και τις μασχαλι-
αίες χώρες για πιθανή διόγκωση
λεμφαδένων. Χρησιμοποιείται για
τη διερεύνηση ψηλαφητών ευρημά-
των, για την σήμανση ογκιδίων πριν
την ένδειξη χειρουργικής αφαίρε-
σης αυτών, καθώς επίσης και για
την παρουσία μίκρο-μάκρο αποτιτα-
νώσεων, οι οποίες μπορεί να αποκα-
λυφθούν στο μαστογραφικό
έλεγχο. 

Σε γυναίκες άνω των 30 ετών με
αναφερόμενο ιστορικό καρκίνου ή
σε γυναίκες με συμπτωματολογία
πρέπει να γίνεται συνδυασμός και
των δύο απεικονιστικών μεθόδων(
μαστογραφία- υπέρηχος). Σε γυναί-
κες κάτω των 30 ετών αρκεί ένας
τακτικός έλεγχος με υπερηχογρά-
φημα (υπέρηχος) και σε περίπτωση
προβληματισμού ή ασάφειας των
ευρημάτων χρήζει και μαστογρα-
φικό έλεγχο.

-ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΕ-
ΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: 
-Σε πυκνούς μαστούς 
-Όταν από τον μαστογραφικό
έλεγχο αναδεικνύεται ύποπτη
βλάβη μη ψηλαφητή 
-Σε ψηλαφητή μάζα και αναρχία
ιστών 
-Όταν υπάρχει αναφερόμενο οικο-
γενειακό ιστορικό κακοήθειας 
-Σε ηλικίες κάτω των 30 ετών (προ-

ληπτικός έλεγχος) 
-Επεμβάσεις (ολική μαστεκτομή,
αφαίρεση ογκιδίου).

Χρήστος Απ. Γουλόπουλος, 
Ειδικός Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
(Θερμοπυλών24, Αμπελώνας Λάρι-
σας, τηλ: 2492033322, 6944446564,
email: xgoulopoulos@gmail.com)

Νεζερός και Ασκουρίδα
Καλλιπεύκη

Ο Νεζερός παντρεύεται στου μύθου το αδράχτι
νεράιδα δροσοστόλιστη, την Ασκουρίδα παίρνει, 
αυτός αητός στʼ απάτητα, Λιμνούλα αυτή στον κάμπο, 
σπιθίζουν δυο ψυχές σαν μια κι η γης αναγαλλιάζει.  

Συνδαιτυμόνες οι θεοί, κι οι μύθοι καλεσμένοι, 
Μούσες, νεράιδες κι ήρωες κι Όμηρος απαγγέλει, 
ο Ερμής τους εσαΐτεψε βαθιά, στου έρωτα τα βέλη
κι αυτοί γλυκά αντάμωσαν θε να γινούνε ταίρι. 

Ηλιόμορφη στολίστηκε με τʼ Απριλιού τʼ ανθίλια, 
γλυκά αντικαθρεφτίστηκε, η Ασκουρίδα λάμπει
κι έτσι πανώρια ολόλευκη, αγνή του παρεδόθη
του Νεζερού στʼ αχνό θρονί, στο σύννεφο του μύθου.

Κι ο γάμος όχι για θνητούς, μονʼ θεικό είνʼ θάμα
λαμποκοπά το σύννεφο, τʼ αστροπελέκι γνέφει,
τους καμαρώνει ο Όλυμπος, τους τραγουδεί η Οσσα, 
να ζουν αιώνια εύχονται το μέλλον να μηνούνε. 

Ο Νεζερός λαμπρός γαμπρός κι η Ασκουρίδα νύφη, 
αντάμωσαν δυο ονείρατα, τα δυο γινήκαν ένα
στη λάγνα την αστροφεγγιά, γεννήθη η Καλλιπεύκη
κι έτσι θα ζουν στην αντηλιά του μύθου και του κόσμου!

Δεν τους χωρίζει θάνατος, δεν τους αγγίζουν χρόνια
στου μύθου την αστρολαμπή, μαζί θα ζουν …αιώνια!

Αποστόλης Αστ. Παπαϊωάννου

Τραγούδι
του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Μια νύχτα θα 'ρθει από μακριά, βρ' αμάν, αμάν,
αέρας πεχλιβάνης,

να μη μπορείς να κοιμηθείς, βρ' αμάν, αμάν,
μόλις τον ανασάνεις.

Θα 'χει θυμάρι στα μαλλιά, βρ' αμάν, αμάν,
κράνα για σκουλαρίκια

και μες στο στόμα θα γυρνάν, βρ' αμάν, αμάν,
ρητορικά χαλίκια.

Θα κατεβεί σαν άρχοντας, βρ'αμάν, αμάν,
θα κατεβεί σαν λύκος,

να πάρει χρώμα και ζωή, βρ'αμάν, αμάν,
της μοναξιάς ο κήπος.

Τα μελισσάκια θα γυρνάν, βρ' αμάν, αμάν,
γύρω απ' τις πολυθρόνες

και το νερό το κρύσταλλο, βρ' αμάν, αμάν,
θα ρέει απ' τις οθόνες.

Αγέρα να 'σαι τιμωρός, βρ' αμάν, αμάν,
να 'σαι και παιχνιδιάρης

κι αν βαρεθεί η ψυχούλα μου, βρ' αμάν, αμάν,
να 'ρθεις να μου την πάρεις.

Για να κοιτάζει από ψηλά, βρ' αμάν, αμάν,
του κόσμου τη ραστώνη,

να ξεχαστεί σαν των βουνών, βρ' αμάν, αμάν,
το περσινό το χιόνι.

Το τραγούδι το έγραψε ως εξής: ο πατέρας του ήταν βοσκός κάπου
στον Τίρναβο... γέρασε και αναγκαστικά βρέθηκε σε ένα διαμέρι-
σμα να βλέπει τηλεόραση... βλέποντάς τον να κοιτάει αποσβολω-
μένος τηλεόραση έγραψε αυτούς τους στίχους...
«και το νερό το κρύσταλλο, βρ' αμάν, αμάν, θα ρέει απ' τις οθό-
νες».
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ΚΚόόλλαασσηη  κκααιι  ΠΠααρράάδδεειισσοοςς

««ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  σσεε  ππρρώώττοο  ππρροοσσωωππιικκόό»»

Πρόκειται για μια διδακτική
πανάρχαια ιστορία - που μετα-
φέρει στο βιβλίο του «Η μάνα
και το νόημα της ζωής» ο ψυ-
χίατρος και συγγραφέας Ιρβιν
Γιάλομ. 

«Θα σου δείξω την κόλαση»,
είπε ο Κύριος σʼ έναν ραβίνο
και τον οδήγησε σε ένα δωμά-
τιο που είχε στη μέση ένα με-
γάλο στρογγυλό τραπέζι. 
Οι άνθρωποι που κάθονταν
γύρω απʼ το τραπέζι ήταν πει-
νασμένοι και απελπισμένοι.
Στη μέση του τραπεζιού βρι-
σκόταν ένα τεράστιο καζάνι
με νόστιμο φαγητό που μύριζε
καταπληκτικά, ώστε το στόμα
του ραβίνου γέμισε σάλιο. 
Όσοι κάθονταν στο τραπέζι
κρατούσαν από ένα κουτάλι
με πολύ μακρύ χέρι. 
Παρόλο που τα κουτάλια
έφταναν ίσα - ίσα το καζάνι, τα
χερούλια τους ήταν πιο μα-
κριά απʼ τα μπράτσα των αν-
θρώπων που τα κρατούσαν:
έτσι κανένας τους δεν μπο-
ρούσε να φάει, γιατί του ήταν
αδύνατον να φέρει το φαγητό
ως τα χείλη του. Ο ραβίνος
είδε ότι η δυστυχία τους ήταν

πραγματικά τρομερή.
«Τώρα θα σου δείξω τον Πα-
ράδεισο», είπε ο Κύριος, και
μπήκαν σʼ ένα άλλο δωμάτιο,
ακριβώς το ίδιο όπως το
πρώτο.
Κι εκεί υπήρχε το ίδιο μεγάλο
στρογγυλό τραπέζι, το ίδιο κα-
ζάνι με φαγητό. Οι άνθρωποι
εδώ, όπως και οι προηγούμε-
νοι, κρατούσαν τα ίδια κουτά-
λια με μακριά χερούλια – εδώ,
όμως, όλοι ήταν καλοφαγωμέ-
νοι και παχουλοί, γελούσαν

και συζητούσαν.
Ο ραβίνος δεν καταλάβαινε.
«Είναι απλό, αλλά απαιτεί μια
συγκεκριμένη ικανότητα»,
είπε ο Κύριος. «Σʼ αυτό το δω-
μάτιο, βλέπεις, έμαθαν να ταΐ-
ζουν ο ένας τον άλλον».

Σημείωση σύνταξης: Συνεργα-
σία, Πατριώτισσες και Πατριώ-
τες, Συνεργασία, κάτι που
σήμερα λείπει κι όσο περνάει
ο καιρός όλο και απομακρύνε-
ται! 

Μελένικο, µικρή κοινότητα Ελλήνων στην
Οθωµανική Αυτοκρατορία

Θα μπορούσε ένα φορολογικό νομοσχέδιο να διασφαλίζει ότι και τα χαράτσια
θα πληρώνονται κανονικά αλλά και ο ΕΝΦΙΑ δεν θα προκαλεί πονοκέφαλο σε
όσους τον χρωστούν;

Κατά πόσον η εικόνα που έχουν οι Έλληνες για τους πολιτικούς, τους
παρουσιάζει ως ακούραστους ανθρώπους που δουλεύουν χωρίς αμοιβή, χωρίς να
παρεκκλίνουν καθόλου από τους νόμους και χωρίς χατίρια στους πολιτικούς τους
φίλους;

Όσο και αν οι παραπάνω περιγραφές μπορεί να τοποθετούνται από κάποιους
στη σφαίρα της φαντασίας, αποτέλεσαν πραγματικότητα για μια ελληνική
κοινωνία που, παρά το μικρό της μέγεθος, άνθισε στο εμπόριο, τα γράμματα, την
εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Ο λόγος για το Μελένικο, που γεωγραφικά βρίσκεται σήμερα στο
νοτιοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας, όμως εκεί κατοικούσε μια μικρή
κοινότητα Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που με τη συνθήκη του
Βουκουρεστίου το 1913 μεταφέρθηκε εκτός των ορίων της ελληνικής
επικράτειας

Ο νόμος ήταν σαφής: «Εις καιρόν έτι των Χαρατζίων χρεωστούν οι Έφοροι και
οι Επίτροποι να αγοράζουν τα Χαρατζοχάρτια εκείνων των πτωχών αδελφών,
οίτινες από σωματικήν αδυναμίαν δεν ημπόρεσαν να δουλεύσουν και να
κερδίσουν εκείνο το άφευκτον δόσιμό των». Στο ίδιο μήκος κύματος, πρόνοια
υπήρχε για τον φτωχό, τον ορφανό, τον φυλακισμένο. Ειδικά στην τελευταία
περίπτωση, θα έπρεπε όλοι να βοηθήσουν ώστε να πάνε στον φυλακισμένο ξύλα
για να ζεσταθεί, φαγητό για να τραφεί και καντήλι για να φέγγει τη μαύρη φυλακή
του, λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η φιλόλογος, Αικατερίνη Κουμλίδου, παραθέτοντας
αναφορές από το βιβλίο της «Μελένικον, των Ελλήνων οι κοινότητες».

Μιλώντας για τον πολιτικό της εποχής του 1813, οπότε υπεγράφη και το

περίφημο καταστατικό με τον οποίο ορίζονται όλες οι παράμετροι της διοίκησης
της κοινότητας, χρησιμοποιεί συγκεκριμένους όρους του καταστατικού

Ο όρος «αφιλοπροσώπως» δηλώνει, κατά την ίδια, ότι ο άρχοντας δεν θα
πρέπει να κάνει χατίρια στους πολιτικούς του φίλους αλλά να εργάζεται «αόκνως
και αμισθί», χωρίς κούραση και αμοιβή, «απαρασαλεύτως», δηλαδή χωρίς να
διαταράσσεται η νομοθεσία, «αδιακόπως» με προθυμία και «αφεύκτως» που
σημαίνει ότι επρόκειτο για καθήκον που κανείς δεν μπορούσε να προσπεράσει ή
να αμελήσει.

Ιδίως για τους εκπαιδευτικούς προβλεπόταν να κάνουν τη δουλειά τους
«αναργύρως» καθώς απαγορευόταν να πάρουν χρήματα από τους γονείς και την
οικογένεια των παιδιών. Μέγιστο δε ιδανικό, ήταν ο δάσκαλος «να φωτίση τους
μαθητάς του, αποδείξας αυτούς αξίους του ελληνικού ονόματος» καθώς το
ελληνικό όνομα είχε σημασία για τα μέλη της κοινότητας.

Στο ερώτημα τι βαρύτητα έχει ο όρος «κοινότητα», η κ. Κουμλίδου επικαλείται
τον στίχο «των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία» του γνωστού
τραγουδιού «ας κρατήσουν οι χοροί» σε στίχους και μουσική του Διονύση
Σαββόπουλου. «Είναι φορές που η ποίηση ή ένα τραγούδι μπορεί να συλλάβουν
αυτό που πλήθος επιστημονικής έρευνας καταγράφει εκτενώς: το ότι δηλαδή οι
Έλληνες δημιούργησαν στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, μικρές
κοινότητες που παρουσίασαν μεγάλη ανάπτυξη. Είναι αυτές οι κοινότητες, που
αν τις δει κάποιος στον χάρτη θα είναι σαν να βλέπει έναν γαλαξία με διάσπαρτα
φωτισμένα σημεία να τον διαγράφουν», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που διάλεξε τις συγκεκριμένες λέξεις για τον
τίτλο του βιβλίου της και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τις ελληνικές κοινότητες στο
Βουκουρέστι, τη Βιέννη, το Βελιγράδι και δεκάδες άλλες περιοχές

«Οι ελληνικές κοινότητες είναι τόσες πολλές και χαρτογραφήθηκαν από τον
αείμνηστο καθηγητή Απόστολο Βακαλόπουλο, ο οποίος μελέτησε την εξάπλωση
των Ελλήνων στα Βαλκάνια και συνολικά στην Ευρώπη» προσθέτει.

Επόμενο ερώτημα, που προκύπτει από τις αναφορές στο Μελένικο, είναι κατά
πόσον αυτός ο τρόπος ζωής θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα του
σήμερα. «Μακάρι να μπορούσαμε να τον αντιγράψουμε, να ζούμε αλληλέγγυοι ο
ένας με τον άλλο, χωρίς εγωισμούς που μας περιχαρακώνουν γύρω από τον
εαυτό μας και την περιουσία μας. Αφού συνέβη στο Μελένικο, αυτό σημαίνει ότι
μπορούν οι Έλληνες να το πετύχουν ξανά. Βλέπουμε σήμερα τι γίνεται με τους
πρόσφυγες στα νησιά του Αιγαίου και πώς άνθρωποι ανώνυμοι και φτωχοί
συμπεριφέρονται για να βοηθήσουν» τονίζει η κ. Κουμλίδου.

Αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ασχοληθεί με την
ιστορία του Μελένικου και τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών γι αυτό,
μιλά για τις δικές της ρίζες και τη σημασία που έχει ιδιαίτερα σήμερα, εν μέσω
κρίσης, να επιστρέφει κάποιος στο δικό του αξιακό σύστημα. 

«Ήταν ψυχοθεραπευτικό για μένα» λέει και επισημαίνει ότι ήθελε να αφήσει
και εκείνη ένα πόνημα στους μελλοντικούς επιστήμονες που θα αναζητήσουν
κάτι σχετικό αλλά και μια πηγή γνώσης και μνήμης στα παιδιά της που μεγάλωσαν
βλέποντας γύρω τους κειμήλια από το Μελένικο, στιγμές από την καθημερινή
ζωή των παππούδων και φωτογραφίες από τον τόπο που αποτέλεσε σημείο
αναφοράς για τη ζωή της.

Επιμέλεια: Νικηφόρος Λαμπίρης 

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και άγνωστο σε πολλούς, κεί-
μενο του Μάνου Χατζιδάκι, που γράφτηκε το 1980 στη
Μελβούρνη, δημοσίευσε η ομογενειακή εφημερίδα
Νέος Κόσμος. Πρόκειται για το άρθρο «Βιογραφικό σε
πρώτο προσωπικό», το οποίο δημοσιεύθηκε με την ευ-
καιρία τη συμπλήρωση, στις 15 Ιουνίου 2014, 20 χρόνων
από το θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, διανοού-
μενου και ποιητή.

«Βιογραφικό σε πρώτο προσωπικό
Γεννήθηκα στις 23 Οκτώβρη του '25, στην Ξάνθη τη
διατηρητέα κι όχι την άλλη τη φριχτή που χτίστηκε
μεταγενέστερα από τους μεταπολεμικούς της ενδο-
χώρας μετανάστες.
Η μητέρα μου ήταν από την Αδριανούπολη και ο πα-
τέρας μου απ' την Κρήτη. Με φέραν το '31 στην
Αθήνα απ' όπου έλαβα την Αττική παιδεία - όταν
ακόμη υπήρχε στον τόπο μας και Αττική και Παιδεία.
Είμαι λοιπόν γέννημα δύο ανθρώπων που δεν συ-
νεργάστηκαν ποτέ, εκτός απ' την στιγμή που αποφά-
σισαν την κατασκευή μου. Γι' αυτό και περιέχω μέσα
μου όλες τις δυσκολίες του Θεού και όλες τις αντι-
θέσεις. Όμως η αστική μου συνείδηση, μαζί με τη θη-
τεία μου την Ευρωπαϊκή, φέραν ένα αποτέλεσμα
εντυπωσιακό. Έγινα τόσο ομαλός, έτσι που οι γύρω
μου να φαίνονται ως ανώμαλοι.
Η κατοχική περίοδος, μου συνειδητοποίησε πως δεν
χρειαζόμουν τα μαθήματα της Μουσικής, γιατί με κα-
θιστούσαν αισθηματικά ανάπηρο και ύπουλα μ' απο-
μάκρυναν απ' τους αρχικούς μου στόχους που ήταν:
Να διοχετευθώ, να επικοινωνήσω και να εξαφανιστώ.
Γι' αυτό και τα σταμάτησα ευθύς μετά την κατοχή -
σαν ήρθε η απελευθέρωση. Δεν σπούδασα σε Ωδείο
και συνεπώς δεν μοιάζω φυσιογνωμικά με μέλος του
γνωστού Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Ταξίδεψα πολύ. Κι' αυτό με βοήθησε ν' αντιληφθώ
πώς η βλακεία δεν ήταν μόνο προϊόν του τόπου μας
αποκλειστικό, όπως περήφανα αποδεικνύουν συνε-
χώς οι Έλληνες σωβινιστές και οι ντόπιοι εθνικιστές.
Έτσι ενισχύθηκε η έμφυτη ελληνικότητά μου και μί-
κραινε κατά πολύ ο ενθουσιασμός μου για τους αλ-
λοδαπούς.
Έγραψα μουσική για το Θέατρο, για τον Κινηματογράφο
και τον Χορό. Παράλληλα έγραψα πολλά τραγούδια
- δύο χιλιάδες μέχρι στιγμής, - μέσ' απ' τα οποία ξε-
χωρίζω όλα όσα περιέχει αυτή μου η συναυλία.
Τo 1966 βρέθηκα στην Αμερική, και επειδή χρω-
στούσα στην ελληνική εφορία κάπου τρεισήμισι εκα-
τομμύρια δραχμές, αναγκάστηκα να κατοικήσω εκεί
ώσπου να τα εξοφλήσω.
Εξόφλησα τα χρέη μου το '72 κι' επέστρεψα στην
Αθήνα, για να κατασκευάσω το καφενείο με το
όνομα «Πολύτροπο». Ήρθε, όμως, ο τυφώνας που
ονομάστηκε «Μεταπολίτευση» με τις σειρήνες των
γηπέδων και των σφαιριστηρίων και τους χιλιάδες εκ
των υστέρων αντιστασιακούς, που αγανακτισμένοι

τραγουδούσαν τραγούδια ενάντια στη Δικτατορία,
και που με αναγκάσανε να κλείσω το «Πολύτροπο»,
μ' ένα παθητικό περίπου πάλι των τρεισήμισι εκα-
τομμυρίων. Μοιραίος αριθμός.
Κι' έτσι απ' το '75 αρχίζει μια διάσημη «εποχή μου» που
θα την λέγαμε, για να την ξεχωρίσουμε η υπαλληλική,
και που με κατέστησε πάλι διάσιμο σ' όλους τους απλη-
ροφόρητους συμπατριώτες μου και σ' όσους πίστεψαν
πως τοποθετήθηκα χαριστικά στις όποιες θέσεις της δη-
μόσιας ζωής. Μέσα σ' αυτή που λέτε την περίοδο, προ-
σπάθησα ανεπιτυχώς είναι αλήθεια, να πραγματοποιήσω
«ακριβές καφενειακές ιδέες» πότε στην ΕΡΤ και πότε
στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και οι δύο ετούτοι οργανι-
σμοί βαθύτατα διαβρωμένοι και σαθροί από τη γέννησή
τους, κατάφεραν ν' αντισταθούν επιτυχώς ώσπου στο
τέλος να με νικήσουν «κατά κράτος». Παρʼ  όλα αυτά,
μέσα σε τούτον τον καιρό, γεννήθηκε η φιλελεύθερη
έννοια του ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και επιβλήθηκε σε
ολόκληρο τον τόπο.
Και καταστάλαγμα μέχρι στιγμής του βίου μου είναι:
Α δ ι α φ ο ρ ώ για την δόξα. Με φυλακίζει στα όρια που
εκείνη καθορίζει κι' όχι εγώ.
Π ι σ τ ε ύ ω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει κι όχι σ'
αυτό που μας διασκεδάζει και μας κολακεύει εις τας βι-
αίως αποκτηθείσας συνήθειές μας.
Ε π ι θ υ μ ώ να έχω πολλά χρήματα για να μπορώ να
στέλνω «εις τον διάβολον» - πού λένε - κάθε εργασία
που δεν με σέβεται. Το ίδιο και τους ανθρώπους.
Π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην ανα-
θεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα
«επώνυμους» πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυ-
χασμένους συνομήλικους, την σκοτεινή και ύποπτη δη-
μοσιογραφία την πάσα λογής χυδαιότητα καθώς και
κάθε ηλίθιο του καιρού μου.
Αυτό το ρεσιτάλ, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης συνει-
δητής προσπάθειας και μελέτη «υψηλού πάθους». Γι'
αυτό και το αφιερώνω στους φίλους μου.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Μελβούρνη 20 Μαΐου 1980

Πηγή: http://news.in.gr



Μπορεί η επαφή των νεοελλήνων με
την αρχαιοελληνική παράδοση και
γλώσσα να είναι εξαιρετικά
προβληματική, ωστόσο υπάρχουν
λέξεις και εκφράσεις που πέρασαν
αυτούσιες στην καθημερινότητά μας
και ευτυχώς μας θυμίζουν το
δοξασμένο παρελθόν.

Αιδώς Αργείοι: όταν θέλουμε να
καταδείξουμε αισθήματα ντροπής
αναφερόμενοι σε κάποιον άλλο.
Ειπώθηκε από τον Στέντορα (σε
έντονο ύφος) προς τους Αργείους
κατά τη διάρκεια του Τρωικού
πολέμου, με σκοπό να τους ανυψώσει
το ηθικό όταν ο Αχιλλέας αποχώρησε
από τη μάχη. (Ομήρου Ιλιάδα - Ε 787)

Αντίπαλον δέος: όταν αναφερόμαστε
σε ισχυρό αντίπαλο. (Θουκυδίδης - Γ
11)

Από μηχανής θεός: μη αναμενόμενη
βοήθεια - λύση - συνδρομή σε κάποιο
πρόβλημα ή δύσκολη κατάσταση.
Προέρχεται από θεατρικό τέχνασμα
στην αρχαία Ελλάδα που
χρησιμοποιούσαν οι τραγικοί ποιητές
όταν ήθελαν να δώσουν διέξοδο στη
πλοκή του έργου και στο οποίο κατά
τη διάρκεια της παράστασης
εμφανιζόταν ένας Θεός επάνω σε
εναέρια κατασκευή (γερανός).

Αρχή άνδρα δείκνυσι: όταν οι πράξεις
– έργα χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο
στον οποίο αναφερόμαστε. (Βίας ο
Πριηνεύς - Σοφοκλής…. Αντιγόνη 62)
Ασκός του Αιόλου: σε περιπτώσεις
επικείμενων δεινών – καταστροφών.
Ο Αίολος έδωσε έναν ασκό στον
Οδυσσέα ο οποίος περιείχε ανέμους.
Όταν λοιπόν οι σύντροφοι του
Οδυσσέα άνοιξαν τον ασκό,
απελευθερώθηκαν οι άνεμοι και
παρέσυραν το πλοίο στο νησί των
Λαιστρυγόνων. (Ομήρου Οδύσσεια Κ
1-56)

Αχίλλειος πτέρνα: αδύνατο σημείο. Η
φράση προέρχεται από το μύθο του
Αχιλλέα, σύμφωνα με τον οποίο, όταν
τον βύθιζε στο αθάνατο νερό η
μητέρα του, επειδή τον κρατούσε από
τη φτέρνα, στο συγκεκριμένο σημείο
του σώματός του παρέμεινε θνητός.

Βίος αβίωτος: ζωή ανυπόφορη.
(Χίλων Ο Λακεδαιμόνιος)

Γαία πυρί μειχθήτω: σε περιπτώσεις
καταστροφής, όταν θέλουμε να
δώσουμε έμφαση.
Γη και ύδωρ: υποδηλώνει περιπτώσεις
υποταγής , πλήρους υποχώρησης,
παράδοσης άνευ όρων. Η φράση
προέρχεται από τον Ηρόδοτο,
σύμφωνα με τον οποίο οι Πέρσες
απεσταλμένοι ζήτησαν από τους
Σπαρτιάτες γη και ύδωρ σε ένδειξη
υποταγής. (Ηροδότου Ιστορία V 17-18)

Γόρδιος δεσμός:
Aναφέρεται σε περιπτώσεις
δύσκολων προβλημάτων (άλυτων). Η
φράση λέγεται σε περιπτώσεις
δύσκολων καταστάσεων, όπως αυτή
που αντιμετώπισε ο Μέγας
Αλέξανδρος, όταν προσπάθησε να
λύσει ένα πολύπλοκο κόμπο, το
«γόρδιο δεσμό» τον οποίον σύμφωνα
με τον χρησμό όποιος τον έλυνε θα
γινόταν κυρίαρχος της Ασίας.
(Αρριαννού 11 3)

Δαμόκλειος σπάθη:
Aπειλητικές καταστάσεις Η φράση
προέρχεται από επεισόδιο που
συνέβη μεταξύ του τυράννου των
Συρακουσών Διονυσίου και του
Δαμοκλή, ενός αυλικού κόλακα , όταν
ο πρώτος θέλοντας να δείξει στο
Δαμοκλή πόσο επικίνδυνο ήταν το

αξίωμα του τυράννου τον έβαλε να
καθίσει στο θρόνο, ενώ από πάνω του
κρεμόταν ξίφος σε μια τρίχα αλόγου.
Δούρειος Ίππος:
Aναφέρεται σε περιπτώσεις
δολιότητας, ή δώρων τα οποία
υποκρύπτουν δόλο. Η φράση
προέρχεται από τον Όμηρο και
αναφέρεται κατά την περίοδο των
Τρωικών πολέμων τότε που οι
Έλληνες ενώ χάρισαν στους Τρώες
ξύλινο άλογο μεγάλων διαστάσεων
ως αφιέρωμα στους Θεούς, στο
εσωτερικό του ήταν κρυμμένοι ο
Οδυσσέας με τους συντρόφους του,
οι οποίοι άνοιξαν τις πύλες της
Τροίας στους υπόλοιπους Έλληνες
(Ομήρου Οδύσσεια λ 529)

Δρακόντεια μέτρα:
Aναφέρεται σε περιπτώσεις λήψης
αυστηρών - σκληρών μέτρων Η
φράση προέρχεται από τον Δράκοντα
(7ος αιώνας π.Χ) αρχαίο νομοθέτη
των Αθηνών, ο οποίος ήταν γνωστός
για τους αυστηρούς και σκληρούς
νόμους που επέβαλε.

Eξ απαλών ονύχων:
Aναφέρεται στην νηπιακή ηλικία
κυριολεκτικά, ή σε παλαιότερη
χρονική περίοδο μεταφορικά. Η
φράση χρησιμοποιείται για να
προσδιορίσει τη νηπιακή ηλικία κατά
την οποία ο άνθρωπος έχει μαλακά
νύχια.

Έπεα πτερόεντα: αερολογίες,
αβάσιμα επιχειρήματα. Ομηρική
έκφραση βασισμένη στην αντίληψη
ότι τα λόγια όταν εκστομίζονται τα
παίρνει ο αέρας. (Ομήρου Ιλιάδα Α
201)
Επί ξυρού ακμής: στην κόψη του
ξυραφιού, σε πολύ κρίσιμη
κατάσταση, σε κρίσιμο σημείο.
Ομηρική φράση η οποία ειπώθηκε από
το Νέστορα στο Διομήδη στην
προσπάθειά του να τον παροτρύνει
για συμμετοχή στον πόλεμο εναντίον
των Τρώων. (Ομήρου Ιλιάδα Κ 173)

Εκατόμβη:
Θυσία με πολλά θύματα, μεγάλη
απώλεια. Εκατόμβη στην αρχαία
Ελλάδα ονόμαζαν την θυσία κατά την
οποία γινόταν προσφορά από εκατό
βόδια στους θεούς. (Ομήρου Ιλιάδα Α
65)

Ες αύριον τα σπουδαία:
Αργότερα θα ασχοληθούμε με τα
σοβαρά ζητήματα – θέματα, αναβολή.
Τη φράση είπε ο Θηβαίος Αρχίας,
όταν έλαβε το γράμμα που τον
προειδοποιούσε ότι κινδυνεύει από
τον Πελοπίδα. (Πλουτάρχου Πελοπ. 10)

Ή ταν ή επί τας:
Ή θα την φέρεις νικητής (ασπίδα) ή
θα σε φέρουν επάνω της νεκρό… ή
θα επιτύχουμε, ή θα αποτύχουμε. Τη
φράση έλεγαν οι Σπαρτιάτισσες
μητέρες στα παιδιά τους, όταν τους
έδιναν την ασπίδα για τον πόλεμο.
(Πλουτάρχου Λακεδαιμ. Αποφθ.16)

Ήξεις αφήξεις: Λέγεται όταν κάποιος
αλλάζει συνεχώς γνώμη. Η φράση
προέρχεται από το χρησμό του
μαντείου των Δελφών « ήξεις
αφήξεις ου θνήξεις εν πολέμω». Η
θέση του κόμματος πριν ή μετά το
αρνητικό μόριο ου, καθορίζει και τη
σημασία του χρησμού.

Κέρβερος:
Σκληρός, ανυποχώρητος. Προέρχεται
από το ομώνυμο τέρας που φύλαγε
τον Άδη και δεν επέτρεπε την είσοδο.

Κέρας Αμαλθείας:
Παραπέμπει σε πλούτο – αφθονία
υλικών αγαθών. Η φράση προέρχεται

από περιστατικό όπου η Αμάλθεια
έτρεφε το μικρό Δία με κέρατο
κατσίκας γεμάτο γάλα και μέλι.

Κόπρος του Αυγείου:
Συγκεντρωμένες ατασθαλίες –
καταστάσεις οι οποίες δύσκολα
διορθώνονται. Η φράση προέρχεται
από άθλο του Ηρακλή, κατά τον οποίο
καθάρισε την κοπριά από τους
στάβλους του Αυγείου.

Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα:
Λέγεται για όσους υπερηφανεύονται
και καυχώνται για ανεπιβεβαίωτα
κατορθώματα και καλούνται να
αποδείξουν ότι λένε την αλήθεια. Η
φράση προέρχεται από Αισώπειο
μύθο σύμφωνα με τον οποίο κάποιος
ισχυριζόταν ότι κάποτε στη Ρόδο
έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα και του
ζήτησαν να το επαναλάβει λέγοντάς
του την παραπάνω φράση. (Αισώπου
Μύθοι «Ανήρ Κομπαστής»)

Mηδένα προ του τέλους μακάριζε:
Μην βιάζεσαι να μακαρίσεις κάποιον
πριν το τέλος. Με αυτή τη φράση
σχολίασε ο Σόλωνας τους θησαυρούς
του Κροίσου, όταν ο τελευταίος τους
έδειξε με υπερηφάνεια. (Ηροδότου Ι
32 7)

Κύκνειο άσμα:
Η τελευταία ενέργεια - πράξη - έργο
κάποιου. Προέρχεται από το
τελευταίο τραγούδι του κύκνου πριν
το θάνατό του. (Πλάτωνος Φαίδων 84
Ε)

Ιστός της Πηνελόπης:
Λέγεται για έργο που δεν τελειώνει.
Η φράση είναι από τον Όμηρο όπου
στην Οδύσσεια αναφέρεται στην
Πηνελόπη η οποία ύφαινε ένα
ύφασμα την ημέρα και το ξήλωνε τη
νύχτα, θέλοντας να ξεγελάσει τους
μνηστήρες μέχρι να γυρίσει ο
Οδυσσέας από την Τροία. (Ομήρου
Οδύσσεια τ 149)

Κουτί της Πανδώρας:
Εμφάνιση πολλών δεινών
ταυτόχρονα. Η φράση προέρχεται
από τη μυθολογία, σύμφωνα με την
οποία ο Δίας για να τιμωρήσει τους
ανθρώπους έδωσε στην Πανδώρα ως
δώρο ένα κιβώτιο γεμάτο με όλες τις
συμφορές, με αποτέλεσμα μόλις το
άνοιξε να βγουν όλα τα δεινά, εκτός
από την ελπίδα.

Προκρούστειος Κλίνη:
Προσαρμογή κάποιας κατάστασης
βάσει συμφέροντος. Προέρχεται από
τον μυθικό κακούργο Προκρούστη ο
οποίος έδενε τα θύματά του σε
κρεβάτι κι έπειτα τους έκοβε ή
εξάρθρωνε τα πόδια, προκειμένου να
τους φέρει σε ίσο μήκος με το
κρεβάτι.

Μέμνησο των Αθηναίων:
Μην ξεχνάς αυτόν που πρόκειται να

εκδικηθείς. Τη φράση έλεγε
καθημερινά ένας υπηρέτης στο
Δαρείο (κατόπιν εντολής του)
υπενθυμίζοντας ότι έπρεπε να
τιμωρήσει τους Αθηναίους, διότι
συμμετείχαν στην πυρπόληση των
Σάρδεων. (Ηροδότου V 105)

Μερίς του λέοντος: Το μεγαλύτερο
μερίδιο. (Αισώπου μύθοι «Λέων και
αλώπηξ»)

Κομίζω γλαύκα εις Αθήνας: Όταν
λέγονται ήδη γνωστά πράγματα. Η
φράση λέγεται διότι στην Αθήνα η
γλαύκα, η κουκουβάγια, ήταν γνωστή,
σαν σύμβολο της Αθήνας και
εικονιζόταν παντού, όπως στις
στροφές των σπιτιών, στα νομίσματα
κ.λ.π. (Αριστοφάνη, Όρνιθες, 301)
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ΝΕΡΟ!!!
Όπως όλοι διαπιστώσαμε το τιμολόγιο του νερού άλλαξε!
Λογικό είναι να άλλαξαν και οι υποχρεώσεις του Δήμου προς
τους δημότες. Ναι είναι ακριβότερο! Περιμένουμε τις διορ-
θώσεις που υποσχέθηκε ο Δήμαρχος από την πρώτη εφαρ-
μογή αφού πέρασε ο χρόνος προσαρμογής πλέον. Ας
έχουμε λοιπόν το νου μας κι ας ακολουθήσουμε όπου μπο-
ρούμε τις συμβουλές που μας έρχονται από το Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο Γόννων (τις έχετε όλοι, ήταν μέσα στο φάκελο
με τον τελευταίο λογαριασμό) εκεί που μπορούμε και για οι-
κονομία αλλά και για τη μη σπατάλη του νερού. 

Εκφράσεις από τα Αρχαία Ελληνικά πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεε  σσήήμμεερραα
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Συνέχεια από την 1η σελίδα
Σίγουρα τα Νεοχρονιάτικα ευχολόγια
ηχούν ευχάριστα στʼ αυτιά μας αλλά η…
ελπίδα  μπέρδεψε τις στάσεις κατέβηκε
στην προηγούμενη… αν και τα νταούλια
χτυπούν ασύχαστα  «τρύπσαν» κι οι ντα-
ουλτζήδες μας στέγνωσαν… αλλά στα
ευχόλογα…  τζάμπα πράμα, βάλτε και
ένα ακόμα να σας πέσει το, μετά του
τζάκ ποτ τζόκερ, αν δε σας έπεσε το
φλουρί, της βασιλόπιτας, εμένα πάλι,
όλο εκείνο το άχυρο «κλασίνα» αντιπρο-
σωπευτικό του κοπαδιού μου πέφτει στη
βασιλόπιτα, συνήθισα πια απαραξένευ-
τος, ταμένος στα βουκολικά κι ας μην
έχω ούτε κότα στο σπίτι.
Πατριωτάκια! Εδώ ταυτοποιημένοι μαζί
με τη στήλη στην Ω.Κ. και το Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
σας είδαμε ιντερνετικά, το γλεντήσατε
Χριστουγεννιάτικα - Πρωτοχρονιάτικα
αλλά εμείς  …γκρινιάρηδες, χτυπάμε
«Όσκαρ Γκίνιας» για Gouines, σα χορευ-
ταράδες της  Σαλόνικας, σα Βολιώτες
στο συρτάκι ντανς της παραλίας! Γιατί,
παρʼ όλο που η γκρίνια μας μπορεί να αγ-
γίζει τα 8-9 (π)ριχτερ ούτε βραβείο εί-
δαμε, ούτε τσουνάμι οργής
ξεσηκώνουμε, δεν πιάνουμε φαίνεται
ακόμη τις νόρμες για το Gouines ! 

Πατριωτάκια,  Απανταχού σε μακρινές
και κοντινές πατρίδες ένα κλικ πια δρό-
μος… μέσω FB «γλεπόμαστε» πια απʼ τη
μια να ψήνουμε καφέ την άλλη παϊδάκια,
κτλ όλα  φόρα παρτίδα, likeζόμαστε ασυ-
στόλως κι εμείς, εδώ αντιρριέμαστε μη
μπήκαμε άγρια στο Πρωτοχρονιάτικο
του ʼ17 άρθρο μας στην Ω.Κ. Επιβεβαι-
ωμένο… αγαπιέμαστε  και μπορεί αντί
για μόνο ευχές, τηγανιές και μια από
λουκάνικα με πράσο στα μπαλκόνια, Χρι-
στουγεννιάτικα να σας αρχίσαμε το πρή-
ξιμο των… αμελέτητων αλλά η
κατάσταση πάει κόλαση και τα μνημό-
συνα (διάβαζε μνημόνια … χάσαμε και
το νούμερο, είμαστε κάπου στο τρεισή-
μισι όσο να εκδοθεί  η Ω.Κ. μάλλον, χτυ-
πάμε 4ο)… πανάκριβα γαμώτη μου, γιατί
σαν Έλληνες ψωνίζουμε κι από ακριβά
καπιταλ(η)στ(ρ)ικά ευρωπαϊκά πολυκα-
ταστήματα καθώς κι από υπερατλαντικό
USAέικο  ΔυΝαΤό σβέρκο,  απολαμβά-
νοντας και το ρεσιτάλ απάθειας  μας,
καθώς η  αραχτοφραπουτσινιά  (ελλη-
νική πατέντα κι εκδοχή) χτυπάει πρωτιά!
Παντού πρωτιές  Ελληναράδες!!! φτου!
(σ.σ. τρία θαυμαστικά ,κόμμα, τρία ερω-
τηματικά και ένα φτύμα …ματιάσματος!)
Όχι πως οι άλλοι λαοί δεν κάνουν τοιού-
του είδους ανακαλύψεις  αλλά σε μας
πάει «παμπόρι» (= σύννεφο)! Μάθαν και
κάτι ξυπνοί καπιτάλες, ότι είμαστε και
«επαναστάτες» του πληκτρο-γλύκανου
στο ΦΒμπουμπούκι και μας παταρίζουν
στο αβέρτο! Αλλά δικαιολογημένοι…
Χειμώνας και  που να βγάλεις μύτη για
διαμαρτυρίες και αγωνιστικότητες, ψο-
φόκρυο… θέλεις και κάνας  εντεταλμέ-
νος του γκουβέρνου, μπάτσος να μας
πασαλείψει με τίποτα ληγμένους κα-
πνούς του κλάματος, ως εμπόδια αγωνι-
στικού πεζοδρομίου! Γι αυτό... τη
φραπεδιά παιδί και με διπλή γλυκάδα να
φύγει το σεκλέτι μας, να βγει η φαρμα-
κάδα,  άι σιχτίρ παλιοζωή, μια… ζωή την
έχουμε να την ξοδεύουμε σε… σημαίες
και ταμπούρλα»! 
Κι η στήλη μας σπαζούμπαλη εδώ υπό
την ανοχή και καρτερικότητα Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
κι αναγνωστών, να περιγράφει το συναί-
σθημα κόντρα αντεπίθεση σε βαλτω-
μένο γήπεδο και διαιτησία ξεπουλιτίκι
αλλά ας πούμε, όμως, και κάτι σοβαρό-
τερο και γνωστικότερο μη μας πάρουν
και στο ψιλό για αθυροστομία κι ελα-
φράδα τίποτα πολλά βαρείς, από τους
ηθικάριους αναγνώστες της «…θημιρί-
δας»  μας Ω.Κ.  και ξαναγκάσουν  τους
ΔΣυμβουλάτορες του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. και τον
Πρόεδρό του, ξαδερφάκι  μου… «ξαρ-
γού κι απού ταύτου» (=επίτηδες κι εξ αι-

τίας αυτού) να μας «κουρνιαχτήσνʼ κάνα
μπίτσμα» (=επιβάλλουν το τέλος ) θα
χαθεί κι η πόλη από βελόνι θα πάει κι η
Γκρίνια μας χαράμι, θα μείνει κι η Καλλι-
πεύκη μας χωρίς Gouines, και το … χει-
ρότερο ή το καλύτερο, θα γλυτώσετε
και από τον γκρινιαρο- γκινιάρικο
αχταρμά σκέψης και συναισθήματος της
στήλης στην Ω.Κ. κι εμού  ! 
Κι επειδή μου συνεστήθη από την αρχι-
συνταξία της Ω.Κ. λέγοντας , να το «σμα-
ζεύω» να το «μπητίζω» αρχίτερα μη σας
κουράζω, γιατί έτσι κι αλλιώς ποιος δια-
βάζει σήμερα και μάλιστα παραπάνω από
καναδυό σειρές κι αυτές αγγαρεία,
αφού υπάρχει η «φωτο» ίσον χίλιες λέ-
ξεις .Τι να πω χαράμι παν οι κόποι μου
και ο ιδρώς πλημύρα, ευτυχώς δεν ιδρώ-
νει η σκέψη! 
Έτσι κι αλλιώς καταντήσαμε μικροα-

στούληδες κι ας είμαστε χωριαταραίοι κι
από ψηλό χωριό-βουνό, συναίσθημα, αε-
ράτο αλλά βλέπεις οι συναναστροφές
στα άστυα  και στις ξενητιές μας έκαναν
πλαδαρούς, το ρίξαμε στην αραχτή από
καρέκλα σε καναπέ κι από σιρόπι σταφυ-
λιού, λευκού, ερυθρού ή με γλυκάνισο ή
άνευ, σε σιρόπι κρεμμυδιού με πάγο ή
σκέτο …αντρίκιο πράμα και στα διαλλεί-
ματα coffee with…nero doro σε φιλοσοφία
διαρκείας  «δε χε…, δε γα…,  όλοι τα
ίδια είναι, κοίτα τη δουλειά σου, εσύ θα
βγάλεις το φίδι απ την τρύπα …κτλ «
(σ.σ. επεξηγηματική:  δε …χε αλλά αυτοί
μια χαρά μας χε… και γα…, όλοι τα ίδια
αλλά και μεις γίδια, κοίτα τη δουλειά
σου, αλλά που δουλειά … και το φίδι απʼ
την τρύπα… που να βγει; φοβάται μην
πάει τηγάνι λουκάνικο ως  ρομαντικοί
της φτώχειας και της αραλίκας )! 
Ο «μικροαστισμός» πατριωτάκι στις δύ-
σκολες εποχές, απλώνεται σα «νταμκιά»
(=λεκές)  προσπαθώντας να καλύψει το
λαουτζίκο που πνιγμένος στην άγνοια,
παρά την ΜΜΕδικη «επανάσταση» (εξα-
πάτηση),  τρομοκρατείται με το παραμι-
κρό, κλείνεται σαν τον σαλίγκαρο, στο
καβούκι του και στην αδράνεια γιατί η
παραμικρή κίνηση του προκαλεί τρόμο
μην πεινάσει, επειδή πεινάει… Πλέει και
στον ατομικισμό, εγωπάθεια, μισαλλο-
δοξία και η ζωή γίνεται ζωώδης επι-
βίωση. Κι ο «μικροαστισμός» δόκανο,
μαραίνει τη συνείδηση τʼ ανθρώπου και
τον ακινητοποιεί μέχρι το θάνατό του.
Μα… οι Νιζεριώτες χωριαταραίοι μικρο-
αστοί; Ποτέ!
Ρε πατριωτάκια, το βάρυνα  να το ελα-
φρύνω λίγο το φιλοσόφημα… μην αρχί-
στε και τα καντήλια… βρήκατε τίποτα
εγγλέζικες λίρες, για αντισώματα εκεί
ψηλά στον Αι -Γιάννη τον Πρόδρομο και
μουταθήκατε; Αλλά γιατρούς, σχολειά,
φάρμακα, μέλλον, δουλειά βρήκατε;
Ούτε με θαύμα  τʼ Αι-Θανασιού της πέρ-
δικας  πρόκειται να βρούμε; Ξανά μετα-
νάστες… τόσο μάτωμα με τα «ψωμιά της
ξενιτιάς σκέτα δηλητήρια» και με τα συ-
ναφή…! Δε μπορεί να χτυπάμε φασο-
λάδα …  - ωραία δε λέω η φασολάς -
αλλά επί τριήμερο… και να σωπαίνουμε!
Το παραγόμενο, όμως… υδρόθειο του
μεθανίου, λόγω οσπρίου, μας υπενθυμί-
ζει  βροντερά, ότι έχει κι άλλα «εδέ-
σματα» η ζωή που πρέπει να
αποχτήσουμε ; 
Σας πικραίνω πατριωτάκια Πρωτοχρο-
νιάτικα; Αλλά τι άλλο να σας πω; Να σας
θυμίσω τη «νοσταλγική» μιζέρια των πα-
λιών χριστουγεννιάτικων χρόνων στο Νι-
ζερό με τη γαλότσα και τη λασπούρα
γόνατο, τα πόδια πουπουτιασμένα, τσιρ-
νιασμένα, τα δάχτυλα νυχιάσʼ κι ένα μα-
λιοτούλι γιδομαλλίσιο στο κεφάλι, να
τραγουδάμε κάτι σαν  Κάλαντα  Χρι-
στουγέννων  «…Κόλʼντα, μελʼντα …Χρι-
στός…» όλο κι όλο τρεις λέξεις
μουγκριστά, σαν να πάθαμε εγκεφαλικό
απ το κρύο  ή «Σουρβά-σουρβά-κι-Α…»
Πρωτοχρονιάς… σα μια λέξη… με διά-
φορο(=κέρδος) δεκάρες, ντγιούλια,

κάνα κʼλούρʼ, καμιά κουκόσια (=καρύδα),
βέβαια  αυτά είχαν οι άνθρωποι τότες,
αυτά έδιναν κι ας νοσταλγούν κάποιοι
εκείνα τα λασπωμένα και χιονισμένα
χρόνια και όνειρα  τα ανακατωμένα
λάσπη και  χιόνι με προζύμι να καρτεράς
να φέξει, μα χαραή πουθενά! …Οσο-
νούπω ξανά στα ίδια παρʼ όλο τον εκ-
συγχρονισμό και την εξέλιξη, η
αλλοπρόσαλλη, η πολιτική κατάσταση θα
μας ξαναφέρει σε κείνα τα τραγικά χρό-
νια, στης μπαλωματούς τα τσιούλια, λες
κι αποτύχαμε ως ανθρώπινα όντα, θα αρ-
χίσουμε να ξανατραγουδάμε σαν παλιά
τα Καλλιπευκιώτικα κάλαντα, με κάπες,
μαλλιώτα, και γαλότσες γιατί αδειάσαμε
κι ως κοινωνία; Θα αδειάσουμε και από
συναίσθημα; 
Ευτυχώς οι… νοικοκυρές στο χωριό
ανάβουν καμιά σόμπα  κάνα τζάκι να κα-
πνίζει και να ζεσταίνεται κάνα όνειρο
στο μπζιάκο (ακριβώς δίπλα στο τζάκι).
Αλλά  ξεπουλιτιλίκι όνειρα και μέλλον…
χωράφια, αμπέλια ζωή… σαν άσωτος πα-
τριός τα «σκότωσε»  όλα, ακόμα και το
ΕΝΦΙΑλτωμένο σπίτι  των παιδιών του,
σα μητριά σε μπορδέλο, δε θα διαμαρ-
τυρηθείτε; Ξαμοληθείτε ωρέ πατριωτά-
κια καθένας στο κόμμα του, καλό δε λέω
του καθενός το κόμμα, μα αγριέψτε…
ουρλιάξτε τους, προγκήξτε τους… Πα-
νάθεμα το ψυχόβγαλμα  Νεοχρονιάτικα
του ʼ17…!
Καταντήσαμε  προϊόντα του συστήματος
που ισοπέδωσε τα πάντα και μας έφτιαξε
σαν τη φάτσα του; Μα… σα στρώσουμε
κεφάλι στα μικρομάγαζα της μεθυλικής
αλκοόλης, ιδίως μετά το πρωτοδεύτερο,
επειδή μέχρι εκεί αναλύουμε τα κοντινά
μας  «παιδιά, σογιάσματα…  στο σπίτι
όλοι καλά;» αλλά από κει και πέρα, η κομ-
πορρημοσύνη αυθεντικότητα… και το
δάχτυλο, ναι ο… σκαλιστομύτης , να δεί-
χνει  «εκείνος», «ο άλλος», «οι άλλοι»…
αλλά σα δείχνεις με το ένα δάχτυλο κά-
ποιον τα άλλα τρία δείχνουν την μου-
τσούνα σου, γι αυτό το φίδι απʼ την
τρύπα δε βγαίνει από μια ψήφο ή από
μόνο του… θέλει αρετή και τόλμη γιατί
τσιμπάει το άτιμο, σκέτο δηλητήριο! Κα-
ταντήσαμε και της λατρείας  του φιλο-
πτώχου συναίσθημα, αρεστό ακόμα και
στο θεό λένε, για να δείξει κανείς τη φι-
λοπτωχίαση του, πρέπει να υπάρχει φτω-
χός … και γαμώ τα συστήματα με
τέτοιες αρετές και κοινωνίες  φτώχειας,
ευλογημένες και  θεϊκές για να πάει κά-
ποιος στον Παράδεισο! Αυτός είναι ο
θεϊκός κόσμος  ο αγγελικά πλασμένος;…
αυτός;  Ο φίλος του πτωχού με τα κάγ-
κελα στα μυαλά (κόντρα τσιτάτο); Αι σι-
χτίρ τον τέτοιο κόσμο, με τρία
αναθέματα και ένα φτύμα…! 
Εν κατακλείδι… και  τελειώνοντας αυτή
τη «γκρίνια»,  
Πατριωτάκια και ούτως ευαρεστούμενοι
επί της γήινης ελληνικής πραγματικότη-
τας έτος 2017 σας αποχαιρετούμε, ευ-
χόμενοι να τυγχάνετε άκρατης υγείας
γιατί αλί και τρεις αλί κι αχρείαστοι οι
γιατροί και βάλτε επιπροσθέτως και ότι
ποθητό και πεθυμητό αγγίζει  και θω-
πεύει του καθενός τη σκέψη, το συναί-
σθημα και την καρδούλα του, να το βρει
κι αν σας επίκρανα ως εδώ…  διπλασιάζω
τα ευχόλογα μʼ όλα τα παραπάνω σοφί-
σματα και λιβανιστήρια για συγχώρεση
ευελπιστώντας σε καλύτερα χαμπέρια
το 2017! Αν σας έπεισα έχει καλώς,  αν
όχι πάλι τραβάτε μετάλλιο ανοιχτής πα-
λάμης … Δεκτή κάθε παρατήρηση τεκ-
μηριωμένη… να ξέρουμε και που
βαδίζουμε ή βαΐζουμε…  Διʼ ευχών και
α σ π α σ μ ώ ν !
Αποστόλης  Α.  Παπαϊωάννου… ες αεί
Νεζεριώτης. 
ΥΓ: (για μηνύματα, βρισίματα, ξεχαρμα-
νιάσματα …κουτουλού … papa-
posto@gmail.com ή  Αποστόλης
Παπαϊωάννου στο ΦΒ ή στην εφημερίδα
Ω.Κ. )

Καλλιπευκιώτικες γκρίνιες -
γκίνιες για …Γκίνες (Guinness)

Γράφει ο Απόστολος Α. Παπαϊωάννου συνέχεια από την 1η σελίδα

Έτοιµοι, µα τόσο ανέτοιµοι*
Έτοιμοι ν' αρπαχτούμε.
Να ξεσπάσουμε σε ανύπαρκτους εχθρούς που δημι-
ουργεί το κενό της ζωής μας.
Έτοιμοι να αναθεματίσουμε, να κατακρίνουμε, να μι-
σήσουμε, να απορρίψουμε.
Μόνοι μας γεννούμε λογισμούς, μόνοι μας πωρώ-
νουμε την καρδιά μας με την κακία, τον φανατισμό,
την εμπάθεια.
Εχθρός αυτός που έχει πολιτική εξουσία.
Εχθρός αυτός που έχει εκκλησιαστική θέση.
Εχθρός αυτός που έχει χρήματα.
Εχθρός αυτός που έχει δόξα.
Εχθρός αυτός που έχει αυτά που δεν έχουμε.
Εχθρός ο γείτονας, εχθρός ο συμμαθητής, εχθρός ο
σύζυγος, εχθρός ο συνάδελφος, εχθρός ο Θεός.
Έτοιμοι ν' αρπαχτούμε. Να ουρλιάξουμε για την αδικία
που έχουμε υποστεί.
Έτοιμοι ν' αρπαχτούμε. Να φωνάξουμε για το μέλλον
για το οποίο μόνο εμείς νοιαζόμαστε.

Κοιτάμε αριστερά και δεξιά και δεν βλέπουμε ζωή
μόνο θάνατο, δεν βλέπουμε ειρήνη μόνο πόλεμο, δεν
βλέπουμε φως μόνο σκότος.
Η καρδιά μας πονά, υποφέρει. Και είναι η ταραχή μας
σφραγίδα της δικής μας πραγματικότητας που ζούμε
παρά της πραγματικότητας που υπάρχει.
Τα μάτια μας κοιτάνε πάντα με καχυποψία τους άλ-
λους. Πουθενά εμπιστοσύνη, πουθενά οικειότητα,
πουθενά αγκαλιά.
Συμπεριφερόμαστε λες και όλοι μας μισούμε. Αυτό νο-
μίζουμε.
Πάσχουμε από ένα σύνδρομο καταδίωξης, από κόμ-
πλεξ κατωτερότητας, από σχιζοφρενικά ξεσπάσματα.
Έτοιμοι ν' αρπαχτούμε.
Ενώ θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι ν' αγκαλιαστούμε.
Θα ήταν όντως φοβερό να μας βλέπαμε.
Να βλέπαμε την εμπάθεια με την οποία μιλάμε, τα δά-
κρυα που χύνουμε από εγωισμό, τις φωνές που βά-
ζουμε για μικρά και ανόητα, τις πληγές που
προξενούμε σε ανθρώπους που δεν μας έφταιξαν σε
τίποτα.
Αντί να δούμε την ζωή μας, αντί να μισήσουμε τον
κακό μας εαυτό μισούμε τον άλλον. Και το κάνουμε
αυτό γιατί είναι πιο βολικό και πιο εύκολο.
Είναι βολικό να ρίχνουμε τις ευθύνες στους πολιτι-
κούς, στους αρχιερείς, στους διάσημους, στους πλού-
σιους, στους ξένους, στους πρόσφυγες, στους
παλιούς, στους νέους, στον διάβολο, στον Χριστό.
Είναι εύκολο να κατακρίνεις τις ζωές των άλλων, τις
επιλογές τους, τα λόγια τους, τις πράξεις τους.
Εύκολο και βολικό να είσαι έτοιμος ν' αρπαχτείς.
Δεν υπάρχει πνεύμα συγκατάβασης, αλλά πνεύμα αυ-
τοδικαίωσης.
Δεν υπάρχει πνεύμα συνύπαρξης, αλλά πνεύμα επιβο-
λής της άποψής μας, του συμφέροντός μας, της «αξιό-
τητάς» μας.
Έτοιμοι να σχολιάσουμε και όχι να προβληματιστούμε,
έτοιμοι να σπάσουμε και να ρημάξουμε και όχι να οι-
κοδομήσουμε.
Μένουμε λοιπόν στο κοίταγμα αυτό το λοξό, το γε-
μάτο φόβο και αγωνία που έθρεψε η πλάνη μας.
Έτοιμοι να ζητήσουμε τον λόγο για όλα αυτά που συμ-
βαίνουν και μας απασχολούν (και μας ταλαιπωρούν)
από τους υπεύθυνους, λες και εμείς δεν φταίξαμε
πουθενά και σε τίποτα.
Έτοιμοι δικαστές να καταδικάσουμε τον έναν και τον
άλλον, να κρίνουμε ως αυθεντίες τα λάθη γνωστών
και αγνώστων, των κακών, των άδικων, των ανήθικων,
των αμαρτωλών.
Και είμαστε για λύπηση - όχι γιατί μας αδίκησαν οι
άλλοι, η ιστορία, η ζωή, αλλά γιατί χάνουμε τον παρά-
δεισο για την «δικαιοσύνη» που είμαστε έτοιμοι να επι-
βάλλουμε στον κόσμο (αν μπορούσαμε), για την
«δικαιοσύνη» που νομίζουμε ότι υπερασπιζόμαστε -
και ζούμε την κόλαση και είμαστε έτοιμοι να την υπε-
ρασπιστούμε με κάθε κόστος.
Έτοιμοι μα τόσο ανέτοιμοι να συγχωρέσουμε, να ελε-
ήσουμε, να αγαπήσουμε, να ζήσουμε αιώνια.
Και δεν υπάρχουν «αλλά» και δικαιολογίες, γιατί όπου
υπάρχουν αυτά, απλά επιβεβαιώνουν του λόγου το
αληθές.

Αρχιμανδρίτης, Παύλος Παπαδόπουλος  
(Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, Αγίου Μηνά Νάου-

σας - Από site της Μητρόπολης Βέροιας)
*Αναδημοσιεύουμε το παραπάνω θεωρώντας πως μας
εκφράζει.    
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Aπό 2µηνο σε 2µηνο
Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου
(Τηλ.: 6939054878 - papaioannoupanagiotis@gmail.com - panagiotis@e-mythos.eu)

CMYK

Ο Τάσος Γκαμπούρας, μου έδωσε για ανατύπωση τις πα-
ρακάτω φωτογραφίες! Όσοι από σας έχετε κάποια ηλικία
θα θυμάστε σίγουρα το πρώτο λεωφορείο της γραμμής
Λάρισα - Καλλιπεύκη κι ίσως αναγνωρίσετε κάποια πρό-

σωπα, αν και οι φωτογραφίες δεν είναι καθαρές. 
Προσωπικά, δεν έχω αναμνήσεις από το λεωφορείο παρά
μόνο την πίσω σκάρα, όπου κουβαλούσε συνήθως δυο
βαρέλια, ένα καθαρό (φωτιστικό) πετρέλαιο και ένα λάδι,
μπορεί και να μην ήταν συνηθισμένο μα αυτή η εικόνα
μου έμεινε. Μετανάστης κι εγώ (εντός της χώρας μας),

ακολουθώντας την οικογένεια, σε άλλους πιο πλούσιους
τόπους για καλύτερες μέρες.
Η οικογένειά μου, μετανάστευσε, όπως και πολλές άλλες
στον Αμπελώνα Λάρισας το 1964 κι ήμουν τότε δέκα χρο-
νών.  

Αναδημοσιεύουμε εδώ μια φωτογραφία, με τον τότε Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, από την
«ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», (φύλλο 105, Ιούλιος, Αύγουστος,
Σεπτέμβριος 2002), στη μνήμη του. Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.

«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», το 2002 ήταν: 
Τσιαπλές Θωμάς, Πρόεδρος, Πατούλιας Τάσος, Αντιπρό-
εδρος, Παπαϊωάννου Παναγιώτης, Γραμματέας, Γκουν-
τουβάς Φάνης, Ταμίας, μέλη: Παπαστεργίου Πούλιος,
Τσικρικάς Γιάννης, Μασούρας Γιάννης. 

Είναι το ρέμα που κατεβαίνει από τα περιβόλια, δίπλα στο
σπίτι μας, χρειαζόταν  μια συντήρηση - καθαριότητα,
έγινε. Τα νερά της μεγάλης ανοιξιάτικης βροχής «μπή-
καν» στο οικόπεδο! 
Να ελπίζουμε πως φέτος δεν θα έχουμε τέτοιες νερο-
ποντές ή πως το πρόβλημα διορθώθηκε στην πηγή του,
κάπου εκεί που αρχίζει το ρέμα στον «Πλάτανο».  

Τη φωτογραφία αυτή, την παραθέτω εδώ χωρίς σχόλια,
λέει τόσα πολλά μόνη της!!!  

Νέα - Ειδήσεις  Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις
Τιμήθηκε η μνήμη του αγίου Νεκταρίου
Την Τετάρτη 9 του μηνός του περασμένου Νοεμβρίου
τιμήθηκε η μνήμη του αγίου Νεκταρίου στο ομώνυμο
εκκλησάκι στη Ράχη. Ο καιρός ήταν χειμωνιάτικος και
παραβρέθηκαν στη Θεία λειτουργία λίγοι Καλλιπευκιώ-
τες και ένα λεωφορείο (από 50 άτομα) με προσκυνητές
από την ενορία του Μακρυχωρίου όπου λειτουργεί ο
πατήρ Ιωάννης Τομαράς ο οποίος θήτευσε και στην Καλ-
λιπεύκη για ένα μικρό διάστημα μετά τον θάνατο του
μακαριστού παπα-Στέργιου Τσικρικά. Τελέστηκε μια
υπέροχη Θεία λειτουργία μέσα σε βαθιά κατάνυξη από
τον πατέρα Ιωάννη που είχε ψάλτη τον πατέρα Βησσα-
ρίωνα. Με το πέρας της τελετής το λεωφορείο με τους
προσκυνητές συνέχισε το ταξίδι του για την Ιερά Μονή
Αγίας Τριάδος του Σπαρμού.

Διάκριση Καλλιπευκιώτη σε διαγωνισμό ποίησης
Το περασμένο φθινόπωρο η Βρετανική πρεσβεία στην
Αθήνα προκήρυξε πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης με
αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τον Πρώτο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πολλοί μα-
θητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και
φοιτητές. Μεταξύ αυτών και ο Καλλιπευκιώτης μαθητής

της Β΄ Λυκείου Μασούρας Ιωάννης. Ο Μασούρας Ιωάννης
είναι γιος του Κώστα Μασούρα και της Κατερίνας Χαριζάνη
και διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο αγαπητός Γιάννης συμ-
μετείχε στο διαγωνισμό με το ποίημα 

«Ποίημα για τη συμφιλίωση» και απέσπασε έπαινο αφού
ήρθε μεταξύ των πρώτων στο εν λόγο διαγωνισμό με-
ταξύ των μαθητών του λυκείου.
Η απονομή των επαίνων έγινε από τον Βρετανό πρέσβη
και πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2016 στη Βρε-
τανική πρεσβεία. Εμείς θέλουμε να συγχαρούμε τον
αγαπητό Γιάννη γιʼ αυτή του τη διάκριση και του ευχό-
μαστε και σε ανώτερα. Μας γέμισε χαρά και περηφάνια.
Και οι γονείς του ευχόμαστε να τον δουν όπως επιθυ-
μούν. Γιάννη, μπράβο σου και πάλι! 

ΥΓ: Από πληροφορίες που βρήκαμε  στο διαδύκτιο
(υπάρχει και σχετικό βίντεο), στον ίδιο διαγωνισμό
έλαβε μέρος και ο Στρογγύλης Θανάσης από το Λιτό-
χωρο ο οποίος πήρε το δεύτερο βραβείο στην κατηγο-
ρία του με το ποίημά του «Μετά Θάνατον». 
Η μητέρα του Θανάση είναι η Καλλιπευκιώτισσα Χρυ-
σάνθη Κανελλιά, κόρη του Γιάννη Κανελλιά του Αθανα-
σίου και της Παρασκευής Μανωλούλη που έμεναν στην
Περίσταση (ανεψιά του αγροφύλακα). Τον συγχαίρουμε
θερμά.


