
Στις 3 Φεβρουαρίου του 2018,
ημέρα Σάββατο και στις 8 το
βράδυ, σας περιμένουμε όλες
και όλους, πατριώτισσες και πα-
τριώτες, φίλες και φίλους της
Καλλιπεύκης και του Συλλόγου

μας, στο οικογενειακό κέντρο
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», στον Αμπελώνα,
στην χειμερινή χοροεσπερίδα
(πλήρες μενού, ποτό, Λαϊκή -
Δημοτική ορχήστρα, πλούσια
λαχειοφόρος, είσοδος 15

ευρώ).
Φίλες και φίλοι επαγγελματίες,
που θα ήθελαν να προσφέρουν
δώρα για την χοροεσπερίδα

μας, ας επικοινωνήσουν μαζί
μας (τηλέφωνα κλπ στη δεύ-
τερη σελίδα).
Να είστε όλοι εκεί!
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Η θέση µας

O καθένας µε τη γνώµη του

Η εφημερίδα μας, «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛ-
ΛΙΠΕΥΚΗ», ως έντυπη μορφή σας
αποχαιρετά! Με απόφαση της Τα-
κτικής Γενικής Συνέλευσης της
14ης Αυγούστου 2017, μετά από
αυτό το φύλλο (150), παύει να κυ-
κλοφορεί σε έντυπη μορφή. 
Θα είναι πλέον ηλεκτρονική! Κάθε
τρεις μήνες, θα αναρτάται στο site
Συλλόγου μας (www.kallipefki.gr) θα
τη διαβάζετε από εκεί. Για τους λι-
γοστούς κατοίκους του χωριού και
κύρια τους ηλικιωμένους, που δεν
έχουν πρόσβαση στο ιντερνέτ, θα
τυπώνονται μερικά φύλλα (θα φω-
τοτυπούνται σε μορφή Α3) και θα
διανέμονται. 
Η κρίση - αλλά και η μη καταβολή
των συνδρομών - «χτύπησε» και
την εφημερίδα μας, την επί 38 χρό-
νια παρούσα σʼ όλα της γης τα
πλάτη! Για τα οικονομικά του Συλ-

λόγου μας το κόστος είναι τερά-
στιο! Κάθε φύλλο (στήσιμο, εκτύ-
πωση, ταχυδρομικά), είναι της
τάξης των 1000 ευρώ! Σχεδόν τα
μισά από τα έσοδα του συλλόγου
μας, πήγαιναν στην έκδοση και
αποστολή της εφημερίδας μας
(δείτε οικονομικό απολογισμό).
Από το φύλλο 96 και από το 2000,
όλες οι εφημερίδες βρίσκονται
αναρτημένες στο site του Συλλό-
γου μας! Ανατρέξτε εκεί για κάτι
που σας ενδιαφέρει, για κάτι πριν
το 2000 απευθυνθείτε στα μέλη
του Δ.Σ. και στο αρχείο του Συλ-
λόγου μας. 
Οι εποχές αλλάζουν… το ιντερνέτ
- με τα καλά και τα άσχημα που
«κουβαλάει» - είναι πλέον μια κα-
θημερινότητα… αυτή θα ακολου-
θήσουμε πλέον κι εμείς
διαβάζοντας στο εξής από εκεί την

CMYK

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Αυγούστου 2017

««ΗΗ  ΩΩρρααίίαα  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη»»
μμααςς  ααπποοχχααιιρρεεττάά!!  

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Χειµερινή χοροεσπερίδα 2018 στον Αµπελώνα

15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

2ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών,

«ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ»

12-13 αυγουστου 2017

2ο Αντάµωµα
Καλλιπευκιωτών

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥ∆ΩΝ

«Τη φύση στην καλή της
ώρα εβρήκα»

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΙΚΕΣ
ΓΚΡΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΙΝΕΣ(GUINNESS)

Τελευταία …γκρίνια
του «αποχαιρετισµού»!

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ.

Πεπραγµένα, 
Οικονοµικός Απολογισµός, 

Προγραµµατισµός

Ειδήσεις - Νέα από
την Καλλιπεύκη

∆ΩΡΑ ΜΑΡΓΕΛΗ:

Παιδεία είναι 
η αισθητική, όχι τα πτυχία

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ

Μια φωτογραφία ένας 
αιώνας ή µια ιστορία!

«Γιώργος Βαλιάκας και
Ιδανικοί» στην Πατωµένη
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ΣΕΛΙΔΑ 8

Ένας χωρικός αποφάσισε να
πουλήσει το γάιδαρο του στο
παζάρι και µια Κυριακή πρωί
πήρε το µικρό γιο του, έβαλε το
γάιδαρο πάνω σ' ένα χειράµαξο
και ξεκίνησε. 

Αποφάσισε να πάει µε το χειρά-
µαξο το γάιδαρο για να φθάσει
ξεκούραστος στο παζάρι και να
τον πουλήσει σε καλύτερη τιµή. 
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«ΩΡΑΙΑ ΚΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»…  
Σημείωση: 
Αν πολλαπλασιάσετε τα έτη - από την έκ-
δοση του πρώτου φύλλου (Άνοιξη του
1979) με το 4, θα δείτε πως παρά τις δυ-

σκολίες που κατά καιρούς πέρασε ο Σύλ-
λογός μας, λείπουν μόνο δύο φύλλα!
(38Χ4=152). Αυτό σημαίνει πως κάθε Δ.Σ.
στο παρελθόν είχε κύριο μέλημα την έκ-
δοση της εφημερίδας!           

Το βιβλίο των πολλών συγγραφέων! 

ΗΗ  δδιικκήή  μμααςς  ιισσττοορρίίαα!!  
ΗΗ  ππρρόότταασσήή  μμααςς

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Συλλόγος Απανταχού
Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»

ΤΤοο  ΝΝέέοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο    

Πατριώτισσες και πατριώτες, ο Σύλλο-
γός μας ιδρύθηκε το 1979! Του χρόνου,
το 2019, συμπληρώνει 40 χρόνια συνε-
χούς λειτουργίας, ανεξάρτητα από κά-
ποια μικρά διαλλείματα που είχε αλλά
και σʼ αυτά δεν ήταν εντελώς ανενερ-
γός!
Για τα 40 χρόνια λοιπόν, το Δ.Σ. (ανά-
μεσα στα άλλα, δεν είναι του παρόν-
τος) αποφάσισε να προτείνει τη
συγγραφή και την έκδοση ενός βιβλίου
(μέσα στο 2018) του οποίου συγγρα-
φείς θα είστε όλοι εσείς!!! 
Το βιβλίο αυτό, θα είναι μια συλλογή
από μικρά γεγονότα, ιστορίες, αφηγή-
σεις, περιστατικά της καθημερινότη-
τας, τα οποία βιώσατε οι ίδιοι ή κάποιοι
δικοί σας άνθρωποι. 
Σας ζητούμε λοιπόν να καταγράψετε
τη δική σας ιστορία και να μας τη στεί-

λετε! θα πρέπει να είναι μικρή (μέχρι
μια σελίδα), να είναι περιεκτική, να δη-
λώνει καθαρά τόπο και χρόνο! Να μην
είναι προσβλητική, να μην θίγει πρό-
σωπα, να μην εμπεριέχει εμπάθεια. Να
συνοδεύεται, αν είναι δυνατόν από φω-
τογραφία του προσώπου που την είπε ή
τη βίωσε και του τόπου (χωράφι, σπίτι,
δάσος) όπου συνέβη.
Αν συγκεντρώσουμε 70-100 μικρές
ιστορίες, θα έχουμε επιτύχει μια μικρή
καταγραφή γεγονότων και περιστατι-
κών, θα έχουμε τη «δική» μας ιστορία
του χωριού μας, τη δική μας ιστορία
της Καλλιπεύκης! 
Οι ιστορίες και οι φωτογραφίες θα πρέ-
πει να παραδοθούν στα μέλη του Δ.Σ.
μέχρι τον Αύγουστο του 2018. 
Για την έκδοση κλπ θα σας ενημερώ-
σουμε αργότερα.               

Σας ενημερώνουμε πως η σύν-
θεση του νέου Δ.Σ. του Μορφωτι-
κού Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», όπως προέκυψε από
τη Γενική Συνέλευση της 14ης Αυ-
γούστου 2017 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαϊ-
ωάννου
Αντιπρόεδρος: Αγγελική Παπα-
στεργίου  
Γραμματέας: Ματίνα Μιχαντά
Ταμίας: Αικατερίνη Γκαζγκάνη
Μέλη: Ζήσης Κατσιούλας, Γιάννης
Μπουρονίκος, Γιάννης Παπαδόν-
τας 

Φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε
πράξη το περιεχόμενο του τίτλου
του Συλλόγου μας, να δημιουργή-
σουμε ένα πολιτιστικό πυρήνα
στην τοπική μας κοινωνία κι ένα
σύνδεσμο με τους απανταχού της

γης πατριώτισσες και πατριώτες,
να συνεργαστούμε με σεβασμό
και κατανόηση με πολιτιστικούς
φορείς και την τοπική αυτοδιοί-
κηση πρώτου και δευτέρου βαθ-
μού και κύρια με το Δήμο μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας… 
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαϊ-
ωάννου, 6939054878, papaioan-
noupanagiotis@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Αγγελική Παπα-
στεργίου: 6988342008
Γραμματέας: Ματίνα Μιχαντά,
6978976275, m.mixanta@gmail.com 

Ταμίας: Αικατερίνη Γκαζγκάνη,
aigazgani@gmail.com 

Μέλη: Γιάννης Μπουρονίκος:
6972991414, Γιάννης Παπαδόντας:
6972502248, Ζήσης Κατσιούλας,
6931607024, zzak@hotmail.gr 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Παπαστεργίου, Παπαδόντας, Παπαϊωάννου,
Κατσιούλας, Μιχαντά, Γκαζγκάνη, Μπουρονίκος 
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«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»
Τρίμηνη έκδοση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλό-
γου Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»

Εκδότης: Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Υπεύθυνος ύλης: Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Υπεύθυνη ταμείου 
και συνδρομών: Αικατερίνη Γκαζγκάνη
Συνδρομές:
Εσωτερικού: 10 €
Εξωτερικού: 10 € (Ευρώπη) 

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

Διαφημίσεις: 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 οικονομικών, πολιτιστικά,
εκδηλώσεις: Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αγγελική Παπα-
στεργίου, Ματίνα Μιχαντά, Αικατερίνη Γκαζγκάνη, Ζήσης
Κατσιούλας, Γιάννης Μπουρονίκος, Γιάννης Παπαδόντας. 
Αρ. Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ: IBAN:
GR9301103250000032500218907 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ),
Κωδικός Τράπεζας (SWIFT - BIC): ETHGRAA (χρειάζεται
για τους εκτός Ελλάδας). 

Το Δ.Σ.  

Αναγνώστου - Γκέτσιος Γεώργιος 
(Λάρισα) 20,00 Û
Ανώνυµος 200,00 Û
Βησσαρόπουλος Βασίλειος 
(Λάρισα) 10,00 Û
Γανωτής Απόστολος 10,00 Û
Γεροστέργιος Κων/νος- Ιερέας 
(Ελευθεραί) 20,00 Û
Γιαννακής Ιωάννης (Λάρισα) 10,00 Û
Γιοβανόπουλος Αθανάσιος 
(Αιγίνιο) 20,00 Û
Γκαβούτσικος Κωνσταντίνος (Καλλιπεύκη)1 0 , 0 0
Û
Γκαζγκάνης Ευάγγελος 
(Βρυότοπος) 70,00 Û
Γκαζγκάνης Θεόδωρος 
(Βρυότοπος) 30,00 Û
Γκαζγκάνης Ιωάννης (Βρυότοπος) 20,00 Û
Γκαµπούρας Αναστάσιος (Λάρισα) 20,00 Û
Γκέτσιος Χρ. Ιωάννης 20,00 Û
Γκουγκουλιάς ∆ηµήτριος 
(Τρίκαλα) 20,00 Û
Γκουγκουλιάς Μανώλης 
(Λάρισα) 10,00 Û
Γκουγκουλιάς Χρ. Κώστας (ΗΠΑ) 
(100 δολ. ΗΠΑ) 82,58 Û
Γκουντουβάς Απόστολος 
(Θεσσαλονίκη) 50,00 Û
Γκουντουβάς ∆ηµήτριος (Λάρισα) 25,00 Û
Γκουντουβάς Ιωάννης (Καναδάς) 
(50 δολ. Καναδά) 33,60 Û
Γκρίζιας Βασίλειος (Λάρισα) 20,00 Û
Γουλιάρας Νικόλαος (Καναδάς) 20,00 Û
Γρόντζιος Αθανάσιος (ΗΠΑ) 
(600 δολ. ΗΠΑ) 501,77 Û
∆ούκα Παρασκευή (Λάρισα) 50,00 Û
∆ουλαπτσή Κατερίνα 10,00 Û
∆ουλαπτσής Ιωάννης (Αµπελώνας) 10,00 Û
∆ούλου Ελένη (Αµπελώνας) 10,00 Û
∆ρογκόγιας ∆ηµήτριος (Γερµανία) 20,00 Û
Ζαφείρη Στέλλα (Καλλιπεύκη) 10,00 Û
Θεοδοσίου Νικόλαος (Κατερίνη) 10,00 Û
Ιερός Ναός Αγ.Αποστόλων Καλλιπεύκης 40,00 Û
Καλαµίδας Γεώργιος (Κατερίνη) 10,00 Û
Καλούσης Κωνσταντίνος (Άργος) 30,00 Û
Καλούσης Χρήστος (Αθήνα) 20,00 Û
Κανελιά Βασιλική (Αθήνα) 10,00 Û
Κανελιά Γεωργία (Αθήνα) 20,00 Û
Κανελιά Κική (Αθήνα) 10,00 Û
Καραγκιόζης Αχιλλέας (Λάρισα) 150,00 Û
Καραµπατής Θωµάς (Καλλιπεύκη) 20,00 Û
Καστόρης  Σπύρος (Αθήνα) 20,00 Û
Κατσιούλας Νικόλαος (Λάρισα) 10,00 Û
Κούσιου-Μουγδή Μαρία (Αµπελώνας) 10,00 Û
Κυλινδρή Αθηνά (Καναδάς) 
(50 δολ. Καναδά) 33,60 Û
Κυλινδρής Θεόπιστος (Καναδάς) 
(50 δολ. Καναδά) 33,60 Û
Κυριαζής Ευάγγελος (ΗΠΑ) 50,00 Û
Κυριακίδη Κατερίνα (Καναδάς) 20,00 Û
Λαµπίρης Νικηφόρος (Καναδάς) 10,00 Û
Λαµπίρης Τριαντάφυλλος (Καλλιπεύκη) 20,00 Û
Μαντάς Α. Κωνσταντίνος (Καναδάς) 50,00 Û
Μαντάς Αστέριος (Καναδάς)
(50 δολ. Καναδά) 33,60 Û

Μαντάς Ιωάννης (Αυστραλία) 50,00 Û
Μαντάς Κυριάκος (Καναδάς) 

(50 δολ. Καναδά) 33,60 Û
Μανώλης Γεώργιος (Συκούριο) 10,00 Û
Μανωλούλης Ιωάννης (Κατερίνη) 20,00 Û
Μασούρας Απόστολος (Γόννοι) 30,00 Û
Μασούρας Γ. Ιωάννης 
(Νέα Πολιτεία-Λάρισα) 30,00 Û
Μιχαήλ Αγορίτσα (Κατερίνη) 10,00 Û
Μιχαήλ Βαρβάρα (Κατερίνη) 10,00 Û
Μούργκα Κ. Κατίνα (Γερµανία) 50,00 Û
Μούργκας ∆ηµήτριος (Γερµανία) 50,00 Û
Μουσουλής Κωνσταντίνος (Κατερίνη) 10,00 Û
Μουστάκα Βασιλική (Καναδάς) 
(50 δολ. Καναδά) 33,60 Û
Μουχτής ∆ηµήτριος (Γόννοι) 20,00 Û
Μποροδήµος Βασίλης (Βέροια) 10,00 Û
Μπουρονίκος Αστέριος (Λάρισα) 10,00 Û
Μπουρονίκος Ιωάννης-Σταυρούλα 
(Λάρισα) 50,00 Û
Μπούτσικας Α. Νικόλαος (Θεσσαλονίκη)50,00 Û
Μπράχος Βασίλειος (Καλλιπεύκη) 20,00 Û
Νησιώτης Ιωάννης (Αθήνα) 10,00 Û
Ντίστας Χαράλαµπος (Κατερίνη) 20,00 Û
Ντόντος Ευάγγελος (Λάρισα) 25,00 Û
Ντόντος Φώτης (Βόλος) 20,00 Û
Οικονόµου Χρήστος (Καλλιπεύκη) 30,00 Û
Πανάρα Παγώνα (Αθήνα) 30,00 Û
Παντούλης Γεώργιος (Αµπελώνας) 20,00 Û
Παπαδηµητρίου Ιωάννης (Λεπτοκαρυά) 20,00 Û
Παπαδόντας ∆ηµήτριος (Λάρισα) 20,00 Û
Παπαδόντας Κωνσταντίνος (Καλλιπεύκη)10,00 Û
Παπαδούλης Απόστολος (Καναδάς) 
(50 δολ. Kαναδά) 33,60 Û
Παπαϊωάννου Απόστολος (Αµπελώνας) 10,00 Û
Παπαϊωάννου Αστ. ∆ηµήτριος (Λάρισα) 10,00 Û
Παπαϊωάννου Γ. Ιωάννης 20,00 Û
Παπαϊωάννου Ιωάννης (Ελβετία) 20,00 Û
Παπαϊωάννου Παναγιώτης (Βέροια) 10,00 Û
Παπαϊωάννου Χριστίνα (Πολωνία) 20,00 Û
Παπαστεργίου Αγγελική (Λάρισα) 10,00 Û
Πατούλιας Κωνσταντίνος (Αµπελώνας) 20,00 Û
Πατούλιας Χρήστος (Καναδάς) 50,00 Û
Πετανίδης ∆ηµήτριος (Βέροια) 10,00 Û
Πετρενίτη Σταµατή (Αµπελώνας) 10,00 Û
Ρηµαγµός Γεώργιος (Λάρισα) 20,00 Û
Ρηµαγµός ∆ηµήτριος (Λάρισα) 20,00 Û
Σαββίδης Ελευθέριος (Βυρώνεια) 20,00 Û
Σαλαµπάσης Νικόλαος (Καναδάς) 
(100 δολ. Καναδά) 67,20 Û
Στογιάννοβιτς Παρασκευή (Λάρισα) 10,00 Û
Ταµπάκας Ηλίας (Βέροια) 10,00 Û
Τριφέρη Μαρία (Λάρισα) 10,00 Û
Τσακάλης Κωνσταντίνος (Λάρισα) 20,00 Û
Τσιαπλέ Γόνη (Λάρισα) 10,00 Û
Τσιάτσιος ∆ηµήτριος (Λάρισα) 10,00 Û
Τσιλιµένης Χρήστος (Λάρισα) 20,00 �
Τσιούγκος ∆ηµήτριος (Γερµανία) 20,00 �
Τσιούγκος ∆ηµήτριος (Λάρισα) 30,00 �
Τσιούγκος Χαράλαµπος (Κατερίνη) 10,00 �
Tσολάκη Γεωργία Κυπριώτης 
Κώστας (Αυστραλία) 10.00�
Τσολάκη Μαρία - Καπέλας Παναγιώτης
(Συκούριο) 20,00 �
Τσούκας Ευάγγελος (Λάρισα) 20,00 �
Φλώρος Φάνης (Ευαγγελισµός) 50,00 �
Χατζής Κωνσταντίνος (Θεσσαλονίκη) 20,00 �
Χατζής Νικόλαος (Λάρισα) 20,00 �

Η θέση µας

Ο καθένας
µε τη γνώµη του

Συνέχεια από την 1η
Όμως, τον είδαν μερικοί χωρικοί κι
έβαλαν τα γέλια. - Τι κάνεις εκεί; του
είπαν. Αν σε δουν να πας το γάιδαρο με
το αμάξι θα πουν ότι είσαι άρρωστος, ότι
τρελάθηκες. Καβάλησε τον, όπως κάνει
όλος ο κόσμος. Ο χωρικός κατέβασε
τότε το γάιδαρο από το αμάξι, τον
καβάλησε και ξεκίνησε. Μα, πιο κάτω
συναντήθηκε με δυο γυναίκες, που
μόλις τον είδαν, άρχισαν να του
φωνάζουν. - Δεν ντρέπεσαι, να πηγαίνεις
εσύ καβάλα και το παιδί σου να 'ρχεται
με τα πόδια; Ο χωρικός ξεκαβάλησε
αμέσως κι έβαλε το παιδί του στο
γάιδαρο, ενώ εκείνος ακολούθησε με τα
πόδια. Όμως, ένας χωρικός που
συνάντησε σε λίγο, του είπε. - Τι ντροπή!
Το παιδί να πηγαίνει καβάλα και ο
πατέρας με τα πόδια! Γιατί δεν καβαλάς
κι εσύ; «Έχει δίκιο», είπε με το νου του
ο χωρικός και καβάλησε κι αυτός. Πιο
κάτω, όμως, συνάντησε ένα άλλο
χωρικό, που μόλις τον είδε κούνησε το
κεφάλι του… Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗ
ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ (κι έξω απʼ το χορό)! 

Σημείωση: Η εικόνα δεν ταιριάζει
ακριβώς με την ιστορία αλλά το νόημα
δεν αλλάζει. 
Το αγγλικό κείμενο δεν είναι μετάφραση
αλλά μια παραλλαγή της ιστορίας, με το
ίδιο περιεχόμενο στα αγγλικά (από το
ιντερνέτ).  

The Criticism Of Men
Hodja and his son went on a journey once.
Hodja preferred that his son ride the donkey
and that he himself go on foot. On the way
they met some people who said:
-Look at that healthy young boy! That is
today's youth for you. They have no respect
for elders. He rides on the donkey and
makes his poor father walk!
When they had passed by these people the
boy felt very ashamed and insisted that he
walk and his father ride the donkey. So
Hodja mounted the donkey and the boy
walked at his side. A little later they met
some other people who said:
-Well, look at that! That poor little boy has to
walk while his father rides the donkey.
After they had passed by these people,
Hodja told his son:
-The best thing to do is for both of us to
walk. Then no one can complain.
So they continued on their journey, both of
them walking. A little ways down the road
they met some others who said:
-Just take a look at those fools. Both of them
are walking under this hot sun and neither
of them are riding the donkey!
Hodja turned to his son and said:
-That just goes to show how hard it is to es-
cape the opinions of men.

Note: The image does not exactly match
the story but the meaning does not
change.
English text is not a translation but a
variation of history, with the same con-
tent in English (from the Internet).

Συνδροµές, δωρεές, οικονοµικές 
ενισχύσεις από 04/01/17 έως  26/10/17

Υψόµετρα πέριξ της Καλλιπεύκης
Άγιος Ιωάννης:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1324
Πατωμένη:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Άγιος Αθανάσιος:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137
Πλατεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1054
Ανάληψη:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1224
Κεραίες:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1362
Προφήτης Ηλίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1206
Παρατηρητήριο Κυνηγών:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1180
Άγιος Νεκτάριος:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1044
Ράχη (πάνω από Χάντακα):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035
Μεταμόρφωση (Πυροφυλάκιο):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1580
Μεταμόρφωση Σωτήρος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 
Λίμνη:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .994,5
(το χαμηλότερο σημείο, 100 μέτρα βόρεια από τη σήραγγα). 
Λίμνη Κατή: 1352 
Οι πληροφορίες από την εφαρμογή: www. helppost. gr/maps/Re-
verse-Geocoding. Html

Σοφά λόγια
Κάποτε, όλοι οι χωρικοί αποφάσισαν να προσευχηθούν για να
βρέξει.   Την ηµέρα της προσευχής, όλοι οι άνθρωποι  συγκεντρώ-
θηκαν, αλλά µόνον ένα αγόρι ήρθε µε µια οµπρέλα.

Αυτό είναι ΠΙΣΤΗ.

Όταν πετάµε τα µωρά στον αέρα, γελούν, επειδή ξέρουν, ότι θα
τα πιάσουµε.

Αυτό είναι ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.

Κάθε βράδυ, πέφτουµε για ύπνο,  χωρίς καµία βεβαιότητα, ότι, το
επόµενο πρωί, θα είµαστε ζωντανοί, όµως εξακολουθούµε, να
βάζουµε ξυπνητήρια, για να ξυπνήσουµε.

Αυτό είναι ΕΛΠΙ∆Α.

Σχεδιάζουµε µεγάλα πράγµατα, για το αύριο, παρά την µηδενική
γνώση, που έχουµε, για το µέλλον.

Αυτό είναι ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ.

Βλέπουµε τον κόσµο να υποφέρει,  αλλά, συνεχίζουµε να παν-
τρευόµαστε και να γεννάµε παιδιά.

Αυτό είναι ΑΓΑΠΗ.

Στο πουκάµισο ενός υπερήλικα, ήταν γραµµένη η πρόταση:
«∆εν είµαι 80 ετών. Είµαι 16,  µε 64 χρόνια εµπειρίας».

Αυτή είναι ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ.

∆ÈÌ‹ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™·Ófi, ÙÔÓ ÂÎ‰fiÙË
ÙÔ˘ «£ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘»

Την Παρασκευή το βράδυ, 17 Φεβρουαρίου 2017, στην κατά-
μεστη αίθουσα, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, τιμή-
θηκε ο κ. Κώστας Σπανός από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και
τον όμιλο Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας, για τους 70 τόμους
του «Θεσσαλικού Ημερολογίου».
Ο κ. Κώστας Σπανός ασχολείται από το 1968 με την ανάδειξη
της ιστορίας της Θεσσαλίας. Είναι πολυ-βραβευμένος ερευ-
νητής! Έχει εκδώσει 519 μελέτες, έχει συμμετάσχει σε 150 επι-
στημονικά συνέδρια και έχει εκδώσει 15 αυτοτελή έργα. Από
το 1980, εκδίδει το Θεσσαλικό Ημερολόγιο, σε εξαμηνιαία
πλέον βάση και με μοναδική οικονομική στήριξη τη συνδρομή
των μελών. 
Ανάμεσα σʼ αυτούς που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, ήταν
και η γραμματέας του Συλλόγου μας, Ματίνα Μιχαντά.
Σημείωση: Στην Καλλιπεύκη και το καλοκαίρι του 2001, ο Κώ-
στας Σπανός, παρουσίασε στην πλατεία του χωριού, μαζί με
τον Άγγελο Πετρουλάκη το πρώτο βιβλίο του Συλλόγου μας
«Η Καλλιπεύκη στου αιώνες».   



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στην Καλλιπεύκη, το Σάββατο 15
Ιουλίου και στις 12 η ώρα το με-
σημέρι, το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών με τον

γενικό τίτλο «ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ». Το φεστιβάλ ήταν
μια πρωτοβουλία του Συλλόγου
Γυναικών Μακρυχωρίου, που
υποστηρίχτηκε από την Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας και το Δήμο

Τεμπών. Ξεκίνησε από το Μα-
κρυχώρι, συνεχίστηκε στην Καλ-
λιπεύκη, στο Καστρί Λουτρό,
πάλι στο Μακρυχώρι και στη Λά-
ρισα (από 14 μέχρι και 17 Ιου-

λίου). Συμμετείχαν τα χορευτικά
συγκροτήματα, με τη σειρά που
εμφανίστηκαν (στην Καλλι-
πεύκη): Εφηβικό Καλλιπεύκης,
BARANYA Ουγγαρίας, Μακρυχω-
ρίου, LUBUSKI Πολωνίας και

Ενηλίκων Καλλιπεύκης.
Προηγήθηκε επίσκεψη όλων στο
χώρο αναψυχής «Πατωμένη»,
όπου μέσα στο υπέροχο δάσος
και ύστερα από τη γνωριμία και

τις συστάσεις βγήκαν οι
ανάλογες φωτογραφίες. Στη συ-
νέχεια χόρεψαν όλα τα χορευ-
τικά συγκροτήματα στην
πλατεία του χωριού καταχειρο-
κροτούμενα! Πρωτόγνωροι ήχοι

και χοροί ενθουσίασαν το πλή-
θος των Καλλιπευκιωτών! Ο και-
ρός, αν και «φοβέριζε» αρκετά,
τελικά εξελίχτηκε σε καλοκαι-

ρινό. Ακολούθησε σύντομο χο-
ρευτικό γλέντι με τη συμμετοχή
του κόσμου και στη συνέχεια ο
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», δε-
ξιώθηκε τους φιλοξενούμενους
για το μεσημεριανό γεύμα στο

κατάστημα του Στέλιου Παπαδη-
μητρίου.
Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
ευχαριστεί θερμά, το Σύλλογο

Γυναικών Μακρυχωρίου για τη
συνεργασία και την ευκαιρία που
έδωσε στην Καλλιπεύκη να φι-
λοξενήσει για λίγο τα χορευτικά
συγκροτήματα από Ουγγαρία και
Πολωνία και στους Καλλιπευκιώ-

τες που είχαν την ευχαρίστηση
να χαρούν, να απολαύσουν και
να θαυμάσουν άλλους ήχους κι
άλλους χορούς.

Ευχαριστεί επίσης τη Χριστίνα
Παπαϊωάννου, για τη βοήθειά
της στην επικοινωνία, που μετέ-
φρασε στα αγγλικά και στα πο-
λωνικά.

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΟκτώβριος- Νοέμβριος - Δεκέμβριος �017 σελίδα �

Στις 15 Ιουλίου στην Καλλιπεύκη

22οο  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  ΧΧοορρώώνν,,  ««ΚΚΟΟΙΙΛΛΑΑΔΔΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΕΕΜΜΠΠΩΩΝΝ»»

13 Αυγούστου 2017

ΔΔηημμιιοουυρργγιικκέέςς  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  --  ΘΘεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη  ««ΛΛυυσσιισσττρράάττηη»»

Στην πατωμένη όλα τα χορευτικά 

Χορευτικό εφήβων Καλλιπεύκης

Χορευτικό Ενηλίκων Καλλιπεύκης 
Χορευτικό Μακρυχωρίου 

Χορευτικό Ουγγαρίας Χορευτικό Πολωνίας 

Η δεύτερη μέρα του Ανταμώματος των
Καλλιπευκιωτών (13-8-17) ήταν αφιερωμένη
στα μικρά παιδιά.  
Στα παιδιά που συμμετείχαν στο τμήμα δη-
μιουργικών δραστηριοτήτων, 22 στο σύ-
νολο, με την ευθύνη της Βούλας
Παπαδόντα και της Χριστίνας Παπαϊωάν-
νου. Τα παιδιά, ξεκίνησαν στις 3 Ιουλίου και
για τρεις φορές την εβδομάδα, από δυο
ώρες κάθε φορά, στο σχολείο ή στην αυλή
ή στην Πατωμένη, ασχολήθηκαν με πολλά
και διάφορα! Τραγούδια, παιγνίδια, χειρο-
τεχνίες, με αποκορύφωμα την έκθεση χει-
ροτεχνημάτων, τα παιγνίδια και το θεατρικό
έργο «Λυσιστράτη», που παρουσίασαν την
Κυριακή 13 Αυγούστου στην αυλή και στη
μεγάλη αίθουσα του σχολείου. Καταχειρο-
κροτήθηκαν! Την παράσταση παρακολού-
θησε πλήθος κόσμου - τόσο κόσμο το
σχολείο είχε πάμπολλα χρόνια να δει! Το
σκηνικό ήταν της Χριστίνας Παπαϊωάννου.
Το Δ.Σ. συγχαίρει και ευχαριστεί τόσο τα
παιδιά όσο και τις δασκάλες τους.          



Γεννήσεις:

• O Γιώργος Γκουγκουλιάς του Ζήση (Τέγα) και
η Όλγα απέκτησαν το 1ο παιδί, κορίτσι (Θεσσα-
λονίκη).
• Η Γόνη (Παγώνα) Τσιαπλέ του Θωµά και ο Βαγ-
γέλης Παναγούλας απέκτησαν το 2ο παιδί, κορί-
τσι.
• Ο Παπαδηµητρίου Πολύζος και η Βασιλική Κα-
ποδίστρια απέκτησαν το 1ο παιδί, κορίτσι.
• Η Πόπη Γκουγκουλιά και ο Βασίλης Τσιούγκος
του ∆ηµ. απέκτησαν το 2ο παιδί, κορίτσι.
• H Μαρία Καλούση και ο Πέτρος Αντάµαλης,
απέκτησαν το 1ο παιδί, κορίτσι
• Ο Μούργκας Αστέριος του Χρίστου και η Σουρ-
λατζή Βάσω, απέκτησαν το 1ο παιδί, αγόρι (Βρυό-
τοπος).
• Ο Γκαζγκάνης ∆ηµήτριος του Ιωάννου και η Άννα
∆ερβένη, απέκτησαν το 1ο τους παιδί, αγόρι.
• Ο Πατούλιας ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου και
η Μαρία Γκουγκουλιά του Νικ. απέκτησαν το 1ο
παιδί, κορίτσι.

Αρραβώνες: 

• Ο Αθανάσιος Ρηµαγµός του Φώτη, µε την Για-
τσάκη Παγώνα από τη Νέα Λεύκη Λαρίσης (Γόν-
νοι).
• Ο Κυλινδρής ∆ηµήτριος του Αστερίου και της
Τούλας Μίµη Γκουγκουλιά, µε την Γκέτσιου Χα-
ρούλα.
• Ο Ζαραλής Κωνσταντίνος του Νεοκλή και της
∆ήµητρας (Τσικατάρα), µε την Λιάπη Ευαγγελία
από την Έδεσσα (Θεσσαλονίκη).

•  H Γκούθα Μαρία του Αναστασίου (εγγονή
του Γιάννη Γκούθα και της Μαριγούλας Κα-
στόρη), µε τον Αντώνη Σταύρου του Ι. από τον
Ευαγγελισµό Λαρίσης.

•  Ο Πατούλιας Γεώργιος του Κωνσταντίνου,
µε την Κολιού Ελένη του Χρίστου από τον Αµπε-
λώνα (Αµπελώνας).
•  H Κυλινδρή Ευαγγελία του Αστερίου, µε τον

Danny Reise από την Πορτογαλία (Τορόντο - Κα-
ναδάς). 

Γάµοι:

•  Ο Γεροστέργιος Λουκάς του Κωνσταντίνου
(ιερέα), µε την Χατζηθεοχάρη Κωνσταντίνα από
τον Πλατύκαµπο.
•  Ο Μούργκας Αστέριος του Χρίστου (Κατσιάτη),

µε την Βάσω Σουρλατζή από τον Τύρναβο.
•  H Μασούρα Eλισάβετ-Μαρία του Χρίστου και

της Ευαγγελίας, µε τον Νικόλαο Σταµούλη από
την Κουλούρα Λαρίσης (Αµπελώνας).

•  Η Παπαϊωάννου Στέλλα του Αποστόλου και

της Μαρίας, µε τον Καρακελάφη ∆ήµο από την
Καρδίτσα. 
•  H Tζιγγίζη Ελευθερία του Ιωάννη και της Μα-

ρίας (εγγονή της Ελευθερίας Γκαβούτσικου, που
είναι παντρεµένη στη ∆ράµα), µε τον Ανδρέα
Ρούσο από την Πτολεµαΐδα (Βοστόνη).
•  H Γκαµπούρα Ακριβή του Αναστασίου, µε τον

Νεκτάριο Ζαχαριά από τον ∆οµοκό.
•  O Γκαζγκάνης ∆ηµήτριος του Ιωάννου, µε

την Άννα ∆ερβένη από τα Αµπελάκια.
•  Ο Γκρίζιας  Αστέριος του Βασιλείου, µε τη

Στεργιούλα Παρασκευή από το Οµορφοχώρι Λά-
ρισας. 
•  Ο Πολυζάς Νικόλαος του Χρίστου, µε την Κό-

κουβα Φανή από την (γειτονική) Κρανιά Ολύµπου.
•  Η Γκαραφλή Αιµιλία - Χριστίνα του ∆ηµήτρη

και της Ελένης (Μπεκιάρη) µε τον Αλέξανδρο
Αλεξάνδρου από την Αλεξανδρούπολη (µεγάλη
σύµπτωση).

•  Ο Αθανάσιος Ρηµαγµός του Φώτη, µε την
Γιατσάκη Παγώνα από τη Νέα Λεύκη Λαρίσης
(Γόννοι).

•  Ο Καλτάσης Ιωάννης του ∆ηµ. και της Μαί-
ρης (Οικονόµου), µε την Παπαλοπούλου Ηλιάνα
από την Καρδίτσα.

•  O Tσιλιµένης Νίκος του Χρίστου, µε την Ρι-
ζούλη Τριανταφυλλιά από τους Γόννους.

•  Ο Πατούλιας ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου,
µε τη Μαρία Γκουγκουλιά του Νικολάου από τον
Παραπόταµο. 

•  Η Βάλια Τσάιτα του Γιώργου και της Τασού-
λας (Τσιλιµένη) µε τον Anthony Chenevard από
την Ελβετία. 

Θάνατοι:

1.  Nτούρος Κωνσταντίνος του Χαράλαµπου,
ετών 94 (Καλλιπεύκη).
2.  Μαντά Ελευθερία του Γεωργίου, ετών 92
(Γόννοι).
3.  Γκουγκουλιάς Ζήσης του Αστερίου (Τέγα,)
ετών 70 (Καλλιπεύκη).
4.  Ζαφείρη (Γαζέτα) Αγγελίτσα του Χρίστου,
ετών 109 (Αθήνα).
5.  Γκουντουβά Ρούλα του Νικολάου, ετών 67
(Σκοτίνα).
6.  Γιαννούλα Ασηµίνα του ∆ηµ. ετών 82 (Περί-
σταση Κατερίνης).
7.  Παπαγιαννούλη Αθηνά του Τριανταφύλλου,
ετών 82 (Αθήνα).
8.  Γκαρλής ∆ηµήτριος του  Νικολάου, ετών  77
(Λάρισα).
9.  Γκαµπούρα Φανή του Ευαγγέλου, ετών 75
(Αθήνα).
10.   Mούργκας Κωνσταντίνος του Αστερίου,
ετών 72 (Καλλιπεύκη).
11.   Κούσιος Απόστολος του Ιωάννου, ετών 80
(Κρανιά).
12.   Γρόντζου  Αθηνά, ετών 89 (Βοστόνη).
13.   Ντούρου Βασιλική του Χαράλαµπου, ετών
96 (Παραπόταµος).
14.   Τσολάκης Ιωάννης του ∆ηµητρίου, ετών 83
(Αυστραλία).
15.   Γκουγκουλιά Κούλα του Ιωάννου, ετών 75
(Αµπελώνας).
16.   Γκουγκουλιά Μαρία του Κωνσταντίνου (∆η-
µοτζίκα), ετών 63 (Λάρισα).
17.   Σαλαµπάση Αγλαΐτσα του Ι. ετών 96 (Καλλι-
πεύκη).
18.   Κατσιούλας Αστέριος του Ζήση και της Χρυ-
σάνθης, ετών 83 (Βόλος).
19.   Κανελλιά Μαρία του ∆ηµ. ετών 82 (Καλλι-
πεύκη).
20.   Γκαντάκης ∆ηµήτριος του Αστερίου, ετών
95 (Λάρισα).
21.   Κυλινδρή Τούλα του Νικολάου, ετών 80
(Καλλιπεύκη).
22. Γκουντουβάς Αποστόλης, ετών 62 (Καλλιπεύκη)
23. Γκαζγκάνη Ευαγγελία του ∆ηµητρίου, ετών
75 (Καλλιπεύκη)

Οι συγχωριανοί που έφυγαν
1. O NNττοούύρροοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς,
ήταν γιος του Ντούρου Χα-
ράλαµπου. Από το γάµο του
µε την Μαρία Μουστακά του
Γεωργίου, απέκτησε ένα γιο
και µια κόρη (Χαράλαµπο και
Παρασκευή). Έζησε όλα του
τα χρόνια στο χωριό και
ασχολήθηκε µε τη γεωργία.

Ήταν φιλήσυχος άνθρωπος και είχε πολύ καλή
υγεία µέχρι που έφυγε από τη ζωή τον περα-
σµένο Γενάρη.
Μέχρι το τέλος δούλευε, έπινε τα τσιπουράκια

του, κάπνιζε αραιά και έκανε τα πάντα. Την ηµέρα
που τον κήδεψαν, το χιόνι ήταν περίπου ένα
µέτρο και η παγωνιά µεγάλη. Αρρώστησε από
γρίπη µόνο µία εβδοµάδα και αυτή ήταν η αιτία
του θανάτου του. 
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KKOOIINNΩΩNNIIKKAA Γεννήσεις • Αρραβώνες
Γάµοι • Αυτοί που έφυγαν 2. Η ΜΜααννττάά  ΕΕλλεευυθθεερρίίαα, γεν-

νηµένη το 1925, ήταν κόρη
του Ζαφείρη Παπαδηµη-
τρίου-Γιαννούλα και της Κα-
τερίνας. Ήταν ένα από τα
πέντε παιδιά της οικογέ-
νειας (Ιωάννης, Βασιλική,
Πολύζος, Μαρία, Ελευθε-
ρία) και ήταν παντρεµένη µε

τον Μαντά Γεώργιο του Πολύζου. Μαζί του απέ-
κτησε ένα γιο, τον Χρίστο και δυο κόρες, την
Μαρία και την Κατίνα. Το πατρικό της σπίτι ήταν
αυτό πάνω και αριστερά από τη βρύση Τρανή,
που είχε κρατήσει ο Πολύζος. Πέθανε σε ηλικία
92 ετών στις 8 Ιανουαρίου 2017 και η κηδεία
της έγινε στους Γόννους, όπου ζουν και οι
κόρες της. Μέχρι το τέλος της ζωής της, ζούσε
µε τον σύζυγό της στην Καλλιπεύκη. Ήταν µια
απλή και ήσυχη γυναίκα όπως και οι περισσότε-
ρες γυναίκες του χωριού. 

3. Ο ΓΓκκοουυγγκκοουυλλιιάάςς  ΖΖήήσσηηςς
(του Τέγα) γεννήθηκε στις
15 Σεπτεµβρίου 1947 και
ήταν ένα από τα τρία παιδιά
του Αστερίου Γκουγκουλιά,
του Τέγα, όπως τον έλεγαν
οι µεγάλοι και της Μαρίας
Παπαϊωάννου (Γκουντέλα).
Μεγάλωσε στην Καλλιπεύκη

και µόλις απολύθηκε από το στρατό µετανά-
στευσε στη Γερµανία το 1971 στην πόλη Σβάι-
φουρτ. Εκεί άνοιξε εστιατόριο, όπου δούλεψε
σκληρά και πρόκοψε πολύ. Από το 1976 και
µέχρι το 2005, λίγο πριν επιστρέψει στην Ελ-
λάδα, δούλευε και σε οινοποιείο. Στη Γερµανία
γνώρισε την Αγάπη Χατζή από το Αχλαδοχώρι
Σερρών, την οποία παντρεύτηκε και µε την
οποία απέκτησε τρεις γιους (Αστέριο, Χρυσο-
βαλάντη και Γιώργο). Επιστρέφοντας από τη
Γερµανία εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στη
Λάρισα, όπου το 2006 άνοιξε µε τα παιδιά του
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχη-
µάτων), το οποίο κράτησαν ως το 2011 περίπου.
Το 2007 άνοιξε µε τα παιδιά του πάλι ΚΤΕΟ στο
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί
ως σήµερα. Το 2005 κι ενώ είχε επιστρέψει οι-
κογενειακώς στη Λάρισα, έχασε σε ατύχηµα τον
δεύτερο γιο του, τον Χρυσοβαλάντη. Ο χαµός
του παλικαριού του, τον στοίχισε πολύ µε απο-
τέλεσµα να βλαφτεί η υγεία του. Τα τελευταία
χρόνια παρέλυσαν τα πόδια του και τα χέρια του
ενώ δεν µπορούσε να µιλήσει. Ήταν ένας µάρ-
τυρας στην κυριολεξία. Πέθανε στις 10 του Φλε-
βάρη 2017 και η κηδεία του έγινε στην
Καλλιπεύκη το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. 

4. Η ΓΓκκοουυννττοουυββάά  ΡΡοούύλλαα
ήταν ένα από τα τρία παιδιά
(Αποστόλης, Ρούλα, Τριαν-
τάφυλλος) του Νικόλα
Γκουντουβά, του κλητήρα
και της Γραµµατής Παπα-
στεργίου (Παπαγιαννούλη).
Μεγάλωσε στην Καλλι-
πεύκη και παντρεύτηκε στη

διπλανή Σκοτίνα της Κατερίνης µε τον ∆ηµήτριο
Βλέτση. Από το γάµο της απέκτησε τρία παιδιά,
(Κώστα, Νίκο, Καλλιόπη). Η µακαρίτισσα, δού-
λεψε σκληρά στο µεροκάµατο για την οικογένειά
της και σπάνια ερχόταν στο χωριό λόγω έλλει-
ψης χρόνου. Πέθανε στις 7 Μαρτίου 2017 σε
ηλικία µόλις 67 ετών. Στη Σκοτίνα, έγινε και η
ταφή της. 

5. Η ΖΖααφφεείίρρηη  ΑΑγγγγεελλιικκήή ήταν
κόρη του Νικολάου Μα-
σούρα και της Μαρίας.
Ήταν η γηραιότερη Καλλι-
πευκιώτισσα τα τελευταία
χρόνια αφού ξεπέρασε τον
αιώνα ζωής. Γεννήθηκε, µε-
γάλωσε, παντρεύτηκε και
έζησε στην Καλλιπεύκη όλα

της τα χρόνια. Εκτός από τα τελευταία, που την
είχαν τα κορίτσια της στην Αθήνα. Στη ζωή της
δεν αρρώστησε ποτέ σοβαρά και µόνο µε την
ακοή της είχε πρόβληµα τα τελευταία χρόνια.
Είχε διαύγεια µυαλού µέχρι τέλους. Ήταν παν-
τρεµένη µε τον Χρίστο Ζαφείρη, (τον Χρίστο Γα-
ζέτα όπως τον λέγαµε όλοι) και από το γάµο της
απέκτησε τρεις κόρες (Μαρία, Γεωργία, Κούλα)
που όλες ζουν στην Αθήνα. Πέθανε και κηδεύ-
τηκε στην Αθήνα την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου
2017. 

6. Η ΓΓιιααννννοούύλλαα  ΑΑσσηηµµίίνναα,
ήταν ένα από τα έξι παιδιά
(Βασιλική, Γιάννης, Τριαντά-
φυλλος, Παρασκευή, Αση-
µίνα, Γιώργος) του Κώστα
Μαντά (Ντάπου) και της Στα-
µατίας Καστόρη (Τσιριβή).
Γεννήθηκε και µεγάλωσε
στην Καλλιπεύκη σε δύσκολα

χρόνια (1935) και το 1960-61 παντρεύτηκε µε
τον ∆ηµήτριο Γιαννούλα του Ιωάννου. (Το πραγ-
µατικό του επίθετο ήταν Παπαδηµητρίου αλλά
από λάθος στην κοινότητα πήρε ως επίθετο το
παρατσούκλι. Τα υπόλοιπα αδέρφια του, γρά-
φονταν κανονικά. Η οικογένεια ήταν γνωστή πε-
ρισσότερο µε το άλλο παρατσούκλι,
Παπακώστας). Το 1961-62 εγκαταστάθηκαν µό-
νιµα στην Περίσταση της Κατερίνης, όπου έκα-
ναν το σπιτικό τους και ασχολήθηκαν κυρίως µε
τη γεωργία. Από το γάµο τους απέκτησαν τον
Γιάννη και τον Κώστα. Η µακαρίτισσα ήταν εντε-
λώς αγράµµατη όπως και τα περισσότερα παιδιά
του πολέµου. Ήταν ήπιος χαρακτήρας και άν-
θρωπος της µεγάλης υποµονής. Προτιµούσε να
στενοχωρεί τον εαυτό της παρά τους άλλους.
Επίσης ήταν άνθρωπος του Θεού και της προ-
σευχής. Πάντα µιλούσε για το Χριστό και πάντα
συµβούλευε. Και επειδή δεν ήξερε γράµµατα
δεν µπορούσε να µάθει το «Πάτερ ηµών…». Και
κάποια µέρα, αφού το βράδυ προσευχήθηκε, ση-
κώθηκε το πρωί και το ήξερε νεράκι απέξω.
Ήταν µια άγια γυναίκα, καλή σύζυγος και µάνα.
Πέθανε στις 31 του περασµένου Μάρτη, µία
ώρα προτού µπει ο Απρίλης. Κηδεύτηκε στην
Περίσταση. Στην Καλλιπεύκη ερχόταν πολύ
σπάνια γι’ αυτό και οι κάτω των 60 δεν την γνώ-
ρισαν. Το πατρικό της ήταν το σηµερινό σπίτι
του Ζήση Κατσιούλα, κοντά στη Βρυσοπούλα και
την µάνα του Παρασκευή (Τσιβώ), την είχε
αδερφή.

7. Η ΠΠααππααγγιιααννννοούύλληη  ΑΑθθηηννάά,
πέθανε το 2012 αλλά εµείς
το µάθαµε πρόσφατα. Γεννή-
θηκε το 1930 και ήταν ένα
από τα παιδιά του Τριαντά-
φυλλου Παπαγιαννούλη και
της Φωτεινής Μουστακά
(Ιωάννης, Μαρία, Γραµµατή,
Σταµατή, Αθηνά). Το 1947,

µαζί µε τον αδερφό της το Γιάννη, εγκαταστά-
θηκε µόνιµα στην Αθήνα, όπου ήταν ήδη παν-
τρεµένη η αδερφή της η Μαρία Φραντζεσκάκη.
Εκεί παντρεύτηκε µε τον Σωκράτη Γεωργίου
από το Φανάρι της Καρδίτσας, πυροσβέστη και
από το γάµο της απέκτησε την Αγορίτσα και τον
Κώστα. Στην Καλλιπεύκη, ερχόταν σπάνια και
την οικογένεια αυτή, του Τριαντάφυλλου Παπα-
γιαννούλη πολύ λίγοι την γνώρισαν. Και για να
καταλάβουµε καλύτερα, το πατρικό της ήταν στη
θέση του σηµερινού σπιτιού - κορδέλα του Βαγ-
γέλη Γκαζγκάνη, δίπλα από το σχολείο και τη γυ-
ναίκα του µπαρµπα-Νίκου Γκουντουβά, του
κλητήρα, την είχε αδερφή. Κηδεύτηκε στην
Αθήνα όπου ζουν τα παιδιά της.

8. Ο ΓΓκκααρρλλήήςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς,
ήταν ο ένας από τους τρεις
γιους (∆ηµήτριος, Απόστο-
λος, Γεώργιος) του Νικο-
λάου και της Παγώνας
Παπαδόντα. Γεννήθηκε στην
Καλλιπεύκη στις 30 Ιουνίου
1940 όπου και ανδρώθηκε
κάνοντας αγροτικές και κτη-

νοτροφικές δουλειές. Από τα έξι του περίπου
χρόνια, ορφάνεψε από πατέρα και η οικογένειά
του πέρασε µεγάλη φτώχεια και δυστυχία. Μετά
τη στρατιωτική του θητεία, στα 24, µετανά-
στευσε στη Γερµανία. Εκεί γνώρισε την Άννα Πι-
περίδη από το Καρυόφυτο Ξάνθης, την οποία
παντρεύτηκε. Από το γάµο τους, απέκτησαν τον
Νικόλα και την Παγώνα. Το 1978 επαναπατρί-
στηκαν και εγκαταστάθηκαν µόνιµα στη Λάρισα.
Στις αρχές του περασµένου Απρίλη εισήχθη για
κάποιο πρόβληµα υγείας στο νοσοκοµείο της
Λάρισας. Εκεί, προσβλήθηκε από µη αναγνωρί-
σιµο ενδονοσοκοµειακό ιό που τον προκάλεσε
λοίµωξη του κεντρικού νευρικού συστήµατος µε
αποτέλεσµα να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Με άλλα λόγια πήγε άδικα ο µακαρίτης. Ο Μή-
τσος ο Γκαρλής, ήταν πολύ καλός οικογενειάρ-
χης και τίµιο παιδί. Με πολλούς Καλλιπευκιώτες
είχε καλές σχέσεις και όλοι τους έχουν να λένε
µόνο καλές κουβέντες για τον εκλιπόντα. Πέ-

ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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θανε σε ηλικία 77 ετών και η ταφή του έγινε στη
Λάρισα. 

9. Η ΓΓκκααµµπποούύρραα  ΦΦααννήή, ήταν η γυναίκα του Βαγ-
γέλη Γκαµπούρα και καταγόταν από το Ζάρκο Τρι-

κάλων. Ήταν το γένος ∆ιβανέ και µαζί µε τον
αλησµόνητο λεβεντάνθρωπο Βαγγέλη, έζησαν
µαζί 44 ολόκληρα χρόνια, µέχρι το 2008 που πέ-
θανε (ο Βαγγέλης). Η Φανή Γκαµπούρα, ήταν
γεννηµένη το 1942 και παντρεύτηκε το 1964.
Ήταν µια καλοσυνάτη και πρόσχαρη γυναίκα και
πάντα µε το χαµόγελο στα χείλη. Με τον Βαγγέλη
απέκτησαν τρία παιδιά. Τη Μαρία και δύο αγόρια
µε το όνοµα Χρίστος. Το πρώτο αγόρι πέθανε σε
ηλικία 8 ετών µετά από εγχείρηση. Το γεγονός
αυτό, σηµάδεψε τη ζωή τους αλλά δεν το έβαλαν
κάτω. Συνέχισαν να παλεύουν µαζί και πρόκοψαν
πολύ. Μετά το θάνατο του Βαγγέλη, εγκατέλειψε
τη Λάρισα όπου ζούσε και εγκαταστάθηκε µε το
γιο της στην Αθήνα, όπου ζει και η κόρη της η
Μαρία που είναι παντρεµένη εκεί. Ενταφιάστηκε
στην Αθήνα. 

10. Ο ΜΜοούύρργγκκααςς  ΚΚωωννσσττααννττίί--
ννοοςς, ήταν ένα από τα τρία
παιδιά (Κώστας, ∆ηµήτριος
Χρίστος) του Στέργιου
Μούργκα (Κατσιάτη) και της
Σταυρούλας Παπαδηµητρίου
(Παπακώστα). Γεννήθηκε
στην Καλλιπεύκη το 1945,
όπου τελείωσε το δηµοτικό

και µέχρι που πήγε στρατιώτης εξασκούσε το
επάγγελµα του κτηνοτρόφου (γίδια). Το 1969, µε-
τανάστευσε στη Γερµανία και το 1973 παντρεύ-
τηκε µε την Κατίνα του Γιάννη Καραµπατή και της
Μετάξως. Από το γάµο τους απόκτησαν τον
Στέργιο και τον Γιάννη. Ο µακαρίτης, ήταν ένας
φιλήσυχος και καλοσυνάτος άνθρωπος, που κοι-
τούσε τη δουλειά του και την οικογένειά του. Τα
τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια είχε πρόβληµα
υγείας αλλά δίπλα του είχε µια άξια γυναίκα που
τον στήριζε και τον πρόσεχε πολύ. Στα τέλη του
περασµένου Απρίλη, εισήχθη στο νοσοκοµείο για
να καθαρίσει µια αρτηρία. Κι ενώ όλα πήγαν καλά,
παρουσίασε εµπλοκή και τελικά κατέληξε το
πρωί της Κυριακής 30 Απριλίου στο νοσοκοµείο
της Στουτγκάρδης της Γερµανίας, όπου και ζού-
σαν οικογενειακώς. Η ταφή του έγινε στην Καλ-
λιπεύκη µετά από εφτά µέρες, το Σάββατο στις 6
Μαΐου 2017. Πριν από 25 περίπου χρόνια, είχε
κτίσει σπίτι κάτω στα Αλώνια σε οικόπεδο του πε-
θερού του. Από τη θέση που τον έθαψαν θα
«βλέπει» απέναντι το σπίτι του. Στην κηδεία του
παραβρέθηκαν πολλοί συγγενείς, φίλοι και συγ-
χωριανοί. 

11. Ο ΚΚοούύσσιιοοςς  ΑΑππόόσσττοολλοοςς
που γεννήθηκε το 1937, ήταν
παιδί του Γιάννη Κούσιου. Ο
Γιάννης Κούσιος, ήταν ένα
από τα παιδιά του παππού
του Μούργκα Κωσταντή, του
Κατσιάτη, όπως ήταν το πα-
ρατσούκλι του. Μέχρι 17
ετών δούλεψε στον νερόµυλο
του Μαραγκού πίσω προς το
µοναστήρι της Καρυάς και
µετά το στρατό (µπορεί και
νωρίτερα), παντρεύτηκε στη
διπλανή Κρανιά µε την Σαµα-
ρούλη Καλλιόπη. Από τον
γάµο αυτό προήλθε ο Απο-
στόλης. Συνταξιοδοτήθηκε
από τον ΟΣΕ όπου και εργά-

στηκε πολλά χρόνια. Ο Γιάννης Κούσιος, κανο-
νικά έπρεπε να γράφεται Μούργκας αλλά άλλαξε
το επίθετό του σε Κούσιος, επειδή  πιθανότατα η
µάνα του ήταν το γένος Κούσιου και ήταν η πρώτη
γυναίκα του παππού του Κατσιάτη. Η µάνα του
πέθανε πολύ νωρίς και τα άλλα αδέρφια του
Αστέριος (Τέγος), Ηλίας, Ζήσης (Τζίκας) κλπ.)
ήταν από άλλη µάνα. Ο Αποστόλης, περί του
οποίου γίνεται ο λόγος, έζησε και αυτός στην

Κρανιά όπου και παντρεύτηκε µε την Σαρακα-
τσιάνου Βάια, µε την οποία απέκτησε δυο κόρες.
Η µία εξ αυτών είναι η γυναίκα του Βαγγέλη Κα-
ραµπατή. Ο Απόστολος Κούσιος, ήταν γεωργός
και µέχρι το 1975 περίπου καλλιεργούσε και τα
χωράφια του πατέρα του στην Καλλιπεύκη. Επί-
σης είχε και άλλα τρία αδέρφια, τον Κώστα που
πέθανε πέρυσι, το Χρίστο που ζει στη Γερµανία
και έχει τέσσερα παιδιά και τον ∆ηµήτρη που
σκοτώθηκε στον Εµφύλιο. Στο τέλος της ζωής
του, εξαιτίας του ζάχαρου, του έκοψαν και τα δύο
πόδια. (Το γιατί ο Γιάννης Κούσιος άλλαξε το επί-
θετό του δεν το γνωρίζουν ούτε οι απόγονοί του.
Ήταν πρώτος ξάδερφος του Κώστα Μούργκα, για
τον οποίο γράφουµε παραπάνω και ταιριάζουν
απόλυτα τα βαφτιστικά ονόµατα των οικογενειών
τους (Κώστας, Χρίστος, ∆ηµήτριος). Απόστολος
και Γιάννης (ο πατέρας του) 

12. Η ΓΓρρόόννττζζοουυ  ΑΑθθηηννάά, ήταν ένα από πολλά παι-
διά του Νικολάου Γρόντζου (για την οικογένεια
αυτή κάναµε ειδικό αφιέρωµα). Μεγάλωσε στην
Καλλιπεύκη και πέρασε πολύ φτωχά χρόνια. Παν-
τρεύτηκε µε τον Νίκο Ζιώγα από τους Γόννους,
µε τον οποίο απέκτησε τη Ντίνα και τον ∆ηµήτρη.
Στις 8 Φεβρουαρίου 1968, αναχώρησε οικογε-
νειακώς στην Βοστόνη της Αµερικής, µετά από
πρόσκληση του αδερφού της Θανάση. Εκεί έζησε,
δούλεψε, πρόκοψε και πέθανε. Εκεί ζούνε και τα
παιδιά της σήµερα.

13. Η ΝΝττοούύρροουυ  ΒΒαασσιιλλιικκήή, ήταν ένα από τα τέσ-
σερα παιδιά του Χαράλαµπου Ντούρου (2 αγόρια,
2 κορίτσια). Μεγάλωσε στην Καλλιπεύκη και κα-
τόπιν µετακόµισε στον Παραπόταµο, όπου παν-
τρεύτηκε µε τον Τζανέκα Ιωάννη. Από το γάµο
της, απέκτησε δυο κόρες. Οι Κάτω των εξήντα
δεν την γνωρίσαµε (τον περασµένο χειµώνα, πέ-
θανε και ο αδερφός της ο Κώστας, για τον οποίο
γράφουµε παραπάνω). 

14. Ο ΤΤσσοολλάάκκηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς, που γεννήθηκε στη
Καλλιπεύκη το 1933, ήταν ο µοναχογιός του Μή-
τρου Τσολάκη που έπαιζε το βιολί. Υπήρχαν και
υπάρχουν βέβαια και αδερφές. Το 1965 µετανά-
στευσε στη µακρινή Αυστραλία, όπου εργάστηκε
σκληρά και πρόκοψε. Παντρεύτηκε πριν ξενιτευ-
τεί µε την Ξινού ∆έσποινα από την Κρυόβρυση
(Πουλιάνα) Ελασσόνας και απέκτησε δύο κόρες,
την Αποστολία και την Χρυσούλα και ένα γιο τον
∆ηµήτρη. Από παιδί του άρεσε η µουσική και
έµαθε να παίζει κλαρίνο πράγµα που έκανε και
στην Αυστραλία. Στην Ελλάδα είχε έλθει ελάχι-
στες φορές κι εµείς οι νεότεροι δεν τον γνωρί-
σανε καθόλου. Ο Γιάννης, πέθανε πριν από ένα
χρόνο αλλά εµείς το πληροφορηθήκαµε φέτος το
καλοκαίρι από την αδερφή του Μαρία, που ζει στο
Συκούριο. 

15. Η ΓΓκκοουυγγκκοουυλλιιάά  ΚΚοούύλλαα
γεννηµένη το 1942, ήταν
κόρη του Ιωάννου Γκουγκου-
λιά και της Ελισάβετ και µετά
τον Εµφύλιο εγκαταστάθηκαν
οικογενειακώς στον Αµπε-
λώνα. Εκεί παντρεύτηκε µε
τον Μπρότση Νίκο, µε τον
οποίο απέκτησε ένα γιο και
µια κόρη. Πέθανε το περα-
σµένο καλοκαίρι. Ήταν ένα

από τα πολλά κορίτσια της οικογένειας. Ο µονα-
δικός της αδερφός ο Νίκος, ζει στον Καναδά. Η
αγαπητή Κούλα, κατά γενική οµολογία, ήταν ένας
ωραίος άνθρωπος τόσο στην ψυχή όσο και στα
νιάτα. Οι συγγενείς και όσοι την γνώρισαν, µόνο
καλές κουβέντες έχουν να λένε για την µακαρί-
τισσα.

16. Η ΜΜααρρίίαα  ΓΓκκοουυγγκκοουυλλιιάά, ήταν κόρη του Γκουγ-
κουλιά Κωνσταντίνου (∆ηµοτζίκα) και της Μετά-
ξως Απ. Καραµπατή. Ο πατέρας της τη δεκαετία
του 1960 είχε καφενείο κάτω από το σπίτι τους
στην πλατεία. Τη δεκαετία του 1970, εγκαταστά-
θηκαν οικογενειακώς στον Αµπελώνα και αφού
µεγάλωσαν τα παιδιά (Ζήσης, Μαρία, Αποστόλης)
πήρε το καθένα το δρόµο του. Η Μαρία παντρεύ-
τηκε µε τον Γερογιάννη ∆ηµήτριο από την Κρυό-
βρυση (Πουλιάνα) και ζούσε στη Λάρισα. Από το
γάµο της, απέκτησε ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
Ήταν άνθρωπος που τα έδινε όλα για την οικο-
γένειά της. Στις 4 του περασµένου Αυγούστου
πήγε µε την οικογένειά της στη θάλασσα για µπά-
νιο. Και µόλις µπήκε στο νερό έπεσε νεκρή από
ανακοπή καρδιάς µάλλον και ήταν µόνο 63 ετών.
Στην κηδεία της, που έγινε στη Λάρισα, παρα-

βρέθηκαν πολλοί συγγενείς και φίλοι (5 Αυγού-
στου ηµέρα που είχαµε την αιµοδοσία).  

17. Η ΑΑγγλλααΐΐττσσαα  ΣΣααλλααµµππάάσσηη,
γεννηµένη το 1921, ήταν
κόρη του ∆ηµητρίου Γκουγ-
κουλιά και της Χρυσάνθης
Βαρδακάρη και θάφτηκε στην
Καλλιπεύκη στις 6 Αυγού-
στου. Τα υπόλοιπα παιδιά
ήταν ο Νίκος, ο Θανάσης και
η Μαρία. Όλη της τη ζωή την

πέρασε στην Καλλιπεύκη, όπου και παντρεύτηκε
µε τον Σαλαµπάση Ιωάννη του Κωνσταντίνου, µε
τον οποίο απέκτησε δυο αγόρια, τον ∆ηµήτρη και
τον Κώστα. Όσο µπόι της έλειπε, άλλο τόσο
ικανή γυναίκα ήταν. Τα τελευταία χρόνια ζούσε
στη Λάρισα µε τον γιο της τον Κώστα, ο οποίος
και την φρόντιζε. 

18. Ο ΑΑσσττέέρριιοοςς  ΚΚααττσσιιοούύλλααςς,
ήταν γεννηµένος το 1934,
ήταν ο πρώτος γιος του Κα-
τσιούλα Ζήση και της Χρυ-
σάνθης Γκαραφλή. Κατόπιν
γεννήθηκαν η Κατίνα που ζει
στον Ευαγγελισµό, κοντά στα
Τέµπη και ο παπα-Νικόλας
που ζει στη Λάρισα. Ο Κατσι-

ούλας Αστέριος, γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη
στις 2 Απριλίου 1934. Έφυγε 16 χρονών παιδί και
κατατάγηκε στο στρατό ξηράς. Εκεί έγινε τεχνι-
κός του πεζικού και διακρίθηκε αφού καθ’ όλη τη
σταδιοδροµία του, ήταν πρώτος ή δεύτερος στη
λίστα ικανότητος του κλάδου του. Έτσι, έφτασε
στο βαθµό του συνταγµατάρχη, από τους πολύ λί-
γους της σειράς του. Υπηρέτησε κυρίως στη Μα-
κεδονία (Αλεξανδρούπολη, Κιλκίς, ∆ράµα,
Σέρρες). Παντρεύτηκε στις Σέρρες µε την Σοφία
Τόλιου, όπου και έζησε πολλά χρόνια. Από το
γάµο του, απέκτησε τον Ζήση, δάσκαλο, και την
Ελένη, φιλόλογο. Ο Ζήσης, του χάρισε και δυο εγ-
γόνια, τον Αστέριο και την ∆έσποινα. Ο εγγονός
Αστέριος, συνεχίζει στα χνάρια του παππού του
αφού υπηρετεί στην ακριτική Ορεστιάδα, ως µό-
νιµος στο πυροβολικό και αυτός και φέρει το
βαθµό του Ανθυπολοχαγού. Τη σύζυγό του Σοφία
την έχασε πριν από 15 χρόνια. Τα τελευταία
πέντε περίπου χρόνια, ξαναπαντρεύτηκε και
ζούσε στον Βόλο. Αγαπούσε την Καλλιπεύκη
πάρα πολύ και πολλές φορές ερχόταν τα καλο-
καίρια. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Το πατρικό
του στην Καλλιπεύκη, ήταν το σηµερινό οικόπεδο
που βρίσκεται ανάµεσα από τα σπίτια του Μα-
νώλη Γκαραφλή και του Γιώργου Κατσιούλα και
πίσω ακριβώς από το σπίτι του Στέργιου Παπα-
ναστασίου (σήµερα το οικόπεδο ανήκει στον Χρί-
στο Τσιλιµένη).

19. Η ΜΜααρρίίαα  ΚΚααννεελλλλιιάά, ήταν
κόρη του Κωνσταντίνου
Γκαντάκη και της Παρα-
σκευής Μανωλούλη. Έζησε
στην Καλλιπεύκη και παν-
τρεύτηκε µε τον ∆ηµήτριο
Κανελλιά του Αθανασίου, ο
οποίος ήταν για πολλά χρό-
νια, ο τελευταίος αγροφύλα-

κας του χωριού. Μαζί του απέκτησε δυο κόρες,
την Στέλλα και την Παρασκευή. Αδέρφια είχε τον
Στέργιο, τη Σταµατή και την Ευανθία. Η µακαρί-
τισσα, στις 3 Ιουλίου 2017, βγήκε στον µπαχτσέ
της να καθαρίσει κάποια χόρτα και έπεσε νεκρή.
Ήταν 82 ετών.

20. Ο ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ΓΓκκααννττάάκκηηςς, ήταν ένα από τα
πολλά αγόρια του Στέργιου Γκαντάκη και της Μα-
ρίας Κουτσιαρή. Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το
1922 και το 1958 παντρεύτηκε µε την Μαρίκα
Τσιρέβελου, µε την οποία απέκτησε δύο αγόρια,
τον Στέργιο και τον Χρίστο. 
Τη δεκαετία του 1960 εγκαταστάθηκε µόνιµα στη
Λάρισα και ασχολήθηκε κυρίως µε την γεωργία.
Ήταν από τους πρώτους που έφερε τρακτέρ στο
χωριό. Το περίφηµο και βαρύ «Λάντζ». 
Ήταν δουλευτάρης και πολύ δυνατός και σκλη-
ρός άνδρας. Σχεδόν µέχρι το τέλος της ζωής του,
είχε πολύ καλή υγεία και αισίως έφτασε τα 95
χρόνια.

21. Η ΚΚυυλλιιννδδρρήή  ΤΤοούύλλαα, ήταν σύζυγος του Νίκου
Κυλινδρή και κόρη του Αλέξη Καλούση και της
Παγώνας. Γεννήθηκε και έζησε όλη της τη ζωή
στην Καλλιπεύκη. Παντρεύτηκε µε το Νίκο και
απέκτησαν την Παγώνα και τον Γιάννη. 

Ήταν εργατική και άξια γυ-
ναίκα αλλά ιδιαίτερα ξεχώ-
ριζε για τον ωραίο
χαρακτήρα της και την καλή
της την καρδιά. Τα τελευταία
χρόνια αντιµετώπιζε διά-
φορα προβλήµατα υγείας τα
οποία ήταν και η αιτία του
θανάτου της. Πέθανε σε ηλι-

κία 80 ετών και κηδεύτηκε στην Καλλιπεύκη το
Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου 2017.
Ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του Αλέξη Κα-
λούση (Μετάξω, Ιωάννης, Τούλα, Τριαντάφυλ-
λος).

22. Ο Αποστόλης Γκουντουβάς, ήταν ο πρώτος
γιος (Αποστόλης, ∆ηµήτριος, Θωµάς) του Γιάννη
Γκουντουβά και της Παρασκευής. (Παιδί του
Γιάννη του Μαλλιάρα, που έπαιζε κλαρίνο, όπως
τον ξέρουν οι µεγάλοι). Γεννήθηκε στην Καλλι-
πεύκη και µετά το δηµοτικό σχολείο πήγε στη Λά-
ρισα για να µάθει κάποια τέχνη. Μετά τον στρατό
εγκαταστάθηκε στη Λάρισα όπου και εργαζόταν.
Τα τελευταία χρόνια αντιµετώπιζε σοβαρά προ-
βλήµατα υγείας. Τη δεκαετία 1960, η οικογένειά
του µετανάστευσε στη Γερµανία για µικρό χρο-
νικό διάστηµα και όταν επανήλθαν στο χωριό, πε-
ρίπου το 1968 - 1970, έφεραν τα πρώτα
ποδήλατα και την πρώτη µικρή ασπρόµαυρη τη-
λεόραση, που λειτουργούσε µε µπαταρίες. Ο µα-
καρίτης, ήταν ένας φιλήσυχος και καλός
πατριώτης, που ζούσε στη Λάρισα, δεν ήταν παν-
τρεµένος. Κηδεύτηκε στην Καλλιπεύκη την ∆ευ-
τέρα 16 Οκτωβρίου 2017.

ΣΣεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  σσυυγγγγεεννεείίςς  ττωωνν  κκοοιιµµηηθθέέννττωωνν,,
θθεερρµµάά  σσυυλλλλυυππηηττήήρριιαα  κκααιι  οο  ΘΘεεόόςς  νναα  ααννααππααύύσσεειι  ττιιςς
ψψυυχχέέςς  ττοουυςς..  ΑΑιιωωννίίαα  ττοουυςς  ηη  µµννήήµµηη!!

Στη µνήµη σου, Μαρία… 
Η απροσδόκητη φυγή σου, µας έχει συντρίψει...
µας έχει συγκλονίσει. 
∆εν µπορώ άλλο τη σιωπή και την πικρή βουβή
θλίψη...
Θέλω να µιλήσω για τον άδικο χαµό σου, να
κλάψω για το χαµένο σου δικαίωµα στη ζωή και
να σπαράξω για την τραγική απουσία σου... Να
βροντοφωνάξω ποσό πολύ πονέσαµε, ποσό πολύ
µας πλήγωσες που µας άφησες νωρίς, χωρίς να
µας χαιρετήσεις, χωρίς να µας πεις έστω  µια τε-
λευταία επιθυµία, µια τελευταία λέξη...
Να φωνάξω, ποσό πολύ µας αγάπησες και ποσό
πολύ σ' αγαπήσαµε, ποσό πολύ µεγάλο και δυ-
σαναπλήρωτο θα είναι το κενό σου...
Θα θέλαµε να ήξερες ποσό πικρή και φτωχή
έγινε και θα µείνει η ζωή µας!
Έφυγες πολύ νωρίς βιαστικά και άφησες σε
όλους µας πολλά... ανεξήγητα, γιατί, γιατί…
Αν µπορούσες αδελφούλα, έστω να έβλεπες,
πόσοι πολλοί φίλοι σου, βρεθήκαν στον πόνο µας,
ποσό πολύ συµπόνεσαν, πόσοι πολλοί φίλοι σου
σε χαιρέτησαν, πόσοι πολλοί σου ευχήθηκαν το
κάλο ταξίδι και Παράδεισο!!!
Έφυγες και στη µνήµη µας έµεινε το χαµόγελο
και η θερµή αγκαλιά που µας χάριζες όταν βρι-
σκόµασταν κοντά σου....
Αυτά, σου υποσχόµαστε, θα τα κρατήσουµε στην
θύµηση µας, θα σε σκεπτόµαστε και θα σ' αγα-
πούµε πάντα έτσι...
Θα είσαι πάντα παρούσα στη ζωή µας… θα είσαι
βαθειά µέσα µας, θα είσαι το είναι µας η ανάσα
µας, τίποτα δεν θα µπορέσει να σε διαγράψει…
Έτσι χαµογελαστή, πάντα µε ένα κάλο λόγο και
µια ζέστη αγκαλιά θα σε θυµόµαστε τόσο εµείς οι
δικοί σου, όσο και οι καλοί και πολλοί φίλοι σου.
Καλό ταξίδι, αδελφούλα… 
Αποστόλης Κ. Γκουγκουλιάς

Γέµισε ξενιτεµένους η Καλλι-
πεύκη
Το φετινό καλοκαίρι, 2017, ήταν οµολογουµένως το
πιο ζεστό όλων των εποχών. Όχι τόσο εξαιτίας των
υψηλών θερµοκρασιών όσο από την διάρκεια των
µεγάλων θερµοκρασιών. Αυτό, είχε ως αποτέλε-
σµα, να γεµίσει από ξενιτεµένους (εντός και εκτός
Ελλάδος) η Καλλιπεύκη και να γνωρίσουµε πολλούς
Καλλιπευκιώτες, που έλειπαν χρόνια ή µεγάλωσαν
αλλού και βρέθηκαν στην γενέτειρα των γονιών
τους.  Μεταξύ αυτών ήρθαν και πολλοί ξενιτεµένοι
πατριώτες από το εξωτερικό και µάλιστα δεύτερης
γενιάς και τρίτης. 
Όµως, όσοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό, διαπιστώ-
σαµε ότι δεν αφιερώνουν χρόνο για να καθίσουν
στο χωριό, αλλά µένουν το πολύ µια, δυο ηµέρες,
βλέπουν κάποιον συγγενή τους, αν υπάρχει, και

ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΦΑΝΗ

ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΑΓΛ.

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΑΣΤ.

ΚΑΝΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΥΛΙΝ∆ΡΗ ΤΟΥΛΑ

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ Μ.
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φεύγουν χωρίς να «δώσουν γνώρα» όπως λέµε. 
Εµείς πάντως, ως Σύλλογος, το γράψαµε πολλές
φορές, είµαστε διατεθειµένοι και να τους υποδε-
χτούµε, και να τους φιλοξενήσουµε, αν δεν έχουν
πού να µείνουν, και να τους ξεναγήσουµε στο χωριό
των γονιών τους ή των παππούδων τους. 
Τέλος πάντων, χαρήκαµε πολύ έστω και µε αυτούς
που ανταµωθήκαµε και τα είπαµε από κοντά. 
Ο ΓΓρρόόννττζζοοςς  ΑΑθθααννάάσσιιοοςς για µια ακόµη χρονιά ήρθε
στην ιδιαίτερη πατρίδα του µαζί µε τη σύζυγό του
ΦΦωωττεειιννήή καθώς και την οικογένεια του γιου του
Νίκου, τον οποίο γνωρίσαµε για πρώτη φορά. 

Ο ΘΘωωµµάάςς  ΛΛααµµππίίρρηηςς µε τη γυναίκα του ΜΜααρρίίαα, ήρθαν
από το Τορόντο µετά από 11 χρόνια. 
Επίσης ήρθαν ο γιος του ΜΜήήττσσοουυ  ΤΤσσιιαακκάάλληη από τη
Βοστόνη, ο ΤΤρριιααννττάάφφυυλλλλοοςς, µε τον οποίο ανταµώ-
σαµε πρώτη φορά. 
Ο ΝΝιικκηηφφόόρροοςς  ΛΛααµµππίίρρηηςς µε τη γυναίκα του ΧΧρριισσττίίνναα
ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ, η κόρη της Χριστίνας Αγγέλα µε την
οικογένειά της, τα παιδιά του ΠΠααττοούύλλιιαα  ΧΧρρίίσσττοουυ και
της ΑΑγγγγεελλίίττσσααςς  ΜΜααννττάά, ΘΘααννάάσσηηςς  κκααιι  ΠΠααγγώώνναα µε τις
οικογένειές τους, η ΧΧρριισσττίίνναα  ∆∆οουυλλααππττσσήή µε τον
άνδρα της ΚΚυυρριιάάκκοο  ∆∆άάσσιιοο,,  οο  ΝΝίίκκοοςς  ΣΣααλλααµµππάάσσηηςς µε
τη γυναίκα του από το Βανκούβερ, ο ΝΝττίίννοοςς  ΓΓκκοουυνν--

ττοουυββάάςς µε την µάνα του από το Βανκούβερ επίσης
(δεν τους γνωρίσαµε), ο γιος του ΣΣττέέρργγιιοουυ  ΜΜααννττάά,
ο ΑΑπποοσσττόόλληηςς, από την Αυστραλία µε την οικογένειά
του, τα παιδιά της ΣΣττααµµααττήήςς  ΜΜααννττάά  --  ΠΠααζζιιάάνναα από
το Τορόντο (δεν τους είδαµε), ο γαµπρός του ΑΑνν--
ττωωννίίοουυ  ΑΑγγοορραασσττοούύ από την Αυστραλία ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚυυ--
ρριιαακκίίδδηηςς, ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜααννττάάςς µε τη γυναίκα του
Μαρία και την οικογένεια της κόρης τους Σταυρού-
λας, η ΚΚααττίίνναα  ΜΜοούύρργγκκαα και ο γιος της ΓΓιιάάννννηηςς µε
την οικογένειά του από την Γερµανία, οι κόρες του
ΤΤάάκκηη  ΖΖααγγκκλλέέ  ΒΒαασσιιλλιικκήή  κκααιι  ΑΑθθηηννάά από Αµερική, η
ΑΑρριισσττέέαα  ((ΤΤοούύλλαα))  ΤΤσσιιοούύγγκκοουυ από τη Βοστόνη και µε-
ρικοί ακόµα που δεν έπεσαν στην αντίληψή µας. Ευ-
χόµαστε όλους ο Θεός να µας έχει καλά, και πάλι ν’
ανταµώσουµε. 
Η ΧΧρριισσττίίνναα  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ  --  ΛΛααµµππίίρρηη µε συγγενείς

της και την οικογένεια της κόρης της ΑΑγγγγέέλλααςς
Τον περασµένο χειµώνα, ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠααππααδδόόννττααςς
ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  κκααιι  ττηηςς  ΦΦααννήήςς, επισκέφτηκε την

οικογένεια του θείου του ΑΑπποοσσττόόλληη  ΠΠααππααδδόόνντταα στη
µακρινή Αυστραλία. Επιστρέφοντας µας έδωσε να
δηµοσιεύσουµε τη φωτογραφία, όπου εικονίζεται η
οικογένεια του ΑΑπποοσσττόόλληη. 
Η νύφη τους, η σύζυγός του ΧΧρρυυσσάάννθθηη, ο ίδιος µε
τον εγγονό του στην αγκαλιά και ο γιος του Γιώρ-
γος. Να είστε όλοι καλά και να τα χαίρεστε ΑΑπποο--
σσττόόλληη  κκααιι  ΧΧρρυυσσάάννθθηη..

ΣΣηηµµεείίωωσσηη: Καλλιπευκιώτισσες και Καλλιπευκιώ-
τες, σε όποιο µέρος του κόσµου και αν ζείτε, µην
ξεχνάτε και µην αδιαφορείτε να µας στέλνετε τα
νέα σας. Γάµους, βαφτίσεις, θανάτους, κοινωνι-
κές εκδηλώσεις, επαγγελµατικές δραστηριότη-
τες, διακρίσεις παιδιών σας και όχι µόνον,
οτιδήποτε άλλο συµβαίνει στη ζωή σας. Τώρα µε
το διαδίκτυο (ιντερνέτ, FB) είναι πολύ εύκολο.

KKOOIINNΩΩNNIIKKAA Γεννήσεις • Αρραβώνες
Γάµοι • Αυτοί που έφυγαν

Η Χριστίνα Παπαστεργίου με συγγενείς της και την οικογένεια
της κόρης της Αγγέλας

Μπροστά ο Τάκης Ζαγκλές με τις όμορφες κόρες του! Ο Αποστόλης Μαντάς από την Αυστραλία με την οικογένειά του
και συγγενείς του (αυτός που έχει τα γυαλιά στο στήθος)

Ο Γιάννης Μαντάς με συγγενείς του το φετινό καλοκαίρι στην
Καλλιπεύκη

Ο Γρόντζος Αθανάσιος με τον γιο του Νίκο και τα εγγόνια του Ο Θωμάς Λαμπίρης με τη νύφη του Χάιδω και τη γυναίκα του
Μαρία. στη γιορτή της αγίας Παρασκευής

Ο Τριαντάφυλλος Τσιακάλης (με το μούσι) με συγγενείς Ο ΚΚυυρριιαακκίίδδηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς Παπαδόντας

Με την παρουσία της κ. Μ. Χατζητάκη, Διευθύν-
τριας του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσο-
κομείου Λάρισας, που παρουσίασε το θέμα:
«Εθελοντική αιμοδοσία, τι, πως και γιατί», ο Σύλ-
λογος μας, ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», τίμησε
τους μέχρι τώρα εθελοντές αιμοδότες, αναγνωρί-
ζοντας και δημόσια την προσφορά τους.
Η κ. Μ. Χατζητάκη, εξήγησε απλά και κατανοητά
την όλη διαδικασία αλλά και τις προϋποθέσεις
για την εθελοντική αιμοδοσία. Παραβρέθηκαν
αρκετοί εθελοντές αιμοδότες και τους απονε-
μήθηκε ο αναμνηστικός έπαινος. Χαιρετισμό
απηύθυνε και ο κ. Απόστολος Παπαϊωάννου,
πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
Αμπελώνα. Η εκδήλωση έγινε στις 23 Ιουλίου το
πρωί και στο δημοτικό Σχολείο. 

Εθελοντική αιμοδοσία
Με σχετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η
φετινή εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιπεύκη
και στο Δημοτικό Σχολείο, πάντα σε συνεργασία
με το Γ. Νοσοκομείο Λάρισας. Προσήλθαν 30, αι-
μοδότησαν 16. Ο περιορισμός που υπήρχε στις
γύρω περιοχές (κουνούπια) και ο ξαφνικός θά-
νατος πατριώτισσας (την ημέρα της αιμοδοσίας
ήταν η κηδεία) δεν έφεραν το αναμενόμενο

αποτέλεσμα. Αρκετοί όμως, πήγαν εκ των υστέ-
ρων στο Νοσοκομείο και προσέφεραν λίγο από
το αίμα τους.
Ευχαριστούμε θερμά το Γενικό Νοσοκομείο Λά-
ρισας και ιδιαίτερα τους: Ρούλα Ανδρούτσου,
ιατρό, Μαρία Δεμέστιχα και Γεωργία Αθανασιά-
δου, Νοσηλεύτριες και Δημήτρη Κόρκο, οδηγό
για την άριστη συνεργασία. 
Κατά την ημέρα της αιμοδοσίας, αιμοδότησαν
οι παρακάτω: 
Γκαβούτσικος Χρίστος του Εμ. 
Γκαζγκάνη Φαίδρα του Γεωρ. 
Γκουγκουλιάς Παντελής του Δημ. 
Θεοδοσίου Νικόλαος του Αστ. 
Καλούση Βασιλική του Πολ. 
Καλούση Παγώνα του Τριαν. 
Καραμήτρου Δήμητρα του Στ. 
Καραμπατής - Γκουγκουλιάς Ζήσης του Β. 
Λαμπίρης Δημήτριος του Γεωρ. 
Λαμπίρης Κωνσταντίνος του Δημ. 
Μιχαντά Ματίνα του Αθ. 
Ντάσιου κωνσταντίνα του Πολ. 
Παπαϊωάννου Παναγιώτης του Ιωάν. 
Ρημαγμού Μαρία του Ιωαν. 
Ταμπάκας Ηλίας του Νικ. 
Τζελεπίδου Παναγιώτα του Γεωρ. 

Τιµή στους εθελοντές αιµοδότες
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ΠΠεεππρρααγγμμέένναα,,  ΟΟιικκοοννοομμιικκόόςς  ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς,,  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς
Κατά τη διάρκεια της διετούς
θητείας μας στο Δ.Σ. είχαμε
άριστη συνεργασία με το Τοπικό
Συμβούλιο, το Δήμο Τεμπών και
άλλους φορείς ή πρόσωπα. Από
τον Αύγουστο του 2015 μέχρι τον
Αύγουστο του 2017,
πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω
εκδηλώσεις, δραστηριότητες και
έργα, τα οποία για την οικονομία
του χώρου, αναφέρονται
επιγραμματικά:
Εννιά συναντήσεις - συζητήσεις,
με την Ψυχολόγο Μόιρα Τζίτζικα,
την οποία και ευχαριστούμε
θερμά, όλες στο Δημοτικό
Σχολείο. 
Δύο χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις για τα παιδιά, επίσης
στο Δημοτικό Σχολείο, με την
ευθύνη της Βούλας Παπαδόντα.
Δυο πρωτοχρονιάτικες βραδιές
με γλέντι και κοπή πίτας.
Δυο εκδηλώσεις για την Καθαρή
Δευτέρα με φασουλάδα και
ορχήστρα. 
Μια συναυλία με παραδοσιακούς
ήχους, με τον Ιγνάτιο Καραμιχάλη
και τους φίλους του μουσικούς,
επίσης στο Δημοτικό σχολείο.
Διήμερο Φεστιβάλ Αφήγησης
στην Καλλιπεύκη και στην
Πατωμένη, συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον
Π.Ο.Φ.Α. 
Δυο φορές αντάμωμα
Καλλιπευκιωτών στην Πατωμένη,
με εκθέσεις, διάφορες
δραστηριότητες και ορχήστρες. 
Δύο φορές εθελοντική αιμοδοσία
στο Δημοτικό Σχολείο σε
συνεργασία με το Γ. νοσοκομείο
Λάρισας.
Ένα λαϊκό γλέντι στην πλατεία με
ορχήστρα. 
Δύο Γενικές Συνελεύσεις (η μια
ενημερωτική και η άλλη
εκλογοαπολογιστική). 
Εκδήλωση Τιμής προς
συγκεκριμένους συνανθρώπους
μας (Παπαδημητριού Ζήσης,
Κατσιούλας Ζήσης, π.
Βησσαρίωνας). 
Μια βραδιά ηλικιωμένων (2016) -
η δεύτερη είναι της επόμενης
διετίας. 
Διατήρηση του χορευτικού
εφήβων με την ευθύνη της
Μαρίας Καλούση το καλοκαίρι
του 2016 και της Ματίνας
Παπαδόντα το του 2017. 
Δημιουργία του χορευτικού
ενηλίκων με την ευθύνη της
Στέλλας Γκαρλέμου. 
Μια εμφάνιση του χορευτικού
μας συγκροτήματος στα Δελέρια ,
μια στη Ραψάνη (2016).  
Για δυο καλοκαίρια το τμήμα για
τα μικρά παιδιά των δημιουργικών
δραστηριοτήτων με την ευθύνη
της Βούλας Παπαόδντα και της
Χριστίνας Παπαϊωάννου.
Τη βράβευση των επιτυχόντων σε
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, δύο φορές. 
Ανατυπώσαμε την ομιλία του 1983
του μακαρίτη πλέον Ζήση
Παπαδημητρίου σε βιβλιαράκι.
Μια συναυλία αφιέρωμα στο
ρεμπέτικο τραγούδι με τα
αδέλφια Παπαϊωάννου, στο
Δημοτικό Σχολείο.
Το πρώτα φεστιβάλ
αγριολούλουδων, αφιέρωμα στη
γιορτή της μητέρας.
Τυπώσαμε (για τρίτη φορά)
τρίπτυχο φυλλάδιο για την
Καλλιπεύκη και τον Σύλλογο με τη
βοήθεια του Δήμου μας.  
Φιλοξενήσαμε στην πλατεία του
χωριού το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ
παραδοσιακών χορών
(Μακρυχώρι, Πολωνία, Ουγγαρία). 
Οργανώσαμε μονοήμερη

εκδρομή στη Λίμνη Κερκίνη, στο
μοναστήρι Ακριτοχωρίου και στο
οχυρό Ρούπελ.  
Οργανώσαμε (με τη βοήθεια του
Δήμου) συναλία ρόκ στην
Πατωμένη με το συγκρότημα
Γιώργος Βαλιάκας και ιδανικοί και 
Κάναμε παρεμβάσεις βελτίωσης
στο χώρο της Πατωμένης
(τραπέζια, πάγκους, φωτισμός,
γεφύρι κλπ), με τη βοήθεια και τη
συμπαράσταση του Δήμου μας,
στο στολίδι του χωριού μας με
πέτρα και ξύλο, για να δένουν με
το περιβάλλον και να αντέχουν
στο χρόνο.  
Σε γενικές γραμμές στη διετία
που πέρασε, διαχειριστήκαμε -
ξοδέψαμε είκοσι χιλιάδες ευρώ,
οργανώσαμε σαράντα περίπου
εκδηλώσεις και βελτιώσαμε
σημαντικά τις υποδομές στην
Πατωμένη.  

Προγραμματισμός από Αύγουστο
2017 μέχρι και Αύγουστο 2018
Για την πολιτιστική χρονιά που
ακολουθεί (από Αύγουστο σε
Αύγουστο δηλαδή),
προγραμματίσαμε τα παρακάτω,
τα οποία με τη δική σας
συμπαράσταση και βοήθεια
πιστεύουμε πως θα
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε .
Λεπτομέρειες - όπου χρειάζονται -
κλπ θα ανακοινώνονται έγκαιρα.
Είναι αυτονόητο πως κάθε δράση,
εκδήλωση θα ανακοινώνεται σε
και με κάθε πρόσφορο μέσο: 
Συμμετοχή του Χορευτικού
Συγκροτήματος Ενηλίκων στη

Ραψάνη και στη Γιορτή κρασιού,
στις 25 Αυγούστου (έγινε). 
Συνεργασία με τον Α.Σ.
«ΠΗΝΕΙΟΣ» και υποδοχή των
ποδηλατών στην πλατεία του
χωριού, στη δεύτερη ανάβαση
Καλλιπεύκης, στις 27 Αυγούστου
(έγινε). 
Οργάνωση τιμητικής βραδιάς
προς τους ηλικιωμένους στις 6
Οκτωβρίου (έγινε). 
Αγορά φορητού
αυτοενισχυόμενου ηχείου (έγινε).  
Διανομή οπτικού - ακουστικού
υλικού από τις καλοκαιρινές
δραστηριότητες σε κάθε
ενδιαφερόμενο (τρία DVD), με
κάλυψη της δαπάνης από τους
ενδιαφερόμενους (5 ευρώ τα τρία
DVD), είναι σε εξέλιξη). 
Μέσα στον Οκτώβριο να
ολοκληρωθεί, να τυπωθεί και να
διανεμηθεί το τελευταίο έντυπο

φύλλο της εφημερίδας μας
(έγινε). Να αρχειοθετηθούν -
δεθούν σε τόμο τα φύλλα μέχρι
και το τελευταίο, το 150ο. 
Συνέχιση καθʼ όλη τη διάρκεια
του πολιτιστικού έτους, του
χορευτικού συγκροτήματος
ενηλίκων, εφόσον η δασκάλα κ.
Στέλλα Γκαρλέμου είναι
διαθέσιμη (είναι).
Να γίνει προσπάθεια συνεργασίας
με Θεσσαλικούς Συλλόγους του
Καναδά (Οντάριο).
Να τοποθετηθούν επιγραφές στα
πλατάνια της πλατείας, που να
αναφέρουν έτος και ποιος τα
φύτεψε Τα φύτεψε ο Ιωάννης

Τσιάτσιος το 1955, αν η
πληροφορία μας δεν είναι σωστή
παρακαλούμε να μας διορθώσετε.
Να τοποθετηθεί επίσης πινακίδα
στην πλατεία που να εξηγεί γιατί
αυτή ονομάζεται «Πλατεία
Συγγρού». 
Να γίνει προσπάθεια έκδοσης της
συλλογής σκέψεων και ποιημάτων
του Αποστόλη Α. Παπαϊωάννου, με
τίτλο «Ωδή στην Καλλιπεύκη».
Μας έχει ήδη παραδοθεί σε
ηλεκτρονική μορφή. Αν κάποιος
μπορεί να βοηθήσει στην έκδοση
ας επικοινωνήσει μαζί μας. 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για όσα
παιδιά θα βρίσκονται τα
Χριστούγεννα στην Καλλιπεύκη.
Συμμετοχή σε εθνικές γιορτές και
εκδηλώσεις.  
Οι εκδηλώσεις μας που
χρειάζονται κλειστό χώρο
εστίασης θα γίνονται με σειρά στα

τρία καταστήματα, με την
υποχρέωση από αυτούς να
υπάρχει ανηρτημένος
τιμοκατάλογος.
Συνεργασία με το Δήμο μας
(Δήμο Τεμπών) για βελτίωση ή
δημιουργία υποδομών όπως
Πατωμένη, γήπεδο 5Χ5, βελτίωση
του υπάρχοντος γηπέδου. 
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
στην Καλλιπεύκη και στις 6
Ιανουαρίου 2018. 
Χειμερινό αντάμωμα
Καλλιπευκιωτών σε κέντρο
διασκέδασης πέριξ της Λάρισας,
στις 3 Φεβρουαρίου 1018 (έχει
ήδη ανακοινωθεί, «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»)

με τη συμμετοχή του χορευτικού
συγκροτήματος ενηλίκων. 
Συμμετοχή του Συλλόγου μας στη
γιορτή του Αγίου Αθανασίου και
ανάδειξη ακόμη περισσότερο του
εθίμου «περδίκες». 
Οργάνωση του δεύτερου
φεστιβάλ αγριολούλουδων,
αφιέρωμα στη μητέρα, με
διαγωνισμό φωτογραφίας. 
Συνεργασία με σχολεία της
Λάρισας (εφόσον θα το ήθελαν)
και ξενάγησή τους στις ομορφιές
της Καλλιπεύκης.
Επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας για την οργάνωση του
8ου Φεστιβάλ Αφήγησης. Η
πρότασή μας, επιγραμματικά, θα
είναι: Κοινό ταμείο φεστιβάλ,
θεωρητικό - επιστημονικό μέρος
το Πανεπιστήμιο, αφηγήσεις ο
Σύλλογός μας, δράσεις για παιδιά
ο ΠΟΦΑ και συνεργασία με
τοπικούς φορείς (Δήμος,
πολιτιστικοί σύλλογοι περιοχής,
σχολεία, πολιτιστικός οργανισμός
Δήμου κλπ) και ημερομηνίες
διεξαγωγής κοντά στο πανηγύρι
του χωριού. 
Οργάνωση συναυλία για τη
νεολαία μέσα στον Ιούλιο. 
Διήμερο θερινό αντάμωμα στην
ΠΑΤΩΜΕΝΗ με παράλληλες
δράσεις και εκδηλώσεις
(κουκλοθέατρο, εκθέσεις,
χορευτικά συγκροτήματα, γλέντι
κλπ) στις 27 και 28 Ιουλίου 2018 (οι
μέρες είναι βολικές γιατί από 27
κυρίως αρχίζει το δεκαπενθήμερο
του Αυγούστου). 
Συνέχιση του θερινού τμήματος
δημιουργικών δραστηριοτήτων
για μικρά παιδιά (στο Δημοτικό
Σχολείο). 
Συνέχιση του θερινού χορευτικού
συγκροτήματος εφήβων (στο
Δημοτικό Σχολείο). Και τα δυο
τμήματα με την ευθύνη των ιδίων
(όπως και πέρσι, εφόσον θα είναι
δυνατό). 
Ετήσια εθελοντική αιμοδοσία, σε
συνεργασία με το Γ. Νοσοκομείο
Λάρισας, στο Δημοτικό Σχολείο
και στις 4 Αυγούστου 2018. 
Λαϊκό γλέντι στην πλατεία του
χωριού (λαϊκή και δημοτική
ορχήστρα), στις 11 Αυγούστου, με
την προϋπόθεση πως τουλάχιστον
το κόστος της ορχήστρας θα
καλυφθεί από τους
ωφελούμενους (καταστήματα). 
Τακτική Γενική Συνέλευση, την
Κυριακή 12 Αυγούστου και στο
Δημοτικό Σχολείο. 
Για τα σαράντα χρόνια του
Συλλόγου μας, που
συμπληρώνονται το 2019
(ιδρύθηκε το 1979),
προγραμματίσαμε την έκδοση του
«βιβλίου των 70-100
συγγραφέων» (διαβάστε σε
χωριστό άρθρο) και την
παρουσίαση της ιστορίας του
Συλλόγου μας, από την ίδρυσή
του μέχρι το 2019 από τέσσερεις
πατριώτες μας (ένας για κάθε
δεκαετία), όποια - όποιος
πατριώτισσα - πατριώτης θα
ήθελε να αναλάβει την
παρουσίαση μιας δεκαετίας των
έργων και δράσεων του Συλλόγου
μας, ας επικοινωνήσει μαζί μας
(τηλέφωνα κλπ στη δεύτερη
σελίδα). 
Ο παραπάνω προγραμματισμός
δεν είναι δεσμευτικός. Θα το
προσπαθήσουμε και ενδεχομένως
και κάποια ακόμη. 
Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και
να θυμάστε πως η όποια δύναμη
του Συλλόγου μας… πηγάζει από
σας!!! 

Το (νυν) Δ.Σ.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
δεύτερο αντάμωμα Καλλιπευκιωτών
στην Καλλιπεύκη, στο χώρο αναψυ-
χής Πατωμένη και στο Δημοτικό
Σχολείο στις 12 και 13 Αυγούστου.
Εφτακόσιοι και πλέον Καλλιπευκιώ-
τες και φίλοι κατέκλεισαν το χώρο
της Πατωμένης, να θαυμάσουν τα
χορευτικά συγκροτήματα Εφήβων
και Eενηλίκων Καλλιπεύκης και Γόν-
νων, την παραμυθού, Κατερίνα Κλε-
άρχου, στα με παραδοσιακά
τραγούδια διανθισμένα παραμύθια
και τα εκθέματα, προϊόντα, κατα-
σκευές, ζωγραφική και αγιογραφία,
Καλλιπευκιωτών παραγωγών και
καλλιτεχνών. 
Το γλέντι που ακολούθησε (από τις
9:30 και ύστερα) κράτησε μέχρι τις
2:30 τα ξημερώματα. 
Την Κυριακή και στο Δημοτικό Σχο-

λείο καταχειροκροτήθηκαν και συγ-
κίνησαν τα μικρά παιδιά (4-9 ετών)
για τις χειροτεχνίες τους, τα παιγνί-
δια που έπαιξαν στην αυλή και την
υπέροχη θεατρική παράσταση, δια-
σκευασμένη για παιδιά «Λυσι-
κράτη». Τόσο μεγάλο πλήθος
ανθρώπων στο σχολείο συγκεντρώ-
θηκε πριν από πολλά, πάρα πολλά
χρόνια, τότε που το σχολείο της
Καλλιπεύκης είχε πολλά παιδιά.    
Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ευχα-
ριστεί θερμά τους: Λευτέρη Μπου-
ρονίκο, Θωμά Καραμπατή, Θανάση
Παπαϊωάννου, Γιάννη Παπαδόντα,
Αστέριο Μπουρονίκο, και Εριολ
Ντέμα, Κώστα Γκαβούτσκο, Νεμπί
Ζουλάλι, Κώστα Μαντά, που βοήθη-
σαν στην οργάνωση. 
Επίσης τους: Γουγουλιά Φλώρα, πί-
νακες κολάζ, Καραφέρια Μαρία, χει-

ροποίητα κοσμήματα, Μπουρονίκο
Γιάννη Ζωγραφική, Πυρογραφία,

Μπαρτσάκη Σταυρούλα, χειροποί-
ητες τσάντες, τσαντάκια, Οικονό-

μου Μαίρη, Χειροποίητα Κοσμή-
ματα, Παπαγιαννούλη Κώστα, Κρα-
σιά, Παπαϊωάννου Θανάση,
Διακοσμητικές Νεροκολοκύθες,
Τσάλτα Δημήτριο, Αγιογραφία,
Ψαρρό Απόστολος Αρώνια (ποτό,
μαρμελάδες), που με τα προϊόντα,
τα μεράκια τους και τις κατασκευές
τους ομόρφυναν ακόμα περισσό-
τερο τον υπέροχο χώρο και που
προσέφεραν από τις δημιουργίες
τους στον κατάλογο της λαχειοφό-
ρου. 
Τους: Τάσο Κούσιο, Ιωάννη Κατσι-
ούρα, Αναστάσιο Γκούθα, Νίκο Γκά-
λιο, Απόστολο Οικονόμου, Χρίστο
Οικονόμου, Αδέλφια Κ. Μαντά,
Αστέριο Μπουρονίκο, Γιάννη Μι-
χαήλ, Χρίστο Παπαϊωάννου, που
πλούτισαν με την προσφορά τους τη
λαχειοφόρο.  
Τη Βούλα Παπαδόντα, που για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά ανέλαβε το
τμήμα δημιουργικών δραστηριοτή-
των, μαζί με τη Χριστίνα Παπαϊωάν-
νου και απασχόλησαν τα παιδιά 4-9
ετών για ενάμισι μήνα των οποίων
τα έργα, τα παιγνίδια και η θεατρική
παράσταση χειροκροτήθηκαν στο
Δημοτικό Σχολείο. 
Την Ματίνα Παπαδόντα, φοιτήτρια,
που ανέλαβε το χορευτικό των εφή-
βων.
Τη Στέλλα Γκαρλέμου, Εκπαιδευτικό
Φυσικής Αγωγής και φίλη της Καλλι-
πεύκης, που ανέλαβε το χορευτικό
ενηλίκων.
Τη Χριστίνα Παπαϊωάννου, που σχε-
δίασε τις αφίσες των εκδηλώσεών
και δημιούργησε το σκηνικό της πα-
ράστασης. 
Τα παιδιά 4-16 ετών που συμμετεί-
χαν στο χορευτικό εφήβων και στο
τμήμα δημιουργικών δραστηριοτή-
των. 
Την παραμυθού, Κατερίνα Κλεάρ-
χου. 
Το χορευτικό του Μορφωτικού Συλ-
λόγου Γόννων, που χόρεψε χορούς
της Μακεδονίας. 
Τον Ζήση Κατσιούλα, που προσέ-
φερε τις φωτογραφίες του για την
υπέροχη θεματική έκθεση «Άνθρω-
ποι κα ζώα».  
Τον Χρόνη Σερέτη, που ανέλαβε το
ρίσκο, να έρθει στην Καλλιπεύκη και
να φροντίσει για το ποτό, το φαγητό
και τις καρέκλες, που δημιούργησε
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σʼ
ένα χώρο που δεν έχει υποδομή. Να
σημειώσουμε εδώ πως η προσφορά
του Χ. Σερέτη προς το Σύλλογο
ήταν γενναία (700 ευρώ, 500 σε με-
τρητά και 200 η δαπάνη για το φα-
γητό - ποτό  των φιλοξενουμένων,
χορευτικών κλπ).    
Την ορχήστρα, που την αποτελού-
σαν οι: Βασίλης Κιτσόπουλος, κλα-
ρίνο, Δημήτρης Βλάστος, τραγούδι,
Γιάννα Μπικιώτη, τραγούδι, Νίκος
Κοκόρας, κιθάρα, και Βάϊος Νού-
σιας, ντραμς και τέλος
Το Δήμο Τεμπών, με του οποίου την
υποστήριξη έγινε το αντάμωμα.

Στην «Πατωµένη» και στο ∆ηµοτικό Σχολείο
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Καθαρή Δευτέρα στην Καλλιπεύκη. 
Φασουλάδα κι όλα τα σχετικά, ετοίμασε ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
την Καθαρή Δευτέρα, 27-02-2017, στην Καλλιπεύκη και στο καφενείο
του Μαντά. 

Με την ορχήστρα του Κώστα Ριζούλη, ο Σύλλογός μας  προσπάθησε
να δώσει μια μικρή διέξοδο στους λίγους κατοίκους του χωριού, σʼ
ένα αυθόρμητο λαϊκό γλέντι.
Βοήθησαν τα δυο καταστήματα (Μαντάς - Οικονόμου, καφενεία - τα-
βέρνες) του χωριού, που ετοίμασαν τη φασολάδα. Ο Δήμος Τεμπών
και ο Σύλλογος τα σχετικά με την Καθαρή Δευτέρα και εθελόντριες
- εθελοντές θα βοήθησαν στην προετοιμασία, στο σερβίρισμα, στην
αποκατάσταση. 
Το Σάββατο 11-03-2017, οι γυναίκες της Καλλιπεύκης, συγκεντρώθη-
καν το βράδυ στο καφενείο (του Χ. Οικονόμου), για την ημέρα της

γυναίκας και βρήκαν έτσι την ευκαιρία να βρεθούν όλες μαζί, να συ-
ζητήσουν, να πιουν ένα ποτηράκι κρασί, να μάθουν τα νεότερα, να
εκφράσουν προβληματισμούς, να νοσταλγήσουν τα παλιά… Και φυ-
σικά δεν τις φόβισε η βροχή των προηγούμενων ημερών ούτε το λίγο
χιόνι που έπεσε το Σάββατο το πρωί!

25-03-1017 Καλλιπεύκη
Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «ΠΑΤΩΜΕΝΗ» συγχαίρει θερμά τους μαθητές
του σχολείου και την αξία δασκάλα τους, κ. Χρύσα Μπομπότη για την

υπέροχη γιορτή και την παρέλαση στις 25 Μαρτίου 2017. 
Μουσική συναυλία, «αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι», είχαμε στις
25-03-2017 στο Δημοτικό Σχολείο, στις 25-03-2017. Η βραδιά άρχισε
με την εισήγηση του Αποστόλη Παπαϊωάννου, για το ρεμπέτικο τρα-
γούδι. Τι είναι, πότε και πως παρουσιάστηκε, μεγαλύτεροι δημιουργοί
και η μουσική του σχέση με το λαϊκό, τα δημοτικό, τη βυζαντινή και
την κλασική μουσική. Συνεχίστηκε με τραγούδια των μεγάλων του
ρεμπέτικου τραγουδιού και έκλεισε με τέσσαρα τραγούδια αφιερω-
μένα στην εθνική επέτειο του της 25ης Μαρτίου. 
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τους μουσικούς, Αποστόλη και Δημήτρη
(Μητσάκα) Παπαϊωάννου, μπουζούκι - τραγούδι - μπαγλαμάς, Νίκο Πα-
παστεφάνου, κιθάρα - τραγούδι και Στέλιο Αγιάννη, κιθάρα, μπαγλα-
μάς, τραγούδι, οι οποίοι ήρθαν και διασκέδασαν τους λιγοστούς
Καλλιπευκιώτες αφιλοκερδώς! 

Ρεμπέτικο, ονομάζεται το ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι, που εμ-
φανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και απέκτησε τη γνώριμη μορφή
του, (περίπου) μέχρι την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Εξελίχθηκε
στα λιμάνια ελληνικών πόλεων όπου ζούσε η εργατική τάξη (Πειραιάς,
Θεσσαλονίκη, Βόλος) και στη συνέχεια πέρασε σε άλλα αστικά κέν-
τρα και κατέκτησε - μπορούμε να πούμε - όλη την Ελλάδα. 

Πολύς ήταν ο κόσμος που επισκέφτηκε το χωριό μας την Πρωτομα-
γιά! Απλώθηκε από το εκκλησάκι μέχρι το Τρίγωνο της καραβίδας και
το Ελικοδρόμιο!

Συνεχίστηκε το έθιμο της «περδίκας», στον Άγιο Αθανάσιο (02-05-
2017).
Οι «Περδίκες» (πέρδικες) είναι βρασμένα αυγά, βαμμένα κόκκινα με
διάφορα σχέδια και λουλούδια. Μετά την θεία λειτουργία, όλοι οι πι-
στοί χωρίστηκαν σε ζευγάρια και κύλησαν τις «Περδίκες» στο χορ-
τάρι μέχρι να τσουγκριστούν και να σπάσουν. Το σπάσιμο των αυγών
συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού, το κόκκινο τη χαρά, ενώ τα
διάφορα σχέδια και λουλούδια που έχουν πάνω ζωγραφισμένα, την
Άνοιξη και την αναγέννηση της φύσεως μετά τον χειμωνιάτικο θά-
νατο. Ο Σύλλογός προσέφερε κόκκινα αυγά και προσπάθησε να κα-
ταγράψει το έθιμο. Η μέρα ήταν καλή (Τρίτη, δηλαδή μη αργία) και οι
συμμετέχοντες σχετικά λιγοστοί!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, ανατύπωσε την ομι-
λία του Ζήση Παπαδημη-
τρίου, που εκφωνήθηκε
το 1983 στην πλατεία της
Καλλιπεύκης, με θέμα
«Σύντομη ιστορική επι-
σκόπηση της Καλλιπεύ-
κης, σε μορφή…
«βιβλίου». (36 σελίδες, 5
φωτογραφίες). Ζητήσετε
το από τα μέλη του Δ.Σ. 

Έκλεισε (04-06-2017) ο πρώτος κύκλος συναντήσεων - συζητήσεων,
που οργάνωσε ο Σύλλογος μας, με την ευθύνη της ψυχολόγου, Μόι-

ρας Τζίτζικα, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015. Ευχαριστούμε
θερμά, τη Μόιρα Τζίτζικα, για την καλή της διάθεση και για τις γνώ-
σεις και τις εμπειρίες που μοιράστηκε με τους κατοίκους του χωριού
μας. Όλες και όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικό, όπως βλέ-
πετε και στη φωτογραφία που το κρατούν με καμάρι!!! Οι συναντή-
σεις - συζητήσεις θα συνεχιστούν. 
Πολλοί ήταν οι πιστοί, που στις 5 Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύμα-

τος, επισκέφτηκαν το εκκλησάκι της Αγίας τριάδας, στο ομώνυμο
δάσος με τις θεόρατες οξιές, οπού τελέστηκε η θεία λειτουργία από
τον ιερέα του χωριού μας π. Βησσαρίωνα.  

Με πλήθος πιστών από την Καλλιπεύκη και από άλλα χωριά, παρουσία
τη Δημάρχου, Κώστα Κολλάτου, του Δήμου μας, των αντιδημάρχων,
του Προέδρου του Τ. Συμβουλίου, Τάσου Κούσιου, χοροστατούντος
του πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη, Βησσαρίωνα και του Πατέρα
Κωνσταντίνου, τελέστηκε η θεία λειτουργία, στη μνήμη των 12 Αγίων
Αποστόλων και στον ομώνυμο ιερό ναό, πολιούχο του χωριού μας,
στις 30 Ιουλίου. 

Προς τιμήν των 12 Αποστόλων, αλλά όχι την ημέρα του πανηγυριού
(ήταν Παρασκευή) και στην πλατεία του χωριού, έκανε την πρώτη του
εμφάνιση το χορευτικό ενηλίκων, την Κυριακή 2 Ιουλίου, αποσπώντας
θερμά χειροκροτήματα. Τη διδασκαλία των χορών, ανέλαβε αφιλο-
κερδώς, η κ. Στέλλα Γκαρλέμου, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής.  

Στις 3 Ιουλίου άρχισε το τμήμα δημιουργικών δραστηριοτήτων με 22
παιδιά και την ευθύνη της Βούλας Παπαδόντα και της Χριστίνας Πα-
παϊωάννου. Απασχόλησε τα παιδιά (4-10 χρονών) μέχρι και την Κυ-
ριακή 13 Αυγούστου (δεύτερη μέρα του ανταμώματος). 
Στις 5 Ιουλίου άρχισαν τα μαθήματα παραδοσιακών χορών με 16 παι-
διά (έφηβοι) και την ευθύνη της Ματίνας Παπαδόντα. Τα μαθήματα
συνεχίστηκαν μέχρι και το Σάββατο 12 Αυγούστου, πρώτη ημέρα του
ανταμώματος Καλλιπευκιωτών, όπου το χορευτικό συγκρότημα εφή-
βων παρουσίασε χορούς της περιοχής μας. 

Εκδρομή στη λίμνη Κερκίνη, στις 18 Ιουλίου οργάνωσε ο Σύλλογός μας. 
Συμμετείχαν 45 πατριώτισσες και πατριώτες και κατά κοινή ομολο-
γία, ήταν μια πολύ καλή, ενδιαφέρουσα και γεμάτη εμπειρίες εκ-
δρομή. Εκτός από τη βαρκάδα στη λίμνη Κερκίνη, περιελάμβανε
επίσκεψη στο Ιερό ησυχαστήριο Ακριτοχωρίου Σερρών (Μονή Προ-
δρόμου) και στο οχυρό Ρούπελ. Ευχαριστούμε θερμά τον Νίκο Γκάλ-
λιο για τη βαρκάδα, την ξενάγηση, τη συνοδεία σχεδόν σε όλη την
εκδρομή. 

Νέα - Ειδήσεις  Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις
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Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος από το δασονομείο προς δυσμάς και για
800 μέτρα περίπου όπως ήταν προγραμματισμένο, μέσα στον Ιούλιο.
Επόμενο μέλημα του Τοπικού Συμβουλίου και του Δήμου είναι να

γίνει και το κομμάτι από την είσοδο του χωριού (Αγιά Παρασκευή)
μέχρι λίγο πιο πάνω από την «Μπλόσινα», ώστε και το χωριό μας, να
έχει τον δικό του «περιφερειακό», που θα βοηθήσει πάρα πολύ τους
κατοίκους. Οι πληροφορίες λένε πως σύντομα θα γίνει.

Θεία λειτουργία και αρτοκλασία, τελέστηκε στις 26 Ιουλίου, της Αγίας
Παρασκευής, στο ομώνυμο εκκλησάκι, στην είσοδο του χωριού, χο-
ροστατούντων των ιερέων πρεσβυτέρου, Κωνσταντίνου και πανο-
σιολογιότατου Αρχιμανδρίτη, Βησσαρίωνα. Παραβρέθηκαν αρκετοί
πιστοί.

Σε τρία μαθήματα και σε δημιουργικό εργαστήρι για ενήλικες, με
τη Βούλα Παπαδόντα, 
Όλες οι συμμετέχουσες απέκτησαν, με τα χεράκια τους και τις οδη-
γίες της Βούλας, από ένα υπέροχο βραχιόλι!

Ποδοσφαιρικός αγώνας έγινε στην Καλλιπεύκη στο γήπεδο της Κα-
ραβίδας, την Κυριακή 6-8-2017. Άνδρες - Έφηβοι. Αποτέλεσμα: 6-4! 
Φωτογραφίες: Αστέρης Πιπίλης, Κωνσταντίνα Γεωργαντζιά

Ένα νέο βιβλίο, που αναφέρεται στην
Καλλιπεύκη, έφτασε στα χέρια μας. Είναι
της οδοντιάτρου, Θάλειας Κριτίδου και
περιέχει εντυπώσεις και αναμνήσεις από
το καλοκαίρι του 1968, τότε που η ίδια,
μαζί με τη συναδέλφισσά της, Μαρία Πα-
παγιαννούλη, ήρθαν στην Καλλιπεύκη,
για να ασκήσουν (μάλλον να εξασκη-
θούν) για πρώτη φορά το επάγγελμα του
οδοντιάτρου! Έχει ενδιαφέρον! Διατίθε-
ται από το Σύλλογό μας, για λογαριασμό
της, προς 5 ευρώ.Καθαριότητα. 

Αν και το είχαμε προγραμματίσει, δεν τα καταφέραμε παρά μόνο για
την Πατωμένη! Και εκεί… μια μικρή ομάδα εθελοντών, τους οποίους
και ευχαριστούμε θερμά (τα ονόματά τους αναφέρονται στο άρθρο
«Αντάμωμα»).

Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Έγινε στην Καλλι-
πεύκη και στο Δημοτικό Σχολείο στις 14 Αυγούστου 2017. Περιελάμ-
βανε απολογισμό έργου, οικονομικό απολογισμό, έγκριση
πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέου.
Ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες γενικές συνελεύσεις! 48 τα πα-
ρόντα μέλη! Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα, διατυπώθηκαν προτάσεις,
εξελέγη νέο Δ. Σ. Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης ο Αποστόλης Α. Πα-
παϊωάννου.  

Πλήθος κόσμου κατέκλεισε την Πατωμένη στις 14 και 15 Αυγούστου,
όπου στο  Ιερόν Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέστηκε
την παραμονή ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, (Εγκώμια, Επιτάφιος
Θρήνος, Λιτάνευση) και ανήμερα η θεία λειτουργία, αρτοκλασία και
κήρυγμα από τον ιερέα του χωριού μας, π. Βησσαρίωνα.

Το χορευτικό συγκρότημα ενηλίκων Καλλιπεύκης, προσκεκλημένο
από τους οργανωτές, συμμετείχε  στη Γιορτή κρασιού Ραψάνης, την
Παρασκευή 25-8-2017. Με απλή καθημερινή ενδυμασία και με την κα-
θοδήγηση της κ. Στέλλας Γκαρλέμου. Φωτογραφίες: Κωνσταντίνα Γε-
ωργαντζιά

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ανάβαση των ποδηλατών στη Καλλι-
πεύκη, την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017. Πλήθος κόσμου κατέκλεισε
την πλατεία του χωριού μας όπου ήταν και ο τερματισμός. Οι ποδη-
λάτες ξεκίνησαν από το Μακτυχώρι ή τους Γόννους (ανάλογα με την
κατηγορία) και τερμάτισαν στην Καλλιπεύκη! Η εκδήλωση ήταν  μια
συνεργασία του Συλλόγου μας και του Α.Σ. «ΠΗΝΕΙΟΣ» και πραγμα-
τοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Τεμπών. Συμμετείχαν 190
αθλητές από όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά, τις κύριες που
έκαναν και προσέφεραν τις πίτες, στους ποδηλάτες: Μαρία Καραμ-
πατή, Παγώνα Παπαδόντα και Άννα Γκαζγκάνη (όλες με όνομα συζύ-
γου Ιωάννης). Ο Σύλλογός μας τους προσέφερε από ένα μπουκάλι
νερό και βοήθησε στη διανομή των μικρογευμάτων. 

Η φωτογραφία που βλέπετε, δεν είναι φωτογραφία, είναι η βρύση
στην Πατωμένη, σε μια ομαδική εργασία - κολάζ (χαρτιά κομμένα από
περιοδικά) - των παιδιών (4-9 ετών) του Τμήματος Δημιουργικών Δρα-
στηριοτήτων του Συλλόγου μας, που λειτούργησε από 2 Ιουλίου μέχρι
13 Αυγούστου, στην Καλλιπεύκη, με την ευθύνη της Βούλας Παπα-
δόντα, φιλολόγου και της Χριστίνας Παπαϊωάννου, γραφίστριας.

Τιμήθηκε στις 29 Αυγούστου και στο ομώνυμο παρεκκλήσι (στην ομώ-
νυμη περιοχή και σε υψόμετρο 1324 μέτρα), χοροστατούντος του Αρ-
χιμανδρίτη π. Βησσαρίωνα, η αποτομή της κεφαλής του Προδρόμου,
δηλαδή η αποκεφάλιση του αγίου Ιωάννη, κατά διαταγή του βασιλιά
Ηρώδη. Η μέρα είναι πένθιμη και κατά το έθιμο, τηρούμε αυστηρή
νηστεία, σε ένδειξη πένθους για την άδικη θανάτωση του. Φωτογρα-
φία: Σταυρούλα Μπαρσάκη – Μπουρονίκου
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Στο παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου (3 Σεπτεμβρίου, ανακομιδή των
λειψάνων) τελέστηκε θεία λειτουργία, αρτοκλασία και μνημόσυνο,
χοροστατούντος του ιερέα του χωριού μας, π. Βησσαρίωνα. Σχετικά
παραβρέθηκαν αρκετοί.
Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά τη θεία λειτουργία (του

Σταυρού), έγινε ο αγιασμός με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο
μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης. Η πρόταση και προτροπή,
να γίνει ο αγιασμός αυτή τη μέρα, ήταν του π. Βησσαρίωνα, ιερέα του
χωριού μας. Σύσσωμο σχεδόν το «εκκλησίασμα», ακολουθώντας τον
παπά, έφτασε στο Σχολείο, όπου και τελέστηκε ο καθιερωμένος αγια-
σμός. Εκτός από τον Δάσκαλο, Φώτη Μητσιάκο και τους τέσσερεις
μαθητές και φυσικά τον π. Βησσαρίωνα, παραβρέθηκαν και τίμησαν
με την παρουσία τους τους μαθητές, όλες σχεδόν οι γυναίκες του
χωριού, ο βοηθός ψάλτη Γιάννης Καλούσης, ο επικεφαλής της μεί-
ζονος αντιπολίτευση του Δήμου Τεμπών Μ. Μανόλης, οι Γ. Νικολάου
και Γ. Ντόντος (του συνδυασμού του) και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας Π. Παπαϊωάννου. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, εύχεται στους μαθητές και στο δάσκαλο,

καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
Μπουράτο: Μια μηχανή που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χρειάζε-
ται και χρησιμοποιείται ανελλιπώς κάθε χρόνο μετά από τον αλωνι-
σμό. Παλιότερα ήταν χειροκίνητη, τώρα ηλεκτροκίνητη ή
βενζινοκίνητη. Ο «διαχωρισμός της ήρας από το σιτάρι» θα χρειάζε-

ται πάντα!  
Δεν είναι πλέον αντιδήμαρχος, ο πατριώτης μας δημοτικός Σύμβου-
λος, Θωμάς Τσιαπλές. Αυτό δεν σημαίνει πως θα ενδιαφέρεται λιγό-
τερο για το χωριό μας, το αντίθετο μάλιστα, τώρα θα έχει
περισσότερο χρόνο, λιγότερες σκοτούρες και τρεξίματα. Εκ μέρους
του Δ.Σ. τα θερμά μας συγχαρητήρια για την σκληρή δουλειά και την
αποτελεσματικότητα που είχε ως αντιδήμαρχος, του ευχόμαστε καλή
ξεκούραση και πιστεύουμε στη βοήθειά του (στο μέτρο του δυνατού)
τόσο προς το χωριό μας όσο και προς τον Σύλλογο.  
Με απόφαση του Δημάρχου Τεμπών κ. Κώστα Κολλάτου, από πρώτη
Σεπτεμβρίου 2017, νέα αντιδήμαρχος στο Δ. Τεμπών, στη θέση του
μέχρι πρότινος αντιδημάρχου κ.Θωμά Τσιαπλέ, αναλαμβάνει η δημο-
τική σύμβουλος κ. Γεωργία Τσιόπα - Λύτρα με καθήκοντα κατά τόπον
Αντιδήμαρχου, για τη Δημοτική Ενότητα Γόννων. Ο δήμαρχος Τεμ-
πών, ευχαρίστησε θερμά τον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο κ. Θωμά
Τσαπλέ, που αγωνίστηκε με όλες τους τις δυνάμεις, υπηρετώντας το
θεσμό και τους πολίτες του Δήμου Τεμπών με σκληρή δουλειά, με-
θοδικότητα και αποτελεσματικότητα για την ανάδειξη και επίλυση
των προβλημάτων της περιοχής μας.

Βραδιά Ηλικιωμένων
Με κάθε επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η εκδήλωση τιμής προς τους
ηλικιωμένους του χωριού, που οργάνωσε ο Σύλλογός μας, την Πα-
ρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017. Φιλική βραδιά απ' ην αρχή μέχρι το
τέλος! Πενήντα περίπου ηλικιωμένοι κι άλλοι τόσοι νεώτεροι ή νέοι

γέμισαν την ταβέρνα του Χ. Οικονόμου. Φαγητό ποτό και μουσική για
όλες τις προτιμήσεις. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλωσόρισε όλους αφη-
γούμενος μια ιστορία, της οποίας το περιεχόμενο απαντά στο ερώ-
τημα «γιατί βραδιά ηλικιωμένων». Κατά τη διάρκεια και για το καλό
της βραδιάς έγινε μικρή λαχειοφόρος (100 λαχνοί του ενός ευρώ)
και τυχερή αναδείχθηκε η Μαρία Καραμπατή, που κέρδισε την εικόνα
της Παναγίας (προσφορά του ζωγράφου - αγιογράφου, Δημήτρη
Τσάλτα). Αυθόρμητα ο Χ. Οικονόμου, προσέφερε δύο σακιά πατάτες
που κέρδισαν οι: Ηλέκτρα Γκουγκουλιά και Χρίστος Παπαϊωάννου.
Παρόντες στην εκδήλωση και οι: Γ. Μανώλης, αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης του Δήμου μας (Τεμπών) Γ. Γεροστέργιος, πρό-
εδρος τοπικού συμβουλίου Ιτέας. Οι μουσικοί, που ήρθαν, «τιμής
ένεκεν», έπαιξαν και τραγούδησαν με την ψυχή τους ικανοποίησαν
όλες τις προτιμήσεις και ήταν: Αποστόλης Παπαϊωάννου, Δημήτρης
Παπαϊωάννου, Νίκος Παπαθεοδώρου, Κώστας Ευταλιτσίδης και Κώ-
στας Ριζούλης. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά όλους
και ιδιαίτερα τους μουσικούς! Εύχεται να είμαστε όλοι καλά και η εκ-
δήλωση αυτή να γίνει και την επόμενη χρονιά, να γίνει θεσμός, εξάλ-
λου οι αδερφοί Παπαϊωάννου, δήλωσαν πως θα είναι «εσαεί»
διαθέσιμοι.

Η Λέσχη μοτοσικλετιστών «ENDURO OLYMPOS», πραγματοποίησε με
επιτυχία την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, την δεύτερη εντουροβόλτα
Ολύμπου, «ΧΑΡΙΤΙΝΗ» (Χαριτίνη, το όνομα του μικρότερου σε ηλικία
μέλλους), με 230 συμμετοχές, που απόλαυσαν μια διαδρομή 100 χι-
λιομέτρων, ξεκινώντας από τους Γόννους (με στάση ανεφοδιασμού
το «Τρίγωνο της Καραβίδας»), δίνοντας προτεραιότητα στην ασφά-
λεια και στην ευχαρίστηση.
Λάχανα καλοκαιρινά (άσπρα και κόκκινα) καλλιέργησε φέτος η οικο-
γένεια Μ. Ντούρου, στο βάλτο. Η καλλιέργεια έγινε κατά παραγγελία,
όπως μας είπε ο ίδιος από τον έμπορο πατάτας, με τον οποίο συνερ-
γάζεται εδώ και πολλά χρόνια και πήγε πολύ καλά. Όλα διοχετευτή-
καν στη Μύκονο!

Τέλειωσε και φέτος η συγκομιδή πατάτας στην Καλλιπεύκη. Η χρονιά
από άποψη απόδοσης περίπου στη μέση και η τιμή αρκετά κατώτερη
από πέρσι! Τα έξοδα, όμως, ίδια! Ευχόμαστε στους καλλιεργητές δύ-
ναμη και υπομονή και καλύτερες τις επόμενες χρονιές. Να σημει-
ώσουμε εδώ πως η πατάτα είναι μια πολυέξοδη καλλιέργεια (μόνο ο
σπόρος έχει αγορά 1,3 με 1,4 ευρώ ανά κιλό και χρειάζονται περίπου
200 κιλά ανά στρέμμα) και για να αφήσει έσοδα πρέπει και η απόδοση
να είναι καλή (πάνω από 4 τόνους το στρέμμα) και η τιμή επίσης (πάνω
από 25 λεπτά).   

H Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης
Στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, ζουν πολλές χιλιάδες Ελλήνων.
Μεταξύ αυτών και αρκετοί Καλλιπευκιώτες, Καρυώτες κλπ. Τα τε-
λευταία χρόνια επίσης τυχαίνει να είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κοι-
νότητας ο συμπατριώτης μας Γιάννης Μαντάς του Αποστόλου, (ο
Τσιμπιρής, για να τον ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους). Ο Γιάννης

Μαντάς λοιπόν, όσο χρόνο είναι επικεφαλής της Ελληνικής Κοινότη-
τας, διοργανώνει πολλές δραστηριότητες (αθλητικούς αγώνες, αν-
ταμώματα κλπ) και προσπαθεί να φέρει σε επαφή τους εκεί Έλληνες.
Τις Απόκριες του 2017, διοργάνωσαν το ελληνικό καρναβάλι με πα-
ρέλαση στους δρόμους της Μελβούρνης. Στη φωτογραφία βλέπουμε
τους καρναβαλιστές και στο άκρο δεξιά όπως κοιτάμε τη φωτογρα-
φία, τον Γιάννη Μαντά ντυμένο καρναβάλι και μάλιστα μεγάλου με-
γέθους. Ευχαριστούμε τον Γιάννη που μας έδωσε τις πληροφορίες
και τη φωτογραφία και του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες, για το καλό
όλης της ελληνικής κοινότητας. Επίσης, παρακαλούμε τους απαντα-
χού της γης πατριώτες να μας ενημερώνουν για τυχόν δραστηριό-
τητες που έχουν στον τόπο που διαμένουν, είτε εντός Ελλάδος είτε
εκτός.

Χειροτονία ιερέως
Πριν από πολλά χρόνια, τη δε-
καετία του 1960, ο Μανώλης
Μανωλούλης του Βαγγέλη και
της Αναστασιάς (αδερφός του
Κλεάνθη - πέθαναν και οι δυο),
μετανάστευσε στη Βοστόνη
της Αμερικής. Εκεί παντρεύ-
τηκε και έκανε την οικογένειά
του. Το ένα από τα παιδιά του
η Ελένη, παντρεύτηκε με τον
Μιχαηλίδη Χαράλαμπο από την
Κατερίνη. Τότε λοιπόν, πολύ
κοντά στη Λεπτοκαρυά της Κα-
τερίνης και δίπλα στον παλιό

διεθνή δρόμο, έκτισαν το ξενοδοχείο - Μοτέλ ΑΜΕΡΙΚΑ και δημι-
ούργησαν τη δική τους τουριστική επιχείρηση. Όλα πήγαινα καλά
μέχρι που πριν από λίγα χρόνια έγινε ο διπλός διεθνής δρόμος. Τότε
το Μοτέλ, βρέθηκε εγκλωβισμένο και απομονωμένο, με αποτέλεσμα
η δουλειά να πέσει κατακόρυφα. Έτσι, η Ελένη με τον άνδρα της,
αναγκάστηκαν να το πουλήσουν και να ξαναφύγουν για την Βοστόνη.
Σήμερα το πρώην Μοτέλ λειτουργεί ως οίκος ευγηρίας αν δεν κά-
νουμε λάθος, με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΑ. Σʼ αυτό λοιπόν το Μοτέλ, η
Ελένη με τον άντρα της έκαναν και την οικογένειά τους. Σʼ αυτό γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε και ο πρώτος τους γιος ο Γιάννης. Ο Γιάννης
Μιχαηλίδης λοιπόν, εγγονός του Μανώλη Μανωλούλη, στις 21 Μαΐου
2017 και σε νεαρή ηλικία, χειροτονήθηκε ιερέας (έγγαμος) στην Ορ-
θόδοξη Ελληνική Εκκλησία της Βοστόνης. Του ευχόμαστε ο Θεός να
του δίνει δύναμη και να του χαρίζει φώτιση για το πολύ δύσκολο έργο
της ιεροσύνης που ανέλαβε. Στη φωτογραφία ο παπα-Γιάννης  με τις
δυο γιαγιές του Μηλίτσα Μανωλούλη και Παναγιώτα Μιχαηλίδου, την
ημέρα της χειροτονίας του. (Ευχαριστούμε την Αναστασία, την άλλη
κόρη του Μανώλη, για τις πληροφορίες που μας έδωσε).

Φορητό μεγάφωνο
Ζητήσαμε τη βοήθειά σας το καλοκαίρι,
ανταποκριθήκατε! Αγοράσαμε το φορητό
αυτοενισχυόμενο μεγάφωνο, αναγνωρι-
σμένης μάρκας, με ασύρματο μικρόφωνο,
που δέχεται κάρτα και φλας κι έχει ραδιό-
φωνο. Αγοράσαμε και ένα επιπλέον μικρό-
φωνο (190 ευρώ). Έχουμε πλέον
«εργαλείο», για μικρές εκδηλώσεις στην
Καλλιπεύκη. Σας ευχαριστούμε.

Κρέμασαν τις γκλίτσες τους
Τελειώνοντας το φετινό καλοκαίρι, άλλοι δυο Καλλιπευκιώτες κρέ-
μασαν τις γκλίτσες τους και αποχαιρέτησαν τα κοπάδια τους μετά
από πολλά, πολλά χρόνια. Πρόκειται για τους κτηνοτρόφους Τριαν-
τάφυλλο Λαμπίρη και Γιάννη Καραμπατή του Αστερίου και της Αφεν-
τίτσας, οι οποίοι για λόγους ηλικίας και υγείας αναγκάστηκαν να
πουλήσουν τα πρόβατά τους και να εγκαταλείψουν το επάγγελμα του
κτηνοτρόφου, μετά από πάρα πολλά χρόνια αφού από τα γεννοφά-
σκια τους ασχολούνταν με τα ζωντανά. Τους ευχόμαστε να είναι
γεροί και να απολαύσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Ξέρουμε
ότι, από συναισθηματικής πλευράς, είναι πολύ δύσκολο γιʼ αυτούς
αλλά όλα στη ζωή μας έχουν και τέλος. 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
Παπαδόντα Ι. Λαμπρινή, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).
Παπαϊωάννου Δ. Αριστέα, Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
(Πάτρα)
Μασούρας Νίκος, Πολιτικών Μηχανικών ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα)    
Μηνίτσιος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και της Αποστολίας
(Πόπης) Παν. Τσιούγκου Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΤΕΙ Λάρισας.

Ο Κοκότης Αναστάσιος και η σύζυγός του Βασιλική, συγχαίρουν
τον γιό τους Νικόλαο, που έλαβε το πτυχίο Δασοπονίας - με άριστα
(ΑΤΕΙ Καρδίτσας).   

Νέα - Ειδήσεις  Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις
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««ΤΤηη  φφύύσσηη  σσττηηνν  κκααλλήή  ττηηςς  ώώρραα  εεββρρήήκκαα»»
1ο Φεστιβάλ αγριολούλουδων - Διαγωνισμός φωτογραφίας

Γιορτή της Μητέρας 
ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  1133  --  1144  ΜΜααΐΐοουυ  22001177

Λίγες ήταν οι συμμετοχές στο 1ο
Φεστιβάλ αγριολούλουδων στο φω-
τογραφικό μέρος, όμως, δεν το βά-
ζουμε κάτω! Τα αγριολούλουδα της
Καλλιπεύκης και ξεχωριστά τα
«Λουλούδια του Μάη» είναι ιδιαι-
τέρα και μοναδικά! Κι οι άνθρωποι
τίμησαν με το παραπάνω την εκδή-
λωσή μας στο δεύτερο μέρος, το
αφιερωμένο στη μάνα, στην οποία
ήταν αφιερωμένη και όλη η εκδή-
λωση με τον γενικό τίτλο «Τη φύση
στην καλή της ώρα εβρήκα» από το
ποίημα «Πατρίδα», του Μιλτιάδη
Μαλακάση. 
Ευχαριστούμε θερμά τον Σπύρο
Τσαντόπουλο και τη Βασιλική Πα-
σχάλη για τη βοήθεια και την υπο-
στήριξη. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρα
τον Σπύρο αλλά και το γιό του Αρι-
στείδη για τα υπέροχα βίντεο που
«τράβηξαν» για λογαριασμό του
Συλλόγου μας με ελικοπτεράκι
(drone) και έχουμε ήδη δημοσιεύσει
στο fb. (περισσότερα για το φεστι-
βάλ αγριολούλουδων στο fb, φωτο-
γραφίες, ονόματα κλπ). 
Ευχαριστούμε επίσης τον Βαγγέλη
Κυριαζή, για τις ιδέες που μας
έδωσε (ζει στη Μινεσότα και είναι
από την Κρανιά).  

Ακολουθεί η περιγραφή της δεύτε-
ρης μέρας από τη Γόνη Τσιαπλέ, η
οποία συμμετείχε και σαν φωτογρά-
φος και σαν μάνα! 
Η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου,
είναι αφιερωμένη στο πιο σημαν-
τικό πρόσωπο ανά τον κόσμο… στο
πρόσωπο που φέρνει τον άνθρωπο
στη ζωή… στη Μητέρα…
Με αφορμή λοιπόν αυτή τη γιορτή
και με πρωτοβουλία του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», συγκεντρώθηκαν
στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης,
την Κυριακή 14 Μαΐου και ώρα 11
πμ, πλήθος κόσμου, κυρίως μανού-
λες και μικρά παιδιά, για να τιμή-
σουν τη μητέρα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλω-
σόρισμα του προέδρου του Μορ-
φωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑ-
ΤΩΜΕΝΗ», Παναγιώτη Παπαϊωάν-
νου και συνεχίστηκε με τη
γραμματέα του Συλλόγου, Ματίνα
Μιχαντά, η οποία σε μια περιεκτική
αναφορά σχετική με την ημέρα, πα-
ρουσίασε τη γιορτή της  μητέρας
από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
Συνέχισαν τα παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου Καλλιπεύκης, που συμμε-
τείχαν στη γιορτή με απαγγελία ποι-
ημάτων αφιερωμένα στη «Μάνα» κι

ένα τραγούδι.
Η πιο συγκινητική στιγμή της εκδή-
λωσης, ήταν εκείνη που τα μικρά
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου,
προσέφεραν το καθένα στη μα-
νούλα του, το «Δίπλωμα τιμής».
Ένα αναμνηστικό «δίπλωμα», σε
μορφή κυλίνδρου, που είχαν ετοι-
μάσει πριν με τη δασκάλα τους, για
το οποίο δεν είχαν ενημερώσει κα-

νέναν κι ήταν μεγάλη έκπληξη! Εξα-
φανίστηκαν για δευτερόλεπτα κι εμ-
φανίστηκαν κρατώντας το στο χέρι
τους, κατευθυνόμενα προς τη μη-
τέρα τους. 
Η συγκίνηση κλιμακώθηκε με την
απαγγελία ποιημάτων αφιερωμένα
στη μάνα από τον μαθητή Γυμνα-
σίου Κρίστι Ζυλάλι και τον πρόεδρο
του Συλλόγου και κορυφώθηκε με

την ακρόαση του τραγουδιού -
ύμνου «Μάνα μου μάνα» του Νίκου
Γκάτσου με τις φωνές των Ελένης
και Σουζάνας Βουγιουκλή. 
Η εκδήλωση, έκλεισε με την ξενά-
γηση των παρευρισκομένων στην
έκθεση φωτογραφίας αγριολούλου-
δων - που πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη μέρα στη θέση
«Ροζός» κι είχε ως κέντρο τα «Λου-

λούδια του Μάη» (άγριοι νάρκισ-
σοι), που στην Καλλιπεύκη, ανθί-
ζουν αυτή την εποχή σε ολόκληρα
λιβάδια -  την απονομή αναμνηστι-
κών σε όσους συμμετείχαν, ως φω-
τογράφοι και τη διανομή των
φωτογραφιών της έκθεσης στις πα-
ραβρισκόμενες μητέρες.

Γόνη Τσιαπλέ

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΗΦΗΣ
Ο Μανώλης χρωστούσε πολλά λεφτά στον Σήφη και δεν
µπορούσε να του τα πληρώσει. Και κάθε µέρα, στριφογύριζε
στο κρεβάτι του χωρίς να µπορεί να κοιµηθεί.
Μετά από πολλές νύκτες εφιαλτικές, ένα βράδυ που δεν
µπορούσε πάλι να κοιµηθεί, ανοίγει το παράθυρο και φωνάζει
δυνατά να ξυπνήσει τον Σήφη, που έµενε απέναντι. 
Ξυπνά ο Σήφης και ερωτά:
«Ίντα που θες Μανώλη;» 
Τότε ο Μανώλης του λέει όσο πιο δυνατά µπορούσε:
«Σήφη, δεν µπορώ να σου δώσω τα δανεικά»
Και γύρισε στο κρεβάτι του και κοιµήθηκε για πρώτη φορά,
ήσυχος σαν αρνάκι.
Όµως, από κείνη τη νύχτα έχασε τον ύπνο του ο Σήφης. 
Το έστειλε, ο Νικηφόρος Λαµπίρης

...E∆Ω ΓΕΛΑΜΕ

Ζωγραφισµένη στο χιονιά µε δυο πευκοβελόνες.  

Με περδικολαλήµατα κι ανοιξιάτικες ερωτικές φωνές του κούκου.  

Με σύννεφα βαριά, Ολύµπια και µε κλωνάρια του ήλιου.

Σκαρφαλωµένη στις κορφές, χαµένη στους ανέµους,

Με τα’ άρωµα της ρίγανης, του πεύκου το ρετσίνι,

στολίδια  κάτω απ’ τις κορφές τις θεϊκές του µύθου,

µε µύθους κι άγρια χρώµατα ζωγραφιστή,                                                                             

Πόσα πατήµατα γενιών φώλιασαν στα µεριά Σου!

Πόσοι, κυνηγηµένη λευτεριά, πλάι σου δε γευτήκαν;

Πόσοι και πόση όαση δεν γύρεψαν στρατοκόποι

από στη δίψα της ζωής την αιµατοβαµένη; 

πόσοι το χώµα όργωσαν σκληρά, σαν Ζευγολάτες

σαν ξεροπάγιαζε ο άνεµος το κάθισµα της µάνας,

το µέλλον µόλις τσάκωνε, στον κόρφο να βυζάξει;

Ζωγράφισα τον αντίλαλο πολύχρωµο σ’ ένα κλωνάρι ελπίδας,

κι ο αχός, τραγουδιστά, γλυκά, µου το διαλάλησε

«Αύριο θα ’ναι πιο καλά! Ταχιά θα ξαστερώσει!» 

Μήτρα µας ξύπνησε άγια, σε θεϊκά παλάτια

κι ας ήταν η γέννα άγρια, σκληρή, γεµάτη οδύνες

αυτή η οδύνη έστερξε την οµορφιά του κόσµου   

κι η Καλλιπεύκη… ζωγραφιά στο λογισµό παλέτα. 
ΑΑ..  ΑΑ..  ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ  

Καλλιπεύκη!ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ...
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Της Δώρας Μαργέλη

Παιδεία δεν είναι τα πτυχία μας, αλλά
η αισθητική μας. Ο τρόπος με τον
οποίο συνομιλούμε, φλερτάρουμε,
περπατάμε στο δρόμο, κρατάμε την
πόρτα να περάσει ο άγνωστος στο
ασανσέρ. 
Παιδεία είναι οι λέξεις μας, η
διακριτικότητά μας, η ελευθερία μας,
τα όρια της ελευθερίας μας, η
μουσική που ακούμε, η γλώσσα του
σώματός μας, το πόσο αγαπάμε να
μαθαίνουμε, να αλλάζουμε, να
διαβάζουμε σαν να είμαστε κάθε
φορά άγραφα χαρτιά. 
Παιδεία είναι η ταπεινότητα αλλά και
η επιμονή στις αξίες μας, το ότι δεν
είμαστε προς πώληση, το ότι
σεβόμαστε τον άνθρωπο, το παιδί του
άλλου, την κυρία που καθαρίζει το
γραφείο μας, τον κύριο που καθαρίζει
το πάρκο στο οποίο βγάζουμε βόλτα
το σκύλο μας, την κοπέλα στο
ταμείο. 
Παιδεία είναι η μεγαλοψυχία μας, το
να ποτίσουμε μια άγνωστη γλάστρα,
το να φροντίζουμε την πίσω όψη του
σπιτιού μας.

Παιδεία είναι το να προστατεύουν τα
χέρια μας τον αδύναμο, να τα
βάζουνε με το θηρίο.
Παιδεία είναι το πόσο μπορούμε να
έρθουμε απέναντι στο σύστημα και
στους συστημικούς, παιδεία είναι η
γενναιότητα και η ευθύνη.
Παιδεία είναι το να διαλέγεις τον
δύσκολο δρόμο της αξιοπρέπειας,

της μοναξιάς και συνάμα να καίγεται
το μέσα σου για το κοινό καλό.Για το
ωραίο και τη σωτηρία του.

Η Δώρα Μαργέλη είναι
Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ρητορικής.
Σχεδιάζει και εμψυχώνει εργαστήρια
Δημιουργικού Λόγου & Σκέψης.
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Παιδεία είναι η αισθητική, όχι τα πτυχία

Ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στη
νέα ελληνική μουσική βίωσαν όσοι
παραβρέθηκαν στη μουσική συναυ-
λία του συγκροτήματος που οργά-
νωσε ο Σύλλογός μας στην
Πατωμένη στις 5 Ιουλίου 2017 και
στις 9 η ώρα το βράδυ. 
Σωστή επιλογή, άριστη ποιότητα!
Από το «Αερόστατο», στην έντεχνη
νεότερη ελληνική μουσική κι από
εκεί στη Σμύρνη και στην παρά-
δοση! Κάποια από αυτά διασκευα-
σμένα σε ρυθμούς ροκ. Και 7 ήταν
υπέροχοι!!! Ευχαριστούμε θερμά το
Δήμο Τεμπών για την υποστήριξη. Η
«μηχανή μέτρησης» (κουπόνι εισό-
δου με συμβολικό προαιρετικό τί-
μημα), έδειξε πως τη συναυλία
παρακολούθησαν 275 Καλλιπευκιώ-
τισσες - Καλλιπευκιώτες και φίλοι
της Καλλιπεύκης, τους ευχαρι-
στούμε θερμά.
Την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία του (καθ' όλη τη διάρκεια ο
Αντιδήμαρχος, Θωμάς Τσιαπλές.
Παραβρέθηκαν επίσης ο Δασάρχης,
Αστέριος Γκάτσικος και ο προ, προ
πρώην Χρίστος Οικονόμου.
Ευχαριστούμε επίσης: Τον Βασίλη
Σερετίδης, ηχητικά και τον Χρόνη
Σερέτη, που φρόντισε για φαγητό
και ποτά. Ο Χρόνης Σερέτης (επαγ-
γελματίας από τους Γόννους), ήταν
εκεί με ψησταριά, σουβλάκια και
μπύρες…  

Το «Γιώργος Βαλιάκας και Ιδανικοί»
είναι ένα ελληνόφωνο μουσικό συγ-
κρότημα εφτά ατόμων, με έδρα τη
Λάρισα. Το συγκρότημα δημιουργή-
θηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 και
μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει
εμφανίσεις σε φεστιβάλ και μουσι-
κές σκηνές σε όλη την Ελλάδα.
Τον Μάρτιο του 2013 κυκλοφόρησε
το album με τίτλο «στο Αερόστατο»,
που περιέχει 5 τραγούδια σε μου-
σική του Γιώργου Βαλιάκα.
Τον Ιούλιου του 2016 επιλέχθηκε ως
μία  από τις τρεις καλύτερες μπάν-
τες της δράσης YourBand  της ΕΡΤ,
στην οποία υπήρχαν περισσότερες
από 200 συμμετοχές. 
Αυτό τον καιρό, ετοιμάζουν το νέο
τους album, του οποίου την ηχογρά-

φηση και την παράγωγη έχει αναλά-
βει η ΕΡΤ.
Το συγκρότημα, έχει μοιραστεί την
ίδια σκηνή με τους Χαίνηδες, τον

Σωκράτη Μάλαμα, τους V.I.C , τους
Κoza Mostra, την Ελεονόρα Ζουγα-
νέλη. τους Χειμερινούς Κολυμβη-
τές κ.α.

«Γιώργος Βαλιάκας και Ιδανικοί»
5-7-2017 στην Πατωμένη 

Μέλη του συγκροτήματος είναι:
Γιώργος Βαλιάκας: Φωνή, ηλεκτρική κιθάρα
Κώστας Ζωιτός: Τρομπέτα 
Κώστας Γκουντής: Ντραμς
Στέλιος Βαλδούμας: Ακορντεόν, πλήκτρα
Ιάκωβος Παρασκευάς: Βιολί, σαξόφωνο 
Στέλιος Παπαδόντας: Μπάσο (Γιος του Γιάννη και της Παγώνας Παπαδόντα) 
Νίκος Φλώρος: Πλήκτρα 

Ζήστε τη ζωή σας
και ξεχάστε την ηλικία σας

Το μυαλό σας μπορεί να έχει διαφορετική ηλικία από αυτό τον
αριθμό που σηματοδοτεί τα χρόνια από τη γέννησή σας. Όπως και
να έχει, φροντίστε να απολαμβάνετε τη ζωή χωρίς να ανησυχείτε
για αυτό τον αριθμό
Εσείς… Πόσο χρονών είστε; Δεν μιλάμε για τον αριθμό των γενε-
θλίων που έχετε γιορτάσει αλλά για την ηλικία της καρδιάς και του
μυαλού σας.
Αυτό που έχει πραγματική σημασία πέρα από τα πραγματικά χρό-
νια είναι το αίσθημα ευτυχίας που σας κάνει να αισθάνεστε καλά,
άνετα με τον εαυτό σας και με το είδωλό σας στον καθρέφτη.
Κάτι που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι η κοινωνία τείνει να υπερτιμά τη
νεότητα. Πουλάει την ιδέα ότι η νεότητα είναι ισοδύναμο της ομορ-
φιάς και της ευεξίας.
Είναι σπάνιο να δείτε πιο ώριμες γυναίκες και άνδρες να περπα-
τούν στους διαδρόμους, με γραμμές έκφρασης και ρυτίδες αλλά να
είναι ακόμα εξίσου όμορφοι.
Η νεότητα θα μπορούσε να πουλήσει για μεγάλες επιχειρήσεις
αλλά κάτι εξίσου ξεκάθαρο είναι ότι η νεότητα δεν είναι πάντα συ-
νώνυμο της ευτυχίας.
Η καλύτερη ηλικία είναι αυτή που έχετε τώρα επειδή αυτή τη
στιγμή έχετε τις περισσότερες ευκαιρίες να γίνετε αυτό που θέ-
λετε να είστε. Δεν έχει σημασία αν είστε 20 ή 60.
Η ηλικία δεν έχει σημασία εφόσον εξακολουθεί να σας αρέσει να
γελάτε
Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη αυτό το πρωινό; Είτε το πιστεύετε
είτε όχι, αν ανοίγετε τα μάτια σας το πρωί χωρίς να έχετε ένα
στόχο ή ένα πλάνο στο μυαλό σας, τότε μπορείτε να πείτε ότι έχετε
αρχίσει να μεγαλώνετε.
Δείτε επίσης: Σε αυτή τη ζωή, σας αξίζει να είστε ευτυχισμένοι
Το μυαλό που είναι γεμάτο με ελπίδα, όνειρα, σχέδια, ανησυχίες
και περιέργεια διαμορφώνει ένα άτομο που γνωρίζει πώς να αξιο-
ποιήσει στο μέγιστο τη ζωή του ανεξάρτητα από την ηλικία στο δια-
βατήριο ή στο δίπλωμα οδήγησής του.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν στιγμές που επικεντρώνεστε μόνο στο
εξωτερικό κομμάτι, σε αυτό το επιπλέον κεράκι πάνω στην τούρτα
γενεθλίων, στον αριθμό της ζυγαριάς ή στο μέγεθος των ρούχων
που θα θέλατε να φοράτε όπως όταν ήσασταν νεότεροι.
Όλα αυτά τα παραδείγματα αποτελούν πραγματικές πηγές βασά-
νων τις οποίες θα πρέπει να μάθετε να αντιμετωπίζετε. Γιʼ αυτό το
λόγο θέλουμε να σας δείξουμε με παραδείγματα πότε οι άνθρωποι
αρχίζουν να μεγαλώνουν.
Είναι μια διαδικασία που ξεκινά από το μυαλό και όχι από το δέρμα
και όλοι πρέπει να την αποφύγουν.

Μεγαλώνουμε όταν τα όνειρά μας εξαφανίζονται
Μεγαλώνετε όταν λέτε «όχι» σε μια μέρα στην παραλία επειδή
ντρέπεστε να σας δουν οι άλλοι με το μαγιό και παρατηρήσουν
πόσο έχει αλλάξει το σώμα σας.
Μεγαλώνετε όταν ακούτε κάποιον να σας λέει «αυτό δεν είναι
σωστό για σένα, το πλοίο σου έχει σαλπάρει».
Μεγαλώνετε όταν μένετε κολλημένοι σε μια ρουτίνα και φοβάστε
να αλλάξετε επειδή πιστεύετε ότι μπορεί να σας βγει σε κακό.
Μεγαλώνετε όταν κοιτάτε με ζήλια την ευτυχία των άλλων αντί να
βρείτε και να δημιουργήσετε κι εσείς τη δική σας ευτυχία.
Μεγαλώνετε όταν σταματάτε να θέτετε στόχους και αποφασίζετε
να ακολουθήσετε αυτά που κάνουν οι άλλοι.
Μεγαλώνετε όταν κλείνετε πόρτες και γίνεστε απλοί θεατές της
ζωής σας και την παρακολουθείτε καθώς περνάει από το παράθυρο.
Μεγαλώνετε όταν παραδίνεστε, όταν σταματάτε να εμπιστεύεστε
και γίνεστε καχύποπτοι και κακόκεφοι.
Μεγαλώνετε όταν σταματάτε να ενδιαφέρεστε για πράγματα και
κάνετε ερωτήσεις όπως «Αναρωτιέμαι τι μπορεί να είχε συμβεί
αν…»

Γιατί έχω ξεχάσει την ηλικία μου
Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχετε επίσης σταματήσει να υπολογίζετε
την ηλικία σας αντί να επικεντρωθείτε σε κάτι σημαντικότερο: να
ζείτε τη ζωή σας.
Ανακαλύψτε:  
Επειδή ανεξάρτητα από την ηλικία σας: αυτό που έχει πραγματική
σημασία είναι να κάνετε την κάθε στιγμή να αξίζει. Γιʼ αυτό το λόγο
σας ζητούμε να σκεφτείτε αυτές τις φράσεις και να εξωτερικεύ-
σετε αυτές τις ιδέες για να γίνετε πιο ευτυχισμένοι.
Μια μέρα γεμάτη με ανησυχία, θυμό και διαφωνίες είναι μια χα-
μένη μέρα.
Κάθε πρωινό αποτελεί μια νέα ευκαιρία για να εκμεταλλευτείτε,
ανεξάρτητα από το αν είστε 20, 30 ή 70 χρονών.
Το να μεγαλώνει κανείς σημαίνει ότι μαθαίνει τι αξίζει πραγματικά
στη ζωή. Όλα τα άλλα, όσα σας απογοητεύουν και ταράζουν την
εσωτερική σας ισορροπία καλό είναι να μένουν πίσω.
Η ζωή είναι μικρή για να τη ζείτε σύμφωνα με τα σχέδια των άλλων
ανθρώπων!
Πρέπει να κατανοήσετε ότι οι απόψεις των άλλων δεν σας καθορί-
ζουν. Επομένως ο μοναδικός σας στόχος από σήμερα είναι να είστε
ο εαυτός σας και να ακολουθείτε το δικό σας δρόμο.
Καλές φιλίες είναι εκείνες που σας επιτρέπουν να παραμένετε νέοι
και γεμάτοι με όνειρα για τη ζωή: επιλέξτε σωστά τους ανθρώπους
με τους οποίους περνάτε το χρόνο σας.
Κάντε τους άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους όποτε μπορείτε,
επειδή κάθε θετικό συναίσθημα δίνει ζωή στην καρδιά σας και νε-
ανικότητα στο χαμόγελό σας.
Να είστε παθιασμένοι με τη ζωή. Κάθε μέρα να προσπαθείτε να μα-
θαίνετε κάτι νέο. Να εκπλήσσεστε από ό,τι σας περιβάλλει.
Μην διστάσετε να εφαρμόσετε αυτές τις απλές συμβουλές και να
απολαμβάνετε κάθε μέρα της ζωής σας ανεξάρτητα από την ηλι-
κία σας.

Από το διαδίκτυο 
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• Πατριωτάκια! Σαν βγεις
στον πηγαιμό για… Καλλι-
πεύκη εύχεσαι να είναι πολύ
σύντομος ο δρόμος κι ατέ-
λειωτες οι μέρες παραμο-
νής, για σφόδρα
επαναφόρτιση των κυττά-
ρων! Έτσι και φέτος ανοι-
ξιάτικα καλοκαιριάτικα
αρκετοί μαζεύτηκαν στα πά-
τρια! Ξαναγέμισε το χωριό
φωνές και νεανικά κελαη-
δήματα. Δυστυχείς όσοι δεν
τα κατάφεραν, ευτυχισμέ-
νοι όσοι απόλαυσαν τον θε-
ρινό παράδεισό της,
σκέτη… μαγεία! 

• Ε. όχι δεν άλλαξε η Καλ-
λιπεύκη, όπως πάντα πανέ-
μορφη, θεϊκή και
καλοκαιρινή, επειδή το χει-
μώνα πονάει, εντάξει ίδιο
μεζέ στο τσίπουρο, ίδιο και
στο κρασάκι, μη φανταστείς
τίποτα καινοτομίες! Τι θα
θέλατε δηλαδή καπνιστό
σολομό και αβοκάντο σε
μυζήθρα (ούρδα) σαγανάκι,
δεν πάει! Στην Καλλιπεύκη
δεν πας για μεζέ (;) μεθάς
απ το περιβάλλον, δε χρει-
άζεσαι κάτι παραπάνω ρω-
τήστε και τους
καφετζήδες… αυγοπάτατες
και μελιτζάνι! Σκέτη θεϊκή
αμβροσία! Και βέβαια, δε
λείπει το καθημερινό ζαρζα-
βατικό (…αγκουράκοοο
,κομ καρότοοο) από τον πε-
ριφερόμενο λαχανοπώλη,
Νάσιο κι άμα τα… τσούξει,
ανταγωνίζεται και τον παπά
στο ντελάλημα! Καλλιπεύκη
είναι αυτή, τα έχει όλα, προ-
σφορά σε μεθυστική «δια-
στροφή», το επιβεβαιώνει
το μεθυστικό περιβάλλον
της και το DNA μας. Και
μένα μου το επιβεβαιώνει η
γυναίκα μου, «πάλι τα κοπά-
νησες» μου λέει, νομίζει ότι
παίρνω σβάρνα τα αποστάγ-
ματα και τις αλκοόλες, στις
πλατείες και τα καφενεία… !

• Πατριωτάκια  λίγο… συ-
ναισθηματική λίγο καλλιτε-
χνική η εισαγωγή μας πριν
αρχίσουμε τη  γκρίνια ταυ-
τισμένη και με την γκίνια
μας και τι κρίμα, είναι το τε-
λευταίο άρθρο στην Ω.Κ.!
Τέλος η Ω.Κ. η εφημερι-
δούλα μας! Αυτή κι αν είναι
γκίνια! Τέλος και η «Γκρί-
νια» μας, τέλος και το  βρα-
βείο  που δεν πήραμε!  Όλα
τα καλά κάποτε τελειώνουν.
Γέννηση άνοδος… πτώση,
λόγω «στέγνας» στα ταμεία
και πορτοφόλια του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ . Κάθε έκδοση
της Ω.Κ. και χιλιάρικο  ζεστό
εν τη παλάμη πώς να αντέ-
ξει αφού η τσέπη πια έχει
μπάμπαλα; Κρίμα μα έτσι
είναι! Αλήθεια αναρωτηθή-
κατε ποτέ που ακριβώς
πήγαν τα λεφτά και μείναμε
ταπί. Αν έχετε απάντηση
φασκελώστε τους αν όχι
φασκελωθείτε ή αν έχετε
λεφτά σε καλή μεριά… κα-

λοφάγωτα. Πάντως ο
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. ίσα που τα κου-
τσοβολεύει γι αυτό … 

• Η φετινή Γενική Συνέ-
λευση τʼ Αυγούστου 17 του
ΜΕΣΑΚ, πρωτοφανή συμμε-
τοχή γύρω στα 50 μέλη, συ-
ζήτησε περί τις  2 ½ ώρες
διαλεκτική, την επομένη απʼ
τα Ανταμώματα, στις παρυ-
φές του ονείρου κι αποφά-
σισε πολλά. Ανώτατο
Όργανο! Αποφάσισε τα
πάντα, πλουραλιστικά, διε-
ξοδικότατα, παρʼ όλη τη
σερνόμενη των ημερών
γκρίνια (καλή-κοκή η ορχή-
στρα, τραγουδίστρια, λες
και θα την παντρευόμα-
σταν, καλή ή κακή επιλογή η
Πατωμένη, κτλ), δείχνοντας
το προσδοκιμότερο για τη
συνέχιση λειτουργίας του
ΜΕΣΑΚ . Αποφάσισε και
πως τούτη θα είναι η 150η
τελευταία και ιστορική έκ-
δοση της Ω.Κ.! Τόσο άντεξε
τόσο ενημέρωσε, κλείνει
τις τυπογραφικές πόρτες
της και ίσως ανοίξει τις ηλε-
κτρονικές της στο Διαδί-
κτυο!   

• Ναι η Γ.Σ. του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ…! Δυσκολεύτηκε
κομματάκι να βρει τους και-
νούριους Συμβούλους για
το νεοσυσταθέν Δ.Σ. κομ-
ματάκι απροθυμία μα στο
τέλος, ο λευκός καπνός,
έλαμψε και δεν… ντουμά-
νιασε. Μια ευχαριστία (το
λιγότερο!) χρωστάμε στα
απερχόμενα μέλη και μια
ευχή  «σιδερένιοι και υπο-
μονετικοί» στους καινούρι-
ους ή επανεκλεγέντες! Το
χρειάζονται ολόψυχα… με
Νεζεριώτες «έμπλεξαν»
ασυζητητί η γκρίνια πρωτα-
θλήτρια κι άμα είναι και συ-
νάρτηση μεθυλικής
αλκοόλης… ασυναγώνιστη! 

• Το τελευταίο μας τούτο
άρθρο, ταυτισμένο και φορ-
τισμένο όπως πάντα ακρι-
βώς απ το συναίσθημα του
καλλιπευκιώτη, αυτόν πε-
ριέγραφε αυτόν εξέφραζε,
ίσως συνεχίσει ηλεκτρονικά
κατόπιν συνεννόησης με
τους ΜΕΣΑΚίτες του Δ.Σ.
επί του παρόντος αποχαι-
ρετά  μαζί με την Ω.Κ. στο
τελευταίο φύλο με λίγες
συναισθηματικές… γκρίνιες
κι ας μη κατάχτησε  το  βρα-
βείο Γκίνες… Δε βαριέσαι
«ξινοστάφυλα»! 

• Τούτη η τελευταία γκρί-
νια, για την τελευταία έκ-
δοση, αρωματισμένη με
πολιτιστική καλλιπευκιώτικη
ρίγανη απʼ τα Μπγιάδια, μά-
ζεψε ότι παρατήρησε και το
σχολιάζει γάργαρα. Ανέ-
γνων, έγνων, κατέγνων, που
λεν οι γραμματιζούμενοι.
Πράγματι μπόλικο πολιτι-
στικό γίγνεσθαι απ τον
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. αψηλό σαν την

αψηλή πατρίδα μας  να το…
αψηλώσουμε  κομματάκι,
δεν έχουμε την πολυτέλεια
να το ξηλώσουμε κι ας γκρι-
νιάζουμε.

• … Μετρήσαμε περί τις 40
δραστηριότητες του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. υψηλών προδια-
γραφών. μικρές, μικρότε-
ρες, μεγαλύτερες,
ξεκινώντας από χορευτικές
ομάδες μικρών, νεαρών και
γυναικών της Καλλιπεύκης,
Ανταμώματα, ξεφαντώματα,
εκδρομές, φεστιβάλ αφήγη-
σης, λουλουδιών, τιμές υπε-
ρήλικων,  βασιλόπιτες,
καθαροδευτεριάτικα γλέν-
τια,  μουσικούς, καλλιτέ-
χνες, επιστήμονες,
ψυχολόγους, παιδαγωγούς.
Τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και
πολλά άλλα του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
«καταπάν» σε μια  διαρκή
πολιτιστική «Άνοιξη» της
Καλλιπεύκης! Ναι περί τις
σαράντα… του πολιτισμού! 

• Εύγε σʼ όσους κατέβαλαν
το περίσσευμα ή το έλ-
λειμμα του πολύτιμου χρό-
νου διάθεσής και του
συναισθήματος, στο καλλι-
πευκιώτικο υψηλών ομολο-
γουμένως προδιαγραφών
γίγνεσθαι. Ναι θα μπορού-
σαν κι άλλα να γίνουν…
αφέθηκαν για το μέλλον,
συνεχίζουν… αλλά κι εμείς
μια καλή κουβέντα θα μπο-
ρούσαμε όχι για… κολακεία
μα ως… κόλλα για τη συνέ-
χιση! Πάντα ο λόγος ο
καλός, τονώνει το συναί-
σθημα, δεν κοστίζει τίποτα
κι αγοράζει τα πάντα και
προ παντός  δείχνει ευγέ-
νεια! 

• Τι θαρρείς πως καρτερά ο
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. κέρδη (σ.σ. αν
και.. εισέπραξε κι ένα εφτα-
κοσαράκι  (700  Γιούρο) απʼ
το σουβλατζή της Πατωμέ-
νης να τα λέμε κι αυτά…!).
Όμως, τι περιμένει; Απλά
μια καλή κουβέντα. Δεν
είναι πολιτικός, απλά πολιτι-
στικός ούτε καν εκπολιτι-
στικός, άσχετα το Ε που
περιλαμβάνεται στον τίτλο
Μ(Ε)ΣΑΚ, (σ.σ… έχω ένα
μπέρδεμα σʼ αυτό, σημαίνει
Εξωραϊστικός που ομορφαί-
νει ωραιοποιεί ή Εκπολιτι-
στικός, που προσπαθεί να
σπρώξει τη ρόδα απ τον αρ-
χαίγονο πολιτισμό και  των
σπηλαίων την εξέλιξη, το
αφήνω να  απαντήσει ο
Πρόεδρος (ξάδερφος!) και
το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.).
Όπως και να ̓ χει όμως, ίσως
κάμουν περσότερα απʼ ότι
τους αναλογεί και τα πολι-
τικά παράπονα στο… Δή-
μαρχο, που λέει κι ο λαός! Τι
λέτε και σεις οι μεταλαβόν-
τες  την ευπρέπεια της πο-
λιτιστικής  ΜΕΣΑΚίτικης
δράσης,  σαν την αέναη
επανάσταση στην Καλλι-
πεύκη; Δε συμφωνείτε;
Εξαιρούνται  οι… επαΐοντες! 

• Εν κατακλείδι… Η Γ.Σ.
του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. ενέκρινε

απολύτως τα επί διετίας
«καμώματα» του Δ.Σ. και
του  ανάθεσε καινούργια,
για το  σύνολο της Απαντα-
χού Κοινωνίας Απανταχού
Καλλιπευκιωτών!
Αντάμωμα! Δυο λόγια για το
Αντάμωμα που… Βεβαίως
δε μας/μας ρώτησαν (και
πολύ καλά έκαναν) ποιον θα
φέρουν να μας τραγουδή-
σει και σε ποιο μέρος, θα
γίνει. Αν με ρωτούσαν…
διαστροφικά, θα έλεγα
Πέτρο Λούκα αλλιώς Θα-
νάση ως τα  ξημερώματα
έτσι για …αντίφαση! Εσείς;
Σωστά δε με ρώτησαν γιατί
ήξεραν πως το εγωιστικό
μου μικρόβιο θα τους
«στραπατσάριζε» έτσι
«άδοξα» το ιστορικό Αντά-
μωμα των Απανταχού Καλ-
λιπευκιωτών, ελέω
καταστηματαρχών που λεν
οι… επαΐοντες! «Πλατεία
μέχρι πρωία και το κλαρίνο
πίστα να γράψουμε ιστο-
ρία», πάρτε το σαν σλόγκαν
και στόχο! Σε ίδιο ντεκόρ
και σενάριο με μπαγκρά-
ουντ  (=πλάτη) το ηρώο, να
διασκεδάζουν ζωντανοί με
τους αποθαμένους ήρωες,
να… καμαρώνουν! Δεν παν
τα κόπια τους χαμένα! Ξέ-
ρεις τι είναι να τραγουδάς
πάνω στο Ηρώο  «ρίξε μου
το ραβασάκι κάτω από το
τραπεζάκι…» ή «είχα ένα
ριγέ σακάκι»… άπιαστη αι-
σθητική να σου σηκώνεται η
θριξ συρματόπλεγμα! Καλά
που δε με ρώτησαν γιατί…
είχα την πρότασή μου! 

• Και δυο «γκρίνιες» για τη
σκηνοθετική επιμέλεια του
Ανταμώματος στον εξωτικό
αυτό χώρο της Πατωμένης
- ας με συγχωρέσει οΠρό-
εδρος, θα την κάνω…!
Φροντίδα για τον ήχο! Η
ηχητική κάλυψη έχει τον
σπουδαιότερο ρόλο (χρει-
άζονται λεφτά!). Αλλιώς…
σαν παίζεις σε βουβό κινη-
ματογράφο,  σαν να προ-
σπαθείς να πουλήσεις «κον
καρότο», ζαρζαβάτι με χα-
λασμένο μεγάφωνο… θυμη-
θείτε την καταπληκτική
συναυλία των «Ιδανικών»...!
οι  γόπες  στόλιζαν το χώρο
και την επομένη - μεθεπο-
μένη μέρα, παρʼ όλη τη
φροντίδα της καθαριότη-
τας, σταχτοθήκες - τσιγα-
ροθήκες απαραίτητες και
επιβάλλεται να υπάρχουν…
η σκηνοθετική είσοδος -
έξοδος χορευτών σε μια πα-
ράσταση είναι το Α και το Ω
αν όχι το ήμισυ του παντός,
αλλιώς, ο καθείς κάνει της
γκλάβας του και η παρά-
σταση πάει στράφι όχι σε
χορευτική ποιότητα, αλλά
σε δομή… ο πρανής αμφι-
θεατρικός χώρος, πρέπει να
αναβαθμιστεί (άδεια;) να
χωριστεί  σε διαζώματα  να
κοντύνουν οι αποστάσεις
αλλιώς θα είναι σαν να βλέ-
πουμε ταινία απ το δεύτερο
εξώστη και χωρίς κιάλια ή
σε μπουζουξίδικο τελευταίο
τραπέζι πίστα προς τις…

τουαλέτες, δεν λέει.  

• Και δυο λογάκια άβολα
για τα όβολα στο Αντά-
μωμα! Δε μάζεψε παραδάκι,
ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. γιατί… «ξέ-
χασε» ή δε βγήκε γύρα στα
τραπέζια ντράπηκε, εντάξει
η λαχειοφόρος μα κι αυτή
κουμπωμένη. Δεν πούλησε,
καπέλα λόγω «ντροπής» (;)
και κρίσης μα… μισή-μισή
ντροπή θα πατσίζαμε, το
ξέρω δύσκολοι καιροί μα…
μια εισφορά ίσον με ένα
μπουκάλι κρασί, αποτέλε-
σμα  ένα  χιλιαρικάκι, βάλε
κι ένα καπελάκι του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. κάθε κεφάλι,
έπρεπε να γεμίσει ο τόπος
καπέλα Μ.Ε.Σ.Α.Κ. (ήλιος,
παραλία, χωράφι, στρούγκα,
σουπερ μοδάτο, βολεύει
την αντιλιά), πρόσθεσε
τώρα και την είσοδο, βάλε
και τη λαχειοφόρο, συν το
εφτακοσαράκι του σουβλα-
τζή… έτοιμη η προίκα του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας… «Μy busi-
ness» που λέμε και στα νε-
ζεριώτικα… Η τύχη χτυπάει
την πόρτα μια φορά κι αν
ντρέπεσαι μένεις… ξεβρά-
κωτος…

• Μια τελευταία δραστη-
ριότητα, η τιμή στους ηλι-
κιωμένους για 2η φορά! Μια
συναισθηματική εκδήλωση,
στην περί τα 100 πατριωτά-
κια, μισοί ηλικιωμένοι μισοί
παλικαράδες στο καφενείο
Οικονόμου. Η τιμή, τιμή δεν
έχει και είναι για τους από-
μαχους κι ας λένε κάποιοι
«…τρώνε τα λεφτά του
συλλόγου». Επειδή απόλυτα
συναισθηματικά συμμετεί-
χαμε, να δηλώσω ότι κανείς
δεν πληρώθηκε, ήταν προ-
σφορά και μνημόσυνο από
μας για κείνους που… έφυ-
γαν! Δεν είναι όλες οι δρα-
στηριότητες της ζωής
χρηματιζούμενες αλλά ας
το αφήσουμε το θέμα μην
πονέσει…! 
Η βραδιά κύλησε γεμάτη
συναισθηματισμούς συγκι-
νήσεις και διασκέδαση, αν-
τάμωσαν, χόρεψαν και τα
είπαν πολλά πατριωτάκια,
χρειάζεται να θεσμοθετηθεί
και να εμπλουτιστεί περισ-
σότερο με άλλα «χάπενιγκ»
και «events» που λέμε στα
καλλιπευκιώτικα… έχει την
τιμή της !

• Μ.Ε.Σ.Α.Κ., κράτα όσο

μπορείς  σήκωσε τη σημαία
του (Εκ)πολιτισμού της Καλ-
λιπεύκης στον Όλυμπο, ως
την ψηλότερη κορφή του,
να φυσήξει ο αέρας να την
παρασύρει να φτάσει ως τα
πέρατα στους Απανταχού
Καλλιπευκιώτες, έτσι ή αλ-
λιώς, είσαι ότι… απόμεινε,
είσαι το πολιτιστικό αλατάκι
της γης μας κι αν σου γκρι-
νιάζουμε… συχώρα μας, να
δείξουμε θέλουμε κάπως
την παρουσία μας, ίσως και
εξ αιτίας της… απουσίας
μας… Από τη μεριά μου,
μαζί σου όσο κρατούν τα
κότσια μου, θα συμμετέχω
και θα παροτρύνω… ναι
κάντε πράματα… έστω και
λάθος, επειδή στη  Καλλι-
πεύκη η «Γκρίνια και η γκί-
νια είναι πάντα  για βραβείο
Γκίνες» και θα κάνει λάθη,
επειδή λάθη δεν κάνουν
μόνο οι παρατημένοι και οι
πεθαμένοι κι εμείς ακόμα
ζούμε στη σκηνή ποικιλο-
τρόπως και δεν χρειάζεται
χειροκρότημα να φανεί κάτι
ούτε βεγγαλικά, αρκεί η
όποια μικρή προσπάθεια!                                                        
Ήταν η τελευταία Γκρίνια
μου, που λόγω γκίνιας δεν
πήρε το βραβείο Γκίνες!                                                             

• Γεια σου Μ.Ε.Σ.Α.Κ. Πα-
τ ρ ι ω τ ά κ ι
Γεια σου, Απανταχού Καλλι-
πευκιωτάκι! 
Απόστολος Παπαϊωάννου
του Τέγου (εσαεί) Νεζεριώ-
της 

Υ.Γ.: Συλλέγαμε, ακούγαμε
συναισθανόμασταν και πε-
ριγράφαμε στα λίγα άρθρα
στην Ω.Κ. έτσι προσπάθησε
να πορευτεί η στήλη, γενό-
μενη άλλοτε κουραστική ή
υπερβολική ή άλλοτε όπως
πολλοί δήλωσαν ακατα-
νόητη… ίσως είχαν δίκιο
αλλά πάντα ταυτισμένη
«αυτιστικά» σαν το ανακα-
τωμένο συναίσθημα του
καλλιπευκιώτη! 
Αυτοί ήμασταν πατριώτη! 
Διʼ ευχών ημών και τα πάντα
νερό κι αλάτι!  

Σημείωση της σύνταξης: 
Η «Ωραία Καλλιπεύκη, Από-
στολε, θα συνεχιστεί… ηλε-
κτρονικά! Δεν
ξεμπέρδεψες… χρωστάς
ακόμα!

Καλλιπευκιώτικες γκρίνιες -
γκίνιες για …Γκίνες (Guinness)

Γράφει ο Απόστολος Α. Παπαϊωάννου 

Τελευταία …γκρίνια
του «αποχαιρετισμού»!



Ευαγγελία Καστώρη με
το μωρό, Μαρία Γρόν-
τζου, Κούλα Καστώρη,
Αθανάσιος Γρόντζος, η
μητέρα του, Βάσω Γρόν-
τζου με το μωρό και
Θωμάς Μασούρας. 

Καλλιπεύκη… Από το φω-
τογραφικό αρχείο του
Θανάση Γρόντζου

Καλλιπεύκη 1958 -
Πλατεία και στο Πανη-
γύρι του χωριού,  των
Δώδεκα Αποστόλων.
Χορός στην πλατεία.
Πρώτος στο χορό, ο
Απόστολος Καστόρης,
δεύτερος ο Γιάννης
Γκούθας από τους
Γόννους, τρίτος ο
Νίκος Τσιάτσιος.
Πρώτη γυναίκα η Πα-
ρασκευούλα Γκούθα,
δεύτερη η Μαριγούλα
Καστόρη, (αρραβω-
νιαστικιά του Γκούθα)
και ακολουθεί η Στερ-
γιάνω Παπαϊωάννου
(σύζυγος Δημητρίου -
Μήτιου Παπαϊωάννου

- Παπατόλιου). Απόστολος και Μαριγούλα Καστόρη, αδέρφια, παιδιά του Αναστάση
Καστόρη και της Ελισάβετ (το γένος Παπαϊωάννου). 
Ευχαριστούμε τον Απόστολο Καστόρη, για τη φωτογραφία και τις πληροφορίες.     

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 1�

Μια φωτογραφία ένας αιώνας ή µια ιστορία!

Όρθιοι: Μασούρας Λευτέρης (γαμπρός), Καρπούζας Χρίστος (μπράτιμος), Μασούρα Αθα-
νασία (νύφη), Μασούρα Βαγγελή, Μασούρας Μήτσος, Μασούρας Γιώργος με το γιο του
τον Γιάννη (Κούλη) στην αγκαλιά. Παπαδημητρίου Γιώργος, Μασούρα Μαρία. Κάτω: Μα-
νώλης Γκαβούτσικος (μπράτιμος), μπράτιμος από Γόννους, η παπαδιά η Μασούραινα, ο
Νίκος Μασούρας και οι αδερφές Κούλα και Κατίνα Μασούρα.

Καλλιπεύκη (;) από το αρχείο του Ζήση Κατσιούλα

Όρθιοι: Μαντάς Αντρέας (πρώτος), τρεις χωροφύλακες, έκτος, Κοκότης Νίκος,
έβδομος, Γιώργος Παπαϊωάννου (Γκουντέλας), ένατος Μαντάς Τέγος, ενδέκατος
Μπούτσικας Γιώργος. Κάτω: Γκουγκουλιάς Αστέριος (τέγας). Τσιλιμένης Νικόλας
(αγροφύλακας), Οικονόμου Ιωάννης, (Πατέγκας), Παπαστεργίου Κωνταντίνος (δά-
σκαλος), Μαντάς Αθανάσιος (Νασιάρας), Μουστακάς Γεώργιος. Ξάπλα: Πανάρας
Απόστολος (χωρίς καπέλο).

Καλλιπεύκη 1963 από το αρχείο του Ζήση Κατσιούλα

Ζάχος, Παπαδόντας, Κουρσιαρής, Ζαφείρης, Παπαδημητρίου, Καραμπατής,  Γκουγ-
κουλιάς. Πίσω Τριαντάφυλλος. Παπαστεργίου Ιωάννα, Κατίνα Μητσοπούλου, Κα-
στώρη, Λόλα Παπαδημητρίου, Χριστίνα. 

Τα υπόλοιπα ονόματα θα τα βρείτε μόνοι σας… 

Καζάνας Δημήτριος του Νικο-
λάου, Καστώρης - Ζώκος Γε-
ώργιος, Θεοφάνης Τσολάκης
και Αθανάσιος Γρόντζος,
στον Αμπελώνα το 1956.  

Σημείωση: 
Τις παραπάνω (4) φωτογραφίες ο
Θανάσης Γρόντζος, τις έχει
πάντα στο πορτοφόλι του!!!
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Aπό 2µηνο σε 2µηνο
Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου
(Τηλ.: 6939054878 - papaioannoupanagiotis@gmail.com - panagiotis@e-mythos.eu)

CMYK

• Κατασκευάστηκε από την αρχή και με δαπάνη του Συλ-
λόγου μας, το μεσαίο γεφυράκι στην Πατωμένη. Το προ-
ηγούμενο ήταν φτιαγμένο με ξύλα και χώμα και είχε
σαπίσει. Τώρα έχει πλέον πλακοστρωθεί. 

Ο Δήμος μας, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Θ. Τσια-
πλέ, φρόντισε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές που
έγιναν από τον καιρό κι από το χρόνο. Φρόντισε επίσης
και την επέκταση του φωτισμού, που έφτασε μέχρι τα
αποχωρητήρια. Ευχαριστούμε το Δήμο Τεμπών κι ευελ-
πιστούμε σε περισσότερα. Η Πατωμένη, είναι ένας χώρος
που πρέπει και για τον Δήμο μας να θεωρηθεί προτεραι-
ότητα. Το Τοπικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί θετικά! Θα
πρέπει, ύστερα από μελέτη, να διαμορφωθεί έτσι ώστε,
χωρίς να «παραμορφωθεί», να είναι λειτουργικός και να
μπορεί να εξυπηρετεί τους πάμπολλους επισκέπτες αλλά
και τις πολυπληθείς εκδηλώσεις και δραστηριότητες.       

• Θετικά ήταν τα σχόλια για την «πλάτη» που κατα-
σκεύασε ο Σύλλογός μας στο χώρο των εκδηλώσεων. Στο
διήμερο του ανταμώματος «φιλοξένησε» και την έκθεση

φωτογραφίας του Συλλόγου μας, του Ζήση Κατσιούλα,
με θέμα «άνθρωποι και ζώα», απʼ όπου και η φωτογραφία. 

• Έναν καλό φίλο απέκτησε ο Σύλλογος μας, τον Βαγ-
γέλη Κυριαζή (ναι και τη σύζυγο του Shelly), συμπατριώτη

από τη γειτονική Κρανιά, που ζει στις ΗΠΑ (Μινεσότα).
Εδώ και πολλά χρόνια επισκέπτεται την Καλλιπεύκη κάθε
καλοκαίρι και φέτος με αφορμή το φεστιβάλ αγριολού-
λουδων, ήρθε ο καιρός να γνωριστούμε. Τον ευχαρι-
στούμε θερμά για τις ιδέες, τις προτάσεις του και τη
συμπαράσταση.  
Και ακόμη ένα καλό φίλο απέκτησε ο Σύλλογός μας, πρό-
κειται για τον Αχιλλέα Καραγκιόζη, που ζει στη Λάρισα με
καταγωγή από τους Γόννους, γνωριστήκαμε μαζί του με
αφορμή το γάμο της κόρης του Ξένης, που τελέστηκε
στην Καλλιπεύκη και στο Παρεκκλήσι της Κοίμησης της
Θεοτόκου στην Πατωμένη. Εκείνο που μας μετέφερε με
ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ήταν πως όλοι οι προσκεκλημέ-
νοι ευχαριστήθηκαν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.   

• Ερασιτέχνης φωτογράφος και ο Βαγγέλης Κυριαζής,
με ματιά που βρίσκει το ιδιαίτερο, το ενδιαφέρον ,το ου-
σιαστικό το απλούστερο, όπως αυτή η φωτογραφία! 

Ο Άγιος Θεόδωρος από την ανατολική πλευρά, ελάχιστοι
(ίσως κανείς άλλος) φωτογράφησαν την εκκλησία από
εκεί. 

• «Κουδουνάκια» ή «καμπανούλες», όμορφα λουλούδια,
ευδοκιμούν στο χωριό μας, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη πε-
ριποίηση πολλαπλασιάζονται εύκολα (με ρίζες ή σπό-

ρους). Προσωπικά με δυο ρίζες από τη Μαρία Τσιαπλέ,
φτιάξαμε ολόκληρο παρτέρι σε ένα χρόνο! Περιμένουμε
τα αποτελέσματα που θα έχει η Μόιρα Τζίτζικα, η ψυχο-
λόγος,  στον Πυργετό…   

• Οι φίλοι του «παρά πέντε» δεν ξεχνούν το χωριό μας.
Έρχονται κατά διαστήματα, κύρια τέλος Αυγούστου και
Σεπτέμβριο, περίοδο που οι νοτιοδυτικοί άνεμοι τους
βοηθούν. 
Εδώ, ο φακός «έπιασε» 9 μαζί από τους 11 που ήταν
εκείνη τη μέρα! 

• Τρίπτυχο φυλλάδιο εξέδωσε ο Σύλλογός μας, παρου-
σιάζοντας κάποιες από τις δράσεις του και κάποιες ομορ-
φιές του χωριού μας.  

Ευχαριστούμε το Δήμο μας για τη δαπάνη εκτύπωσης και
τη Χριστίνα Παπαϊωάννου για το δημιουργικό. 

• Ναι ο Σπύρος Τσαντόπουλος! Που; Στην είσοδο των εγ-
καταλειμμένων μεταλλείων!!! Παλιός φίλος του Συλλό-
γου μας και τις Καλλιπεύκης. 
Συναντηθήκαμε με αφορμή το «φεστιβάλ αγριολούλου-
δων» και εκτός από την εκτύπωση των φωτογραφιών του
φεστιβάλ και τι δεν έκανε! Όσοι και όσες μας ακολου-
θείτε στο Facebook, θα είδατε τα υπέροχα βίντεο και τις
φωτογραφίες από αέρος (Άγιος Αθανάσιος, Αγία Τριάδα,

Ροζός, Λίμνη Κατή). 
Ευχαριστούμε θερμά τόσο τον ίδιο όσο και τον γιό του
Αριστείδη και γι αυτά που έγιναν αλλά και γι αυτά που θα
ακολουθήσουν. Να είσαι καλά Σπύρο, πάντα ανήσυχος,
πάντα δημιουργικός.   


