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Την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018,
στο «Χατζηγιάννειο», στη
Λάρισα, παρουσιάστηκε το
βιβλίο - λεύκωμα του Πανα-
γιώτη Παπαϊωάννου, «Καλ-
λιπεύκη Κάτω Ολύμπου»,
που εκδόθηκε από τον
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
πρόσφατα.
Η εκδήλωση οργανώθηκε
από τον Μορφωτικό Εκπολι-
τιστικό Σύλλογο Απανταχού
Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩ-
ΜΕΝΗ», σε συνεργασία με
τον Δημοτικό Οργανισμό
Πολιτισμού Αθλητισμού Παι-
δείας του Δήμου Τεμπών. 
Η παρουσίαση του βιβλίου,
συνέπεσε με την ημέρα
αυτή (5 Ιουνίου),  που από το
1972, ο Οργανισμός Ηνωμέ-
νων Εθνών, γιορτάζει το πε-
ριβάλλον, την τη φύση, την
μία και μόνη πατρίδα, πέρα
από εθνικότητα, εθνότητα
και θρησκεία. 

Για το βιβλίο μίλησαν οι: 
Νίκος Ορφανός, Ηθοποιός,
σκηνοθέτης. 
Λάμπρος Καραγεώργος,
Γιατρός, Διευθυντής Καρ-
διολογικής Νοσοκομείου
Λάρισας και  Άγγελος Πε-
τρουλάκης, Ποιητής, συγ-
γραφέας, αρθρογράφος και  
Συντονιστής, ήταν ο Γιάν-
νης Κολλάτος, Δημοσιογρά-
φος, Διευθυντής της
ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV. 
Με την έναρξη, χαιρέτισε ο
Δήμαρχος Δήμου Τεμπών,
Κώστας Κολλάτος.  
Προβλήθηκαν δυο σύντομα

βίντεο, ένα για την Καλλι-
πεύκη με λήψεις από ψηλά
και ένα για το ίδιο το βιβλίο,

σε ένα γρήγορο «ξεφύλλι-
σμα».
Ο Δήμαρχος έκλεισε με την

ευχή να υπάρξουν μιμη-
τές…
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CMYK

«Καλλιπεύκη Κάτω Ολύμπου»
Βιβλίο - Λεύκωµα - Παρουσίαση

ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚααλλοοκκααίίρριι  22001188

Για το καλοκαίρι που ήδη άρχισε, ο Σύλλογός μας
προγραμμάτισε τις παρακάτω δραστηριότητες - εκ-
δηλώσεις. Ενδέχεται να είναι και άλλες. Για όσες
δεν αναφέρεται ημερομηνία, θα ανακοινώνεται έγ-
καιρα. 
Αντάμωμα Καλλιπευκιωτών 28 Ιουλίου - Πατωμένη -
Γιάννης Ζιάκος
Στην Πατωμένη θα γίνει και φέτος το καλοκαιρινό μας
αντάμωμα. 
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ΗΗ  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  ττοουυ  ΚΚάάττωω  ΟΟλλύύμμπποουυ  
ααφφηηγγεείίττααιι……

Όλο το χωριό ξετυλίγει την κόκκινη κλωστή
Απ’ την πλατεία, στα δροµάκια, στις αυλές και µέσα στο δάσος! 

Όπως διαβάσατε στο προ-
ηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας, η συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
έλαβε τέλος! Απλώνουμε τα
φτερά μας, από αυτή τη χρο-
νιά, μόνοι! Πιστεύουμε στην
αξία του  παραμυθιού και της
αφήγησης. Πιστεύουμε και
ελπίζουμε στα ευεργετικά

αποτελέσματα που εμπεριέ-
χουν και τα δυο. Φιλοδοξία
μας είναι η συμμετοχή όλων
και όχι μόνο ως ακροατών.
Να βρεθούμε στις αυλές,
στους δρόμους, στην πλα-
τεία στο δάσος και να «ξετυ-
λίξουμε την κόκκινη
κλωστή»… 
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«Τη φύση στην καλή της ώρα εβρήκα»
2ο Φεστιβάλ αγριολούλουδων

∆ιαγωνισµός φωτογραφίας
Γιορτή της Μητέρας - 12,13 Μαΐου 2018

Με κάθε επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στην Καλλιπεύκη
και στο Δημοτικό Σχολείο, η
εκδήλωση αφιέρωμα στη
μάνα, που οργανώθηκε για
δεύτερη συνεχή χρονιά από

τον Μορφωτικό Εκπολιτι-
στικό Σύλλογο Απανταχού
Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩ-
ΜΕΝΗ», το διήμερο 12 και
13 Μαΐου 2018.
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ΩΩδδήή  σσττηηνν  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  
««ΕΕππιισσττρροοφφήή»»

Παρουσιάστηκε το Σάββατο, 28-4-
2018, στον Αμπελώνα και στην
αίθουσα «ΓΑΖΕΤΑΣ», το βιβλίο του
Αποστόλη Αστερίου Παπαϊωάννου,
«Ωδή στην Καλλιπεύκη -
Επιστροφή».
Για το βιβλίο και για τον
συγγραφέα, μίλησαν με τα
καλύτερα λόγια, ο κ. Κώστας
Σπανός, εκδότης του «Θεσσαλικού
Ημερολογίου» και ο κ. Αποστόλης
Παπαϊωάννου, πρόεδρος του
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αμπελώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ» και
φυσικά ο συγγραφέας, για το βιβλίο.         Συνέχεια στην σελίδα 2

Η θέση μας

Έχει κόσµο το χωριό;
Ερώτηση που δεχόµαστε όλοι
όταν είµαστε εκεί από κάποια -ον
που δεν είναι

Είχε κόσμο στο χωριό; Ερώτηση που δεχόμαστε όλοι
όταν δεν είμαστε στο χωριό από κάποια -ον που δεν
είναι αλλά εμείς ήμασταν λίγο πριν, πριν ώρες πριν
μέρες… 
Η απάντηση πάντα ίδια! 
-Όχι. 
-Από πού να έχει;
-Ποιος να είναι; 
-Πάει το χωριό… πέθανε! 
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ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ



ΩΩδδήή  σσττηηνν  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  
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ΣΣυυννδδρροομμέέςς,,  δδωωρρεεέέςς,,  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  εεννιισσχχύύσσεειιςς
ααππόό  1177--0033--22001188  έέωωςς    2255--0066--22001188

Αφοί Μαντά Κων/νου (Καλλιπεύκη)         100,00
Βαρδακάρης Απόστολος (Λάρισα) 20,00
Γεροστέργιος Χ. Κωνσταντίνος (Κατερίνη) 25,00
Γεροστέργιου Χ. Φωτεινή (Γερμανία) 25,00
Δημόπουλος Ευάγγελος (Λάρισα) 10,00
Δραγούμη Κατερίνα  10,00
Καστόρης Αν. Απόστολος (Λάρισα) 15,00
Καστόρης Απ. Αναστάσιος (Λάρισα) 15,00
Λιτένης Ιωάννης (Λάρισα) 15,00
Παπαϊωάννου Ι. Απόστολος (Αμπελώνας) 20,00
Πολυζάς Χρήστος (Λάρισα) 45,00
Τσιπλακούλης Βασίλειος -  Θεοφάνης 10,00
Παπαδόντα - Στογάννοβιτς Παγώνα (Λάρισα) 10,00
Τριφέρη Μαρία (Λάρισα) 10,00

Από τη διάθεση βιβλίων («Καλλιπεύκη Ολύμπου - Επιστροφή» του Αποστόλη Αστ.
Παπαϊωάννου και «Καλλιπεύκη Κάτω Ολύμπου» του Παναγιώτη Παπαϊωάννου»),
το ταμείο του Συλλόγου μας, μέχρι και 25 Ιουνίου, συγκέντρωσε 900 ευρώ.   

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»
Τρίμηνη έκδοση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»

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

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

Διαφημίσεις: 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, εκ-
δηλώσεις: Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αγγελική Παπαστερ-
γίου, Ματίνα Μιχαντά, Αικατερίνη Γκαζγκάνη, Ζήσης
Κατσιούλας, Γιάννης Μπουρονίκος, Γιάννης Παπαδόντας. 
Αρ. Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ: IBAN:
GR9301103250000032500218907 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), Κωδι-
κός Τράπεζας (SWIFT - BIC): ETHGRAA (χρειάζεται για τους
εκτός Ελλάδας). 

Το Δ.Σ.  

Η θέση μας

Έχει κόσµο το χωριό; Ερώτηση που
δεχόµαστε όλοι όταν είµαστε εκεί από
κάποια -ον που δεν είναι. 
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Η ερώτηση μπορεί να είναι και
διαφορετική: 
-Έχει κόσμο έξω; 
-Έχει κόσμο στην πλατεία;  
Και η απάντηση είναι πάλι ή ίδια… 
Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να
απαντήσουμε κάτι άλλο, να
ερευνήσουμε κάτι άλλο, να ψάξουμε
λόγους και αιτίες, να ερμηνεύσουμε
καταστάσεις… 
Θα κλείσουμε τούτο σημείωμα, με
μια άλλη ερώτηση: 
Υπάρχουν λόγοι για να βρίσκεται
κάποιος στην Καλλιπεύκη; Υπάρχουν
λόγοι για να επισκέπτεται κάποιος
την Καλλιπεύκη; Μπορείς να
αναφέρεις, εσύ, ναι εσύ, κάποιους
λόγους, έναν, δυο, τρεις… Αν ναι,
τότε περιμένουμε την απάντησή
σου. Θα δημοσιευθεί στο επόμενο
φύλλο. 

Το Δ.Σ. 

Οur position

Are there a lot of visitors at the vil-
lage? A question often asked by some-
one who is not at the village, to
someone who is.

Were there a lot of visitors at the village? A
question often asked by someone who is
not at the village, to someone who was
hours, days, a while ago...
The answer always the same!
-No.
-Why should there be?
-Who could have been?
-There's the village ... the village is dead!
The question may also be different:
-Is there a lot of people?
-Is there a lot of people in the square?
And the answer is once again the same ...
We will not go into the process of giving a
different answer, investigating something
else, searching reasons and causes, in-
terpreting situations ...
We will close this note with another ques-
tion:
Are there reasons for someone to be in
Kallipefki? Are there reasons for someone
to visit Kallipefki? Can you, you, yes
you, indicate some reasons, one, two,
three ...? If so, then we are waiting for
your response. It will be published in the
following sheet.

The Board of Directors

Αγαπητή -έ, συνδροµήτρια -η, αναγνώστρια -η
Η ετήσια συνδρομή προς το Σύλλογό μας (και την «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»,
ναι είναι ηλεκτρονική πλέον αλλά έχει κάποιο κόστος) έχει ορισθεί, από
καιρό, στα 10 € και παραμένει εκεί. Το (πολιτιστικό μας) έτος, λογίζεται
από και μέχρι την πρώτη ή δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου, στην οποία θα
γίνεται και η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  Έχεις ηθική υποχρέωση
να είσαι -  τουλάχιστον ταμιακά - εντάξει απέναντί του. 

Αν καταβάλλεις τη συνδρομή σου μέσω τραπέζης, να αναφέρεται οπωσ-
δήποτε το όνομά σου.  Τα ονόματα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
- συνδρομητών και όσων ενισχύουν οικονομικά, αναφέρονται πάντα και
για μια μόνο φορά, στο επόμενο φύλλο. Αν έχεις ταχτοποιήσει τη συν-
δρομή σου και στο επόμενο φύλλο δεν δεις το όνομά σου, επικοινώνησε
το συντομότερο μαζί μας.

Το Δ.Σ.  

Συν΄έχεια από την 1η σελίδα
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν η
πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών
Αμπελώνα, κ. Τούλα Μουγδή. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους η κ.Τασούλα Νταλαμπέκα,
πρόεδρος της Κοινότητας
Αμπελώνα, η κ. Ρούλα Σουρλαντζή,
πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας και «ψυχή» της 3ης
Γιορτής Ανθοκομίας, μέλη και φίλοι
του Συλλόγου Γυναικών και
αρκετοί-ες με καταγωγή από την
Καλλιπεύκη. Η εκδήλωση,
ενταγμένη στο τριήμερο της
«γιορτής των λουλουδιών»
Αμπελώνα και ήταν μια συνεργασία
του Συλλόγου μας, με τον Σύλλογο
Γυναικών. 
Ευχαριστούμε θερμά: τον
συγγραφέα, τους ομιλητές, την
Πρόεδρο και τον Σύλλογο Γυναικών
Αμπελώνα και όλους όσοι
παραβρέθηκαν. 

Σχόλιο του Κώστα Σπανού (από την
παρουσίαση) 
«Από την εποχή του Ομήρου οι
Έλληνες τραγουδούμε και
γράφουμε ποιήματα. Με αυτά
εκφράζουμε τη χαρά, τη λύπη, τη
νοσταλγία για τον γενέθλιο τόπο.
Μακριά από την Καλλιπεύκη του,
όπως τόσοι άλλοι, ο Αποστόλης
Παπαϊωάννου, νοσταλγεί τα παιδικά
του χρόνια εκεί, φέρνοντας στη
μνήμη του τα δύσκολα αλλά
αλησμόνητα βιώματά του, τα οποία
μετατρέπει σε πεζοτράγουδα, με
γοργά εναλλασσόμενες εικόνες. 
Αφορμή για να συνθέσει την Ωδή
του υπήρξε η πρόσκληση την οποία
έλαβε από την… Άνοιξη, το όμορφο
κορίτσι του Ολύμπου, για να
επισκεφθεί την Καλλιπεύκη. Με
χαρά δέχθηκε την πρόσκληση αυτή
και έπλεξε το εγκώμιο της
Καλλιπεύκης. Ω, πατρίδα! Μαγνήτης
είσαι. 
Μετά τα πεζοτράγουδά του, ο

Αποστόλης, εραστής της
λαϊκής Ποίησης και του
δ ε κ α π ε ν τ α σ ύ λ λ α β ο υ
στίχου, καθισμένος σε
κάποιο λόφο της
Καλλιπεύκης, παρέα με
Αερικά, τραγούδησε και
πάλι τη γενέτειρα,
εμπνευσμένος από τη
Μυθολογία και την Ιστορία
του Ολύμπου και της
περιοχής του χωριού, με
Νεράιδες και άλλα
μυθολογικά πλάσμα.
Στάθηκα ιδιαίτερα στο
ποίημα:

Ο Γάμος
Ο Νεζερός παντρεύεται στου μύθου
το αδράχτι,
Νεράιδα δροσοστόλιστη, την
Ασκουρίδα παίρνει.
Αυτός Αϊτός στʼ απάτητα, Λιμνούλʼ
αυτή στον κάμπο
σπιθίζουν δυο ψυχές σε μια κʼ η γης
αναγαλλιάζει!

Σχόλιο του Ιγνάτιου Καραμιχάλη 
Ένα μικρό ποιητικό διαμαντάκι. Μια
κατάθεση ψυχής για τον γενέθλιο
τόπο. Λίγες σελίδες με μεστό
περιεχόμενο. Εικόνες για πίνακες
ζωγραφικής. Μυρωδιές θεσπέσιες.
Ήχοι μουσικής πανδαισίας. Ύμνος
στην ανθρωπιά και την αδελφοσύνη.
Ο ποιητικός του λόγος ρέει αβίαστα
σαν να συνομιλεί με τους
χωριανούς στον καφενέ ή την
πλατεία..  
Αν και μη Καλλιπευκιώτης,
πλανήθηκα μες στο βιβλίο και
γνώρισα, οσμίστηκα, ένιωσα τις
χαρές αυτού του τόπου. Εύχομαι
καλή συνέχεια στο έργο του και
μακάρι να συνεχίσει να προσφέρει
με λόγια και έργα στο πολιτιστικό
ανέβασμα των ανθρώπων του
χωριού μας. Μπράβο στον
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,  για την
έκδοση της ποιητικής συλλογής!!!
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««ΕΕππιισσττρροοφφήή»»
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Συνέχεια από την 1η σελίδα
Όλοι έχουμε κάτι να
αφηγηθούμε… Οδηγός μας σʼ
αυτή την προσπάθεια, η Αγνή
Στρουμπούλη. Μια από τις πρώτες
παραμυθούδες της Ελλάδας, με
σημαντικές περγαμηνές στο χώρο
της αφήγησης.
Περισσότερα για την Αγνή εδώ:
http://stroumpouli.blogspot.gr/

Σάββατο 14 Ιουλίου
10.00 - 14.00  Εργαστήρι με την
Αγνή Στρουμπούλη*

«Το παραμύθι ως αθάνατο νερό»
η Τέχνη της αφήγησης λαϊκών
παραμυθιών.
18.00 - 19.30  Σε αυλή του χωριού:
γλυκό του κουταλιού με
κεράσματα του προφορικού
λόγου [αινίγματα, γλωσσοδέτες,
θρύλοι, παραμύθια…]
21.00 - Στην πλατεία: τσίπουρο,
τραγούδια, και άλλα χαρίσματα
της παρέας…

Κυριακή 15 Ιουλίου
10.00 - 11.00

Σε αυλή ή βρύση: καφές, πίτα
σπιτική με κεράσματα του
προφορικού λόγου [αναμνήσεις
του χωριού, έθιμα, παραδόσεις…]
11.00 - 12.00  Περίπατος - γνωριμία
με τον τόπο. Στεκόμαστε στην
εκκλησία των 12 Αποστόλων, στην
«Αγέλη», στο πέτρινο γεφύρι
(ίσως) και μας ξεναγούν οι
κάτοικοι του χωριού.
12.00 - Στην πλατεία: οι γυναίκες
του χωριού μαγειρεύουν τοπικά
φαγητά.
Μέχρι να ετοιμαστούν, παίζουμε

ομαδικά παιγνίδια, μικροί και
μεγάλοι και μετά…
δοκιμάζουμε!!!
19.00 - 20.00  -  Στο δάσος της
«Πατωμένης»: Αφήγηση με την
Αγνή Στρουμπούλη,  
κάτω από το θρόισμα των
δέντρων και ίσως με το τιτίβισμα
των πουλιών. 

Ένα διήμερο παραμυθιών και
μνήμης, χαράς και συμμετοχής
στην Καλλιπεύκη του Ολύμπου,
στο δάσος του Ορφέα, στη

«λίμνη» Ασκουρίδα, εκεί ψηλά…
μια σπιθαμή απʼ τη θάλασσα και
δυο από τον κάμπο! 

Να μιλήσουμε… να ξετυλιχτεί 
η κόκκινη κλωστή! Ανοιχτό σε
όλους, παιδιά και μεγάλους!

*Το εργαστήρι με την Αγνή
Στρουμπούλη, «Το παραμύθι ως
αθάνατο νερό», είναι κλειστό, με
περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων. Οι εγγραφές
έχουν γίνει ήδη. Αν υπάρξει
κάποια -ος της τελευταίας

ΗΗ  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  ττοουυ  ΚΚάάττωω  ΟΟλλύύμμπποουυ  ααφφηηγγεείίττααιι……
Όλο το χωριό ξετυλίγει την κόκκινη κλωστή

Απ’ την πλατεία, στα δροµάκια, στις αυλές και µέσα στο δάσος! 

Συνέχεια από την 1η

Ύστερα από τις εμπειρίες των δυο
προηγούμενων οργανώσεων,
ελπίζουμε φέτος να είμαστε ακόμη
καλύτερα. 
Θα υπάρχει φαγητό και ποτό για
όλους, τραπέζια και καρέκλες,
φωτισμός συνοδοί μας αυτή τη
βραδιά στο γλέντι και στη
διασκέδαση ο Γιάννης Ζιάκος και η
Λένα Ζέτα με την ορχήστρα τους.
Όσες και όσοι πατριώτισσες και
πατριώτες αλλά και φίλες φίλοι
θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα
τους και τα μεράκια τους είναι
ευπρόσδεκτοι. Αρκεί να μας
ενημερώσουν έγκαιρα για να τους
εξασφαλίσουμε τον ανάλογο
χώρο.  

Χορευτικό εφήβων
Θα συνεχιστούν και φέτος τα
μαθήματα χορού, θα έχουμε για
μια ακόμη χρονιά χορευτικό
συγκρότημα. Τα μαθήματα θα
ξεκινήσουν στις 2 Ιουλίου και την
ευθύνη θα έχει και πάλι η Ματίνα
Παπαδόντα.  

Δημιουργικές δραστηριότητες για

μικρά παιδιά
Και αυτό το καλοκαίρι θα γίνει το
τμήμα δημιουργικών
δραστηριοτήτων για τα μικρά
παιδιά (4-9 χρονών), που θα
βρίσκονται το καλοκαίρι στο
χωριό. Την ευθύνη και τα
μαθήματα θα έχουν και αυτό το
καλοκαίρι η Βούλα Παπαδόντα
(φιλόλογος) και η Χριστίνα
Παπαϊωάννου (εικαστικός).
Έναρξη: 2 Ιουνίου.  
Ευχαριστούμε το τοπικό
συμβούλιο και το Δήμο μας, για
την παραχώρηση του σχολείου, για
τα μαθήματα χορού,
δραστηριοτήτων αλλά και άλλων
εκδηλώσεων του Συλλόγου μας. 

Παρουσίαση των βιβλίων
Όπως ήδη γνωρίζετε (οι
περισσότεροι) ο Σύλλογός μας από
τον Απρίλιο του 2018 έχει στο
ενεργητικό του και στην εκδοτική
του δράση δύο ακόμη βιβλία.
Πρόκειται για την ποιητική
συλλογή «Καλλιπεύκη Ολύμπου -
Επιστροφή» του Αποστόλη Αστ.
Παπαϊωάννου και το βιβλίο -
λεύκωμα, «Καλλιπεύκη Κάτω
Ολύμπου», του Παναγιώτη

Παπαϊωάννου (προέδρου του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας). Τα βιβλία αυτά
παρουσιάστηκαν: το πρώτο στον
Αμπελώνα (28-04-2018) και το
δεύτερο στη Λάρισα (05-06-2018).
Θα παρουσιαστούν και στην
Καλλιπεύκη, σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί έγκαιρα. Και τα δυο,
είναι προσφορά των δημιουργών,
στον Σύλλογό μας. Διατίθενται
από τον Σύλλογό μας (5 και 10
ευρώ αντίστοιχα) και τα έσοδα
είναι αποκλειστικά δικά του.        

Έκθεση φωτογραφίας
Έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο
«Εις μνήμην», ετοιμάζει για το
καλοκαίρι ο Σύλλογός μας.
Πρόκειται για συλλογή
φωτογραφιών, του Παναγιώτη
Παπαϊωάννου, που θα
περιλαμβάνει πρόσωπα που ο ίδιος
φωτογράφισε στην Καλλιπεύκη, τα
τελευταία 30 χρόνια και που
σήμερα δεν είναι εν ζωή.

Τιμή στον Ιωάννη Τσιάτσιο -
Πινακίδες πληροφορίας
Δύο πινακίδες πληροφορίας θα
τοποθετήσει ο Σύλλογός μας στην
πλατεία, σε σημεία που θα

υποδείξει το τοπικό συμβούλιο.
Πρόκειται για επιγραφές πάνω σε
πέτρα, που σκάλισε ο Γιάννης
Μπουρονίκος, διατάσεων 30Χ50
εκατοστά, που θα θυμίζουν αυτόν
που φύτεψε τα πλατάνια στην
πλατεία και θα εξηγούν γιατί η
πλατεία μας ονομάζεται πλατεία
«Συγγρού». Την ημέρα της
τοποθέτησης - αποκάλυψης, θα
ψάλει τρισάγιο στη μνήμη του
Ιωάννη Τσιάτσιου. Η ημερομηνία

θα ανακοινωθεί καιρώ. 

Διήμερο αφήγησης με την Αγνή
Στρουμπούλη, 14,15 Ιουλίου
(υπάρχει χωριστό άρθρο)

Εθελοντική Αιμοδοσία το Σάββατο
στις 4 Αυγούστου, στις 9:00 το
πρωί και στο Δημοτικό Σχολείο. 

Γλέντι στην Πλατεία
Κάτω από προϋποθέσεις, που
δυστυχώς δεν έχουν
δημιουργηθεί ακόμα, ο Σύλλογός
μας θα οργανώσει γλέντι στην
πλατεία με δημοτική - λαϊκή
ορχήστρα (πιθανότατα στις 11 ή 12
Αυγούστου). Ευχόμαστε και
ελπίζουμε να δημιουργηθούν. 

Συναυλία ροκ μουσικής
Ενδέχεται να μπορέσουμε να
κάνουμε και συναυλία ροκ
μουσικής - βραδιά νεολαίας στην
Πατωμένη. Το «ενδέχεται»,
μπαίνει εδώ για οικονιμικούς και
μόνο λόγους. Το ταμείο του
Συλλόγου μας  τώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν
μπορεί να καλύψει τη δαπάνη! Και
η δαπάνη είναι μόνον ο «ήχος»!!! 

Ενημερωτική Γενική Συνέλευση
στις 12 Αυγούστου και στις 11:00
το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο. 

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018

Ο Μορφωτικός
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Ελάτειας, οργάνωσε
έκθεσης φωτογραφίας με
θέμα: «Σήμερα γάμος
γίνεται», στο Δημοτικό
Σχολείο Ελάτειας, από 1
μέχρι 15 Απριλίου 2018. 
Η έκθεση περιελάμβανε
170 φωτογραφίες γάμων,
που έγιναν στην Ελάτεια και
που αποτυπώνουν πρόσωπα,
γεγονότα, ήθη και έθιμα.
Ένα πέρασμα 70 χρόνων
(1910 - 1980), μια αφήγηση
των αναμνήσεων μιας
εποχής που έχει περάσει.
Ήταν μια συλλογή
πρωτότυπων φωτογραφιών,
που συγκέντρωσε και
επεξεργάστηκε ο Γιάννης
Μάγγος, κάτοικος Ελάτειας,
εκπαιδευτικός, που
υπηρετεί στο Μουσικό
Σχολείο Βόλου. 
Τα θερμά μας
συγχαρητήρια! 
Προτείνουμε στον
Μορφωτικό Πολιτιστικό
Σύλλογο Ελάτειας, τις
φωτογραφίες αυτές, να
προσπαθήσει να τις εκδώσει
σε ένα μεσαίου (Α4)
σχήματος λεύκωμα και να

προσθέσει με αυτό ένα
σημαντικό λιθαράκι στην

καταγραφή της τοπικής
ιστορίας.  

««ΣΣήήµµεερραα  γγάάµµοοςς  γγίίννεεττααιι  »»

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελάτειας, Λάμπρος Ζάρρας

Μια φωτογραφία… ένας αιώνας 
ή μια ιστορία!

Καλλιπεύκη 1958 - Πλατεία και στο Πανηγύρι 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 Παρασκευούλα Γκούθα, δεύ-
τερη η Μαριγούλα Καστόρη, (αρραβωνιαστικιά του Γκούθα) και ακολουθεί η Στερ-
γιάνω Παπαϊωάννου (σύζυγος Δημητρίου - Μήτιου Παπαϊωάννου - Παπατόλιου).
Απόστολος και Μαριγούλα Καστόρη, αδέρφια, παιδιά του Αναστάση Καστόρη και της
Αγγελικής (το γένος Παπαϊωάννου).  Ευχαριστούμε τον Απόστολο Καστόρη, για τη
φωτογραφία και τις πληροφορίες.     



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ο Τσιούγκος Ιωάννης του Δημητρίου και η
σύζυγος του, Σοφού Βασιλική, απέκτησαν
το πρώτο παιδί, κορίτσι.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Η Τριανταφύλλου Αθανασία (Σούλα), κόρη
της Στέλλας Κανάκη Μιχαντά, με τον Ρίζο
Δημήτριο από τα Πλατανούλια Τυρνάβου.

ΓΑΜΟΙ

• Ο Κατσιούλας Απόστολος του Ζήση και
της Στέλλας Λαμπίρη, με την Κυριακή
Τριχάκη από τα Χανιά της Κρήτης.
• H Μαργαρίτα  Goldoniτο, γένος
Μπαμπαλή, εγγονή του Κώστα Μπαμπαλή,
με τον  Jason Missiaen.  (Ο γάμος έγινε
στις 30 Ιουνίου στον Άγιο Νεκτάριο, την
εκκλησία της ελληνικής Κοινότητας στην
περιοχή Οντάριο του Καναδά).
• Ο Παπαστεργίου Θωμάς του Πούλιου, με
την Τσιαούση Δήμητρα από τη Λάρισα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Η Μουστακά Χρύσω του Κωνσταντίνου
ετών 92 (Αμπελώνας).
• Ο Παπαϊωάννου Δημήτριος (Μήτσιος
Παπατόλιος) ετών 97 (Καλλιπεύκη).
• Ο Μασούρας Απόστολος (Κακάλης) ετών
88 (Καλλιπεύκη).
• Η Δημησιάνου - Κουτσιανικούλη Αλέκα
ετών 62 (Καλλιπεύκη).
• H Μπουρονίκου Μαρία του Κανάκη ετών
94 (Αμπελώνας).
• O Μπουρονίκος Δημήτριος του Κανάκη
ετών 97 (Κατερίνη).

ΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

• Η Μουστακά
Χρύσω, ήταν ένα από
τα τέσσερα παιδιά
του Κωνσταντίνου
Μ ο υ σ τ α κ ά
( Α φ ε ν τ ί τ σ α ,
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ,
Βασίλειος, Χρύσω).
Παντρεύτηκε σε
μεγάλη ηλικία
(περίπου στα 40) με

τον Σκοτινιώτη Αθανάσιο από την Κουλούρα
Λαρίσης. Δικά της παιδιά δεν απόχτησε και
όλα της τα χρόνια τα έζησε στην Κουλούρα.
Για 18 χρόνια ήταν χήρα και ένα διάστημα το
πέρασε στο γηροκομείο. Μόνο στο τέλος
της ζωής της (καλοκαίρι 2017) και για πολύ
μικρό χρονικό διάστημα, την φιλοξένησε ο
ανιψιός της Γιάννης Καραμπατής (πέθανε
και αυτός, γράψαμε στο προηγούμενο
φύλλο) στον Αμπελώνα, όπου και την
κήδεψαν. 
Στην Καλλιπεύκη ερχόταν πολύ σπάνια, γιʼ
αυτό και οι κάτω των 50 δεν την γνώρισαν.
Πέθανε σε ηλικία 92 ετών στις 7 Νοεμβρίου
2017 αλλά εμείς το πληροφορηθήκαμε
πρόσφατα από συγγενή της.

• Ο Παπαϊωάννου
Δημήτριος (ή
Μήτσιος Παπατόλιος,
όπως τον λέγαμε
όλοι), ήταν ένα από τα
οχτώ παιδιά (5
κορίτσια + 3 αγόρια)
του ιερέα Απόστολου
Παπαϊωάννου και της
π ρ ε σ β υ τ έ ρ α ς
Χ ρ υ σ ά ν θ η ς
Τ ρ ι α ν τ ά φ ύ λ λ ο υ
Μαντά (Τσιμπιρή). Γεννήθηκε στην
Καλλιπεύκη το 1921, όπου και έζησε μέχρι
τα βαθιά του γεράματα. Πέθανε στα 97 του
την Παρασκευή 11 Μαΐου 2017 και
κηδεύτηκε την άλλη μέρα 12 του μηνός
(ακριβώς τις ίδιες ημερομηνίες που πέθανε
και κηδεύτηκε ο αείμνηστος παπα-Στέργιος
Τσικρικάς). 
Από το γάμο του με την Στεργιανή Χρίστου
Κατσιούλα, απέκτησε τον Αποστόλη, τον
Χρίστο και την Μαρία. 
Ο μακαρίτης ήταν πολύ πράος, ήσυχος και
χαμηλών τόνων άνθρωπος. Όλα στη ζωή
του κυλούσαν με αργούς ρυθμούς.
Ασχολήθηκε με την γεωργία και την
κτηνοτροφία. Όλα του τα χρόνια ήταν
υγιέστατος μέχρι το τέλος. 

• Ο Μασούρας Απόστολος, γεννήθηκε
στην Καλλιπεύκη το 1930 και ήταν ένα από
τα 5 παιδιά  (4 κορίτσια + 1 αγόρι) του
Μασούρα Θεοχάρη (Κακάλη) και της
Φωτεινής. 
Τα περισσότερα χρόνια τα πέρασε στο
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ασχολήθηκε με την
οικοδομή.

Ήταν πολύ καλός
μάστορας στο
κτίσιμο της πέτρας.
Από τον γάμο του με
την Μαζιώ
Δ η μ η τ ρ ί ο υ
Τσιάτσιου, απέκτησε
4 παιδιά (Κώστας,
Φωτεινή, Φάνης,
Δημήτριος). 
Πριν από 22 περίπου χρόνια χήρεψε και τα
τελευταία 15 συζούσε με άλλη γυναίκα
στην Κατερίνη. Τα τρία τελευταία χρόνια,
ζούσε μόνος του στην Κατερίνη αφού
έχασε τη σύντροφό του. 
Πέθανε το Σάββατο 12 Μαΐου και
κηδεύτηκε από τα παιδιά του στην
Καλλιπεύκη την Δευτέρα 14. 

• Η Δημησιάνου -
Κουτσ ιαν ικούλη
Αλέκα, ήταν κόρη
του Ευάγγελου
( Ά γ γ ε λ λ ο υ )
Δημησιάνου, από
την Κέρκυρα και
της Βασιλικής
Ιωάννου Τακούλα.
Γεννήθηκε το 1956,
μεγάλωσε στη
Λάρισα και μαζί με
τον αδερφό της τον Αντώνη, αγάπησαν
πολύ την Καλλιπεύκη, από την  οποία η
μακαρίτισσα δεν έκοψε ποτέ τους
δεσμούς της.  Παντρεύτηκε με τον
Κωνσταντίνο Κουτσιανικούλη, από την
Χάλκη της Λάρισας και έκαναν την Ειρήνη
και τον Αχιλλέα. Μαζί του, έζησε 41
ευτυχισμένα χρόνια. 
Στην Καλλιπεύκη, έκτισε καινούριο σπίτι,
που ήταν η αγάπη της και το μεράκι της.
Πέθανε από καρκίνο στα 62, στις 4 Ιουνίου
2018 και θάφτηκε στην Καλλιπεύκη, ήταν
η επιθυμία της, είχε θάψει και τον άντρα
της, που πέθανε και αυτός πολύ νέος,
μόλις 66 ετών, το 2014. 
Ήταν μια πολύ καλή και φιλήσυχη γυναίκα.
Θα λείψει πολύ και από τα παιδιά της και
από την μεγάλη παρέα των γυναικών της
Καλλιπεύκης, με τις οποίες είχε πολύ
καλές σχέσεις.

• Ο Μπουρονίκος Δημήτριος, ήταν ένα
από πέντε παιδιά του Κανάκη
Μπουρονίκου και της Κατερίνας
Θεοδοσίου Θεοδόση (Δημήτριος,

Ανδρέας, Μαρία,
Νίκος, Αστέριος).
Γεννήθηκε και έζησε
ως το τέλος σχεδόν
της ζωής του, στην
Καλλιπεύκη. 
Παντρεύτηκε με την
Σ τ ε ρ γ ι α ν ή
Α π ο σ τ ό λ ο υ
Τσιούγκου και
απέκτησαν τον Νίκο, 
την Κατερίνα, τον
Αποστόλη και τον Θανάση. 
Ασχολήθηκε με την γεωργία κυρίως. Ήταν
ένας πολύ ήσυχος και καλός άνθρωπος,
όπως όλοι οι  Μπουρνικαίοι. Ήταν
άνθρωπος του σπιτιού και όχι του
καφενείου. Χαμηλών τόνων και πράος. 
Τα τελευταία χρόνια τον φρόντιζε η κόρη
του η Κατερίνα, μιας και είχε χάσει την
γυναίκα του, στο Παλιό Κεραμίδι της
Κατερίνης, όπου είναι παντρεμένη.
Πέθανε σε βαθιά γεράματα σε ηλικία 97
ετών στις 22 Δεκεμβρίου 2016. 
Κηδεύτηκε στο Παλιό Κεραμίδι, όπου ζουν
ο Νίκος με την Κατερίνα, τα παιδιά του.
Ήταν υγιής μέχρι το τέλος της ζωής του.
Το πατρικό του σπίτι στην Καλλιπεύκη
βρίσκεται ακριβώς κάτω από την βρύση
Τρανή. Και το δικό του στην είσοδο του
χωριού, τρίτο σπίτι από τα αριστερά όπως
μπαίνουμε στον οικισμό. 
(Κατά τύχη μάθαμε τον θάνατό του, μόλις
πριν από 20 μέρες μετά,  από την κόρη του
μέσω FB. Σήμερα ζει μόνον ο Ανδρέας
στον Αμπελώνα, πάνω από τα 90 κι αυτός).

• Η Ζαφείρη Μαρία, 
Η Ζαφείρη Μαρία,
ήταν κόρη του
Κανάκη Μπουρο-
νίκου και ένα από τα
πέντε παιδιά του (βλ.
παρακάτω Δημήτρι-
ος Μπουρονίκος). 
Γεννήθηκε στην
Καλλιπεύκη και
παντρεύτηκε το
1957, με τον Ζαφείρη
Απόστολο (Καψάλη),
με τον οποίο απέκτησε την Ευαγγελία και
την Παρασκευή.  
Το 1963, εγκαταστάθηκε με τον άντρα της
στον Αμπελώνα, όπου και έζησαν μέχρι το
τέλος της ζωής τους. Ασχολήθηκαν με την
(κιβωτοποιία) εργοστάσιο - ξυλουργείο
που έφτιαχνε ξύλινα τελάρα - καφάσια για
φρούτα. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΥΣΩ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗ ΑΛΕΚΑ

ΜΠΟΥΡΟΥΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

∆εν µπορώ ν’ αλλάξω
το παρελθόν ή το µέλλον σου.
Όµως, όταν µε χρειάζεσαι
θα είµαι εκεί µαζί σου.
∆εν µπορώ να αποτρέψω τα παραπατήµατα σου.
Μόνο µπορώ να σου προσφέρω το χέρι µου
να κρατηθείς και να µη πέσεις.
Οι χαρές σου, οι θρίαµβοι και οι επιτυχίες σου
δεν είναι δικές µου.
Όµως, ειλικρινά απολαµβάνω να σε βλέπω ευτυχισµένο.
∆εν µπορώ να περιορίσω µέσα σε όρια
αυτά που πρέπει να πραγµατοποιήσεις,
όµως θα σου προσφέρω τον ελεύθερο χώρο
που χρειάζεσαι για να µεγαλουργήσεις.
∆εν µπορώ να αποτρέψω τις οδύνες σου
όταν κάποιες θλίψεις
σου σκίζουν την καρδιά,
όµως, µπορώ να κλάψω µαζί σου
και να µαζέψω τα κοµµάτια της
για να την φτιάξουµε ξανά πιο δυνατή.
∆εν µπορώ να σου πω ποιος είσαι
ούτε ποιος πρέπει να γίνεις.
Μόνο µπορώ
να σ' αγαπώ όπως είσαι
και να είµαι φίλος σου.
Αυτές τις µέρες σκεφτόµουν
τους φίλους µου και τις φίλες µου,
δεν ήσουν πάνω
ή κάτω ή στη µέση.

∆εν ήσουν πρώτος
ούτε τελευταίος στη λίστα.
∆εν ήσουν το νούµερο ένα ούτε το τελευταίο.
Να κοιµάσαι ευτυχισµένος.
Να εκπέµπεις αγάπη.
Να ξέρεις ότι είµαστε εδώ περαστικοί.
Ας βελτιώσουµε τις σχέσεις µε τους άλλους.
Να αρπάζουµε τις ευκαιρίες.
Να ακούµε την καρδιά µας.
Να εκτιµούµε τη ζωή.
Πάντως δεν έχω την αξίωση να είµαι
ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος
στη λίστα σου.
Μου αρκεί που µε θέλεις για φίλο.
Ευχαριστώ που είµαι.

BBoorrggeess,,  JJoorrggee  LLuuiiss (1899-1986), 
Ποιήµατα, µετάφρ. ∆. Καλοµοίρης , Ελληνικά Γράµµατα, 1995) Αρ-
γεντινός συγγραφέας, θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες λο-
γοτεχνικές µορφές του
20ού αιώνα. 
Παρόλο που είναι πιο γνω-
στός για τα διηγήµατά του
(όπου κυριαρχεί το στοιχείο
του φανταστικού), ο Μπόρ-
χες ήταν επίσης δοκιµιο-
γράφος,  ποιητής
και κριτικός.

ΠΠοοίίηηµµαα  σσττοουυςς  φφίίλλοουυςς ∆È fiÌÔÚÊÔ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô
«Τι όμορφο που είναι
ένα βιβλίο, που επινοή-
θηκε για να πιάνεται
στο χέρι, ακόμη και στο
κρεβάτι, ακόμη και
μέσα σε μία βάρκα,
ακόμη και εκεί όπου
δεν υπάρχουν ηλεκτρι-
κές πρίζες, ακόμη κι αν
έχει αποφορτιστεί κάθε
μπαταρία και αντέχει τα
σημάδια και τα τσαλα-
κώματα, μπορεί να αφε-
θεί να πέσει καταγής ή να παρατηθεί ανοιγμένο στο
στήθος ή στα γόνατα όταν μας παίρνει ο ύπνος, μπαί-
νει στην τσέπη, φθείρεται, καταγράφει την ένταση, την
επιμονή ή τον ρυθμό των αναγνώσεών μας, μας υπεν-
θυμίζει (αν φαίνεται πολύ καινούργιο ή άκοπο) ότι δεν
το διαβάσαμε ακόμη…»

Ο Ουμπέρτο Έκο
(ιταλ.: Umberto Eco, 5 Ια-
νουαρίου 1932 - 19 Φε-
βρουαρίου 2016)
ήταν Ιταλός σημειολό-
γος, δοκιμιογράφος, φι-
λόσοφος, κριτικός
λογοτεχνίας και μυθιστο-
ριογράφος.
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο… 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Οι κάτοικοι της Καλλιπεύκης είναι
γηγενείς και δεν υπάρχουν
προσφυγικά στοιχεία. Κατά την
περίοδο όμως της Τουρκοκρατίας
κυνηγημένοι Έλληνες από
διάφορα μέρη της Ελλάδος και
ιδιαίτερα από την
βορειοανατολική Ήπειρο και
Δυτική Μακεδονία, για να
αποφύγουν  την οργή των
Τούρκων, κατέφυγαν στην
Καλλιπεύκη και σε αλλά διπλανά
χωριά. Εξάλλου, το ορεινό του
έδαφος και τα πυκνά δάση ήταν
καλό καταφύγιο όχι μόνον για
επαναστάτες, αλλά και για άλλους
φυγόδικους. 
Έτσι πιθανότατα, κυνηγημένοι
από τον Αλή Πασά, ήρθαν στο
χρονικό διάστημα 1775-1810
αρκετές οικογένειες από την
περιοχή Φούρκα της Ηπείρου και
από τα μέρη της Δυτικής
Μακεδονίας .

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ
Πριν από την αποξήρανση της
λίμνης Ασκουρίδας η γεωργία δεν
ήταν αναπτυγμένη στην
Καλλιπεύκη. Ήταν όμως
περισσότερο από τα γύρω χωριά.
Οι κάτοικοι,προκειμένου να
καλλιεργήσουν, ξεχέρσωναν
πλαγιές και ισιώματα στα γύρω
βουνά κι εκεί άνοιγαν χωράφια
για να σπείρουν πολύ λίγο σιτάρι,
καλαμπόκι, σίκαλη (βρίζα ),
κριθάρι, ρόβι και φασόλια.  Από
αυτά τα είδη, έσπερναν και
περιμετρικά της λίμνης. Πριν από
το (1950), βασική  παραγωγή για
τροφή ανθρώπων και ζώων ήταν η
βρίζα. Η συστηματική γεωργική
εκμετάλλευση άρχισε μετά  την
αποξήρανση της λίμνης και
ιδιαίτερα με την τελική διανομή
το (1924-1928). 
Οι πρώτες καλλιέργειες της
αποξηραμένης λίμνης, ήταν αυτές
της πατάτας, της βρίζας και των
φασολιών. Η εντατική
καλλιέργεια του σιταριού, μέσα
στη λίμνη άρχισε μετά το (1950).
Μαζί με το σιτάρι αυξήθηκε και η
παραγωγή των φασολιών και της
πατάτας. Αντίθετα μετά το (1950),
εγκαταλείφτηκε η φακή και το
ρόβι. Σήμερα υπάρχει μεγάλη
παράγωγη από φασόλια, πατάτες,
σιτάρι  και καλαμπόκι. Οι
υπόλοιπες καλλιέργειες
περιορίστηκαν στο ελάχιστο . 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ

Ελάχιστα ήταν τα νοικοκυριά που
δεν έτρεφαν ζώα είτε μικρά είτε
μεγάλα.Τα μικρά κοπάδια τα
στάβλιζαν στο σπίτι ενώ τα
μεγάλα τα ξεχείμαζαν νότια του
χωριού. Τους στάβλους τους
κατασκεύαζαν από βριζοκαλαμιά
και είχαν σχήμα κυκλικό .Με
βριζοκάλαμα έφτιαχναν και τις
καλύβες. Τον μικροσκοπικό
στάβλο που έφτιαχναν μέσα σε
πουρνάρια και γομαράγκαθα για
να κλείνουν τα νεογέννητα αρνιά
που δεν μπορούσαν να
ακολουθήσουν τη μάνα τους στη
βοσκή το ονόμαζαν (πατουλιά).

Για να αρμέξουν τα ζώα τα
έκλειναν ένα, ένα  μέσα σε ένα
κλουβί με ξύλα (τη στρούγκα), η
οποία ήταν κυκλική και είχε
πέτρινο τοίχο .

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
Για τους ιερούς ναούς και τα
εξωκλήσια της Καλλιπεύκης, δεν
υπάρχουν πολλά στοιχεία. 

Α) Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στη
νότια είσοδο του χωριού. Καθώς
φαίνεται, είναι η αρχαιότερη
εκκλησία και αυτό το μαρτυρεί η
μοναδική αγιογραφία που σώζεται
ως σήμερα στην κόγχη του ιερού
και χρονολογείται στον 17ο ή 18ο

αιώνα. Απεικονίζει την Πλατυτέρα
(την Θεοτόκο) με το Χριστό στην
αγκαλιά αλλά η αγιογραφία είναι
ασυντήρητη και δεν φαίνεται
καλά, επειδή είναι καλυμένη με
ένα μαύρο μουντό χρώμα από τον
καπνό.

Β) ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οι πολιούχοι Άγιοι Απόστολοι και
το παρεκκλήσι του Αγίου
Χαράλαμπους βρίσκονται δυτικά
του οικισμού. Είναι και αυτές
παλιές εκκλησιές. Δεν υπάρχουν
άλλες πληροφορίες για τις δυο
εκκλησιές εκτός από τις
ημερομηνίες αναστηλώσεων.

Γ) Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ
Ο Άγιος Θεόδωρος ο
Στρατηλάτης είναι  η ωραιότερη
εκκλησία και βρίσκεται στην
πλατεία. Ο ναός άρχισε να
κτίζεται το 1906 σύμφωνα με μια
δυσανάγνωστη χρονολογία που
υπάρχει στο πίσω μέρος του
ιερού, πάνω σε μια κτισμένη
πέτρα, και τελείωσε το 1914 .
Είναι δωρεά του τότε  εθνικού
ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού από
εκεί πηρέ και το όνομα της  η
πλατεία του χωριου που βρισκεται
μπροστά από την εκκλησία . Το
όνομα το πήρε ο ναός από τον
βουλευτή Τυρνάβου Θεόδωρο
Λιμπριτή που μαζί με τον Ανδρέα
Συγγρό προέβηκαν στις
απαιτούμενες ενέργειες ώστε να
κτιστεί ο ναός.

ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ
Εκτός από τους τρεις μεγάλους
ναούς και το παρεκκλήσι του
Αγίου Χαράλαμπους που
βρίσκονται μέσα στον οικισμό,
υπάρχουν και πολλά εξωκλήσια .
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                   
Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ                                                     
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                 
Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ
Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΑΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Α) ΙΣΟΓΕΙΑ Η ΣΤΡΩΤΑ

Αυτά είχαν μόνο ένα δωμάτιο
το οποίο χρησίμευε για ύπνο,
αποθήκη και μαγειρειό .
Β) ΑΝΩΓΕΙΑ

Τα ανώγεια είχαν ένα χαμηλό
δωμάτιο στο ισόγειο και ένα πάνω
για υπνοδωμάτιο. Στο ισόγειο
έβαζαν τα μεγάλα ζώα ή το είχαν
για αποθήκη .
Γ) ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

Τα σπίτια αυτά είχαν ένα
δωμάτιο και ένα στενό διάδρομο
τη σάλα .
Δ) ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

Είχαν δωμάτιο και διάδρομο
κάτω αλλά και πάνω. Τα δωμάτια
χωρίζονται από το διάδρομο με
μεσότοιχο (τσιατμά), που ήταν
κατασκευασμένος από λεπτά ξύλα
ή πηχάκια διπλά. Ανάμεσα από τα
ξύλα ή τα πηχάκια έβαζαν πέτρες
και λάσπη. 
Από έξω το σοβάτιζαν. Στον τύπο
αυτό της κατοικίας, συνήθως είχε
μεσότοιχο (τσιατμά) μόνο στον
όροφο .
Ε) ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΩΜΑΤΙΑ 
Ήταν στρωτά σπίτια με δυο
δωμάτια και στη μέση διάδρομο.
ΣΤ) ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
Ο τύπος αυτός είχε δυο δωμάτια
στο ισόγειο με διάδρομο
ενδιάμεσα και δυο δωμάτια επάνω
κατά τον ίδιο τρόπο .
Ζ) ΑΝΩΓΕΙΑ ΔΙΠΛΑ

Τα ανώγεια διπλά σπίτια είχαν
στο ισόγειο τέσσερα δωμάτια με
διάδρομο. Το ίδιο και στον όροφο.

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ
Το πέτρινο γεφύρι είναι στα
αλώνια,νότια του οικισμού.
Κτίστηκε το 1928  με την
συνδρομή όλων των κατοίκων
από το χωριό αλλά και από τις
γύρω περιοχές. Προϋπήρχε άλλο
πέτρινο γεφύρι λίγα μέτρα
παραπάνω, αλλά το 1925 ο
χειμώνας κατέβασε πολύ νερό και
το παρέσυρε. 
Το έτος 1998, με έξοδα του
Μορφωτικού Συλλόγου, το
γεφύρι συντηρήθηκε και σώθηκε
από ολική κατάρρευση .

Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μέχρι τα έτη 1954-1955, η
εξυπηρέτηση της Καλλιπεύκης
γινόταν με ζώα. Τα εμπορεύματα
από τη Λάρισα και από το
Σιδηροδρομικό Σταθμό των
Τεμπών τα μετέφεραν οι
αγωγιάτες –κυρατζήδες. Λόγω
της ανυπαρξίας δρόμων και του
ορεινού του εδάφους δεν
χρησιμοποιούσαν ούτε κάρα για
τις μεταφορές. Κάρα υπήρχαν
μόνο δυο πριν από το 1940.
Η πρώτη προσπάθεια για την
διάνοιξη αυτοκινητόδρομου προς
τη Λάρισα έγινε το έτος (1952) με
προσωπική εργασία των κατοίκων
και ολοκληρώθηκε τα έτη 1954-
1955 η διάνοιξη από το στρατό.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Α) Το πρώτο αυτοκίνητο στην

Καλλιπεύκη ήρθε το έτος (1939)
από την Ελασσόνα 

Β) Το πρώτο φορτηγό που
ανέβηκε στην Καλλιπεύκη το

καλοκαίρι του έτους (1955)
Γ) Το πρώτο λεωφορείο του

ΚΤΕΛ ήρθε στην Καλλιπεύκη το
έτος (1965) .

Δ) Το πρώτο Αγοραίο (ΤΑΞΙ) στην
Καλλιπεύκη ήρθε το έτος  (1960) 

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ

Τα μεταλλεία της Καλλιπεύκης,
γνωστά ως και Μαντέμια,
λειτούργησαν πριν από πολλά
χρόνια, άγνωστο σε εμάς το πότε
ακριβώς. Γύρω από το χωριό
υπάρχουν πολλά μεταλλεία .

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Κατά τη διάρκεια της κατοχής τα
μεταλλεία του Νεζερού
περιήλθαν στα χέρια των
Γερμανών. Μέσα στις στοές
ανακάλυψαν νέα φλέβα από
χρώμιο που είχε  κατεύθυνση
προς την ανατολή. Οι Γερμανοί
παρήγαγαν αρκετή ποσότητα
μεταλλεύματος, το όποιο το
μετέφεραν και το αποθήκευαν
στην κεντρική πλατεία της
Ραψάνης (ένα χωριό κοντά στην
Καλλιπεύκη). Μόλις όμως
τελείωσαν τα μεταλλεύματα οι
Γερμανοί εγκατέλειψαν τα
μεταλλεία .

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η Καλλιπεύκη δεν θα μπορούσε
να είχε καλύτερη τύχη στο θέμα
της μετανάστευσης από την
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι  πρώτοι
μετανάστες Καλλιπευκιώτες
ταξίδεψαν για τη μακρινή Αμερική
στις αρχές του 20ου αιώνα. Το
μεγαλύτερο κύμα μεταναστών
προς Αμερική, Καναδά, Αυστραλία
και  Ευρώπη σημειώθηκε στη
δεκαπενταετία (1956-1970). Έτσι
έχουμε την προπολεμική
μετανάστευση και τη
μεταπολεμική .

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΣ
Ο Στέργιος Χατζηκώνστας είναι
και αυτός ένας από τους
μετανάστες μιας παλαιότερης
εποχής και ένας από τους πιο
στενούς και αγαπημένους
συνεργάτες του Ρήγα Βελεστινλή
και μεγάλος πατριώτης. Ήταν
αυτός που χρηματοδότησε το
Ρήγα για να εκδώσει το μεγάλο
του έργο. 
Ο Στέργιος Χατζηκώνστας
γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το
έτος 1760, αλλά από μικρός
εγκαταστάθηκε στη Βιέννη. Εκεί
ασχολήθηκε με το εμπόριο και
πρόκοψε πολύ. 
Πέρα όμως από τις εμπορικές του
δραστηριότητες, ασχολήθηκε και
με τα κοινά της Ελληνικής
Κοινότητας «των εν Βιέννη
π ρ α γ μ α τ ε υ ό μ ε ν ω ν
Τουρκομεριτών»  δηλαδή των
Ελλήνων με τουρκική υπηκοότητα
οι οποίοι είχαν έδρα το ναό του
Αγίου Γεωργίου. Από το 1798 και
μετέπειτα, εκλέχτηκε πολλές
φορές στη διοίκηση της
κ ο ι ν ό τ η τ α ς
(1798,1799,1800,1803,1806 ) στην
οποία συναντούμε και ονόματα
έμπορων από τα Αμπελάκια, τον

Τύρναβο, τη Ραψάνη και την
Κοζάνη. Σε ένα πρακτικό της
«αδελφότητας» με χρονολογία 2
Φεβρουαρίου 1806 υπογράφει
«ΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ ( Χατζή ) Κώνστας
εκ Νεζερού» πράγμα που δηλώνει
και τον ακριβή τόπο καταγωγής
του. 
Ο δε Ρήγας, στο βιβλίο του
«ΗΘΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟΥΣ» (Βιέννη 1797)
αφιερώνει στο Χατζηκώνστα ένα
μικρό κείμενο, σαν επιστολή
περίπου, το οποίο παραθέτουμε:

Τω τιμιοτάτω και χρησιμοτάτω
κύριω, Στέργιω Χατζηκώνστα
Ολυμπιώτη 

ΦΙΛΕ ΜΟΥ, 
Δεν έχω σκοπόν με κολακείας και
με υπουλότητας να πλέξω
εγκώμια εκθειάζοντας το
υποκειμενόν σου, αλλά με
ελευθέραν, αδελφικήν
παρρησιών, αφήνοντας όλα τα
άλλα προτερήματα σου, λέγω
μόνον πως εκ ψυχής αγαπάς το
έθνος σου. Θέλω την  προκοπήν
το, το καλόν του, την δόξα του,
την ελευθερίαν αλλά τι να
περιττολογώ. Δεν είναι καμία εις
τούτο απορία, ότι ένας καθαρός
απόγονος των Ελλήνων, ένας,
όπου διατήρησεν αμίαντο τρόπον
τινά εις την περιοπήν του
Ολύμπου τα πατρώα ήθη, να μην
νομίζη πρώτην και τελευταίαν
ευδαιμονίαν του την ευέξιαν του
έθνους του. Τοιούτος λοιπόν
είσαι.
Και η μόνη μου έφεσις είναι,να σε
μιμήσουν όλοι οι φίλτατοι
συμπολίται μας. Σοι προσφωνώ το
βιβλιάριον τούτο, εμπεριέχον τρία
τινά. Πρώτον την ειλικρινεστάτην
φιλίαν, δεύτερον την γυναικείαν
σωφροσύνην, και τρίτον την
φυσικήν απλότητα, μεγάλων μεν
ανδρών γεννήματα, μικρόν δε
τεκμήριον της εμής προς το
υποκείμενον σου αγάπης, μέθʼ ης
ειμί .

Φίλος σου ειλικρινέστατος
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ 

Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ

(Μέσα η επιστολή έχει κάποια
ορθογραφικά λάθη επειδή είναι
από το πρωτότυπο βιβλίο)
Στις  19 Ιουλίου 1818 βρέθηκε στο
Ιάσιο. Εκεί ο Θεόδωρος Νέγρης
τον μύησε στη Φιλική Εταιρία και
από τότε έγινε θερμός
υποστηρικτής, τόσο της Φιλικής
Εταιρείας, όσο και της Ελληνικής
Κοινότητας στη Βιέννη.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες αν ο
Χατζηκώνστας, ως ευκατάστατος
που ήταν, βοήθησε την
Καλλιπεύκη, τη γενέτειρα του. Οι
πληροφορίες που έχουμε είναι
από κάποια συγγράμματα του
πανεπιστήμιου Ιωαννίνων λένε,
πως είναι ο ιδρυτής του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΣ.

ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΤΑΞΗ Αʼ ΤΜΗΜΑ Αʼ1

ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΟΟΚΚΙΙΜΜΙΙΟΟ
Του Αστερίου Καλούση του Aναστασίου

Το «ψαρέψαμε» στο διαδίκτυο και το παραθέτουμε εδώ (με την άδεια του ίδιου).
Το δοκίμιο αυτό  βραβεύτηκε το 2012 σε μαθητικό διαγωνισμό στη Λευκάδα.

ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΠΠΕΕΥΥΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ    ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΟΟΥΥ
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Συνέχεια από την 1η
Ο Συντονιστής, αναφέρθηκε στην
ημέρα του περιβάλλοντος και οι
ομιλητές, ό καθένας με το δικό του
τρόπο, στις ομορφιές του Κάτω
Ολύμπου και της Καλλιπεύκης
καθώς στην επανασύσταση -
επαναλειτουργία της λίμνης
«Ασκουρίδας» (της λίμνης της
Καλλιπεύκης, που βρίσκονταν σε
υψόμετρο 1000 μέτρα και
αποξηράνθηκε το 1911 για να δοθεί
για καλλιέργεια).
Ο «συγγραφέας» - φωτογράφος,
για τους λόγους που τον ώθησαν
στη φωτογραφική αυτή συλλογή,
που ήταν η ομορφιά του χωριού και
του Κάτω Ολύμπου, που
ευνοήθηκαν από τη φύση αλλά
αγνοήθηκαν από τον άνθρωπο. 
Με τη λήξη, δια της αντιπροέδρου
του Δ.Σ. του Συλλόγου, Αγγελικής
Παπαστεργίου, προσφέρθηκαν
στους ομιλητές, στον συντονιστή
και στον φωτογράφο Σπύρο
Τσαντόπουλο, από μια ακουαρέλα
της ζωγράφου Φωτεινής Χαμιδιελή.   

Το Δ.Σ. του ΜΕΣΑΚ «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ» ευχαριστεί θερμά: 
Τον Δήμο Λαρισαίων και τον
Αντιδήμαρχο, Πάνο Σάπκα, για την
παραχώρηση της αίθουσας, την
υπεύθυνη, Ελένη Ζούλη και τον
Βαγγέλη Αγγελή για την τεχνική
υποστήριξη.
Τον Πολιτιστικό Οργανισμό του
Δήμου Τεμπών, για τη συνεργασία
και τον αντιπρόεδρό του Λάμπρο
Ζάρρα. Τα τοπικά ΜΜΕ, για την
προβολή. Τον Σύρο Τσαντόπουλο
για τις λήψεις με drone. Τον Γιάννη
Κολάτο, που συντόνισε τη
εκδήλωση. Τους: Νίκο Ορφανό,
Λάμπρο Καραγεώργο και Άγγελο
Πετρουλάκη. Τον Δήμαρχο, Κώστα
Κολλάτο και όλους τους
παραβρισκόμενους.   

Χαιρετισμός, Κώστα Κολλάτου,
Δήμαρχου Δήμου Τεμπών

Χαιρετίζουμε την έκδοση αυτή, του
Μορφωτικού Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Απανταχού
Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
για το όμορφο ταξίδι και την
φωτογραφική περιήγηση, που μας
επιφυλάσσει στην Καλλιπεύκη, στο
ορεινότερο δημοτικό διαμέρισμα
του Δήμου Τεμπών. 
Ένα φωτογραφικό ταξίδι στον
κάμπο, στα βουνά, στις ασχολίες
των λιγοστών πλέον κατοίκων,
στην χλωρίδα και στην πανίδα της
περιοχής, στη φύση και στις
φυσικές ομορφιές του Κάτω
Ο λ ύ μ π ο υ .  
Μια φωτογραφική περιπλάνηση,
εκεί όπου, «ο κόσμος φαίνεται πιο
όμορφος», που αναδεικνύει
εικόνες του παρελθόντος, οι
οποίες, υπάρχουν κρυμμένες στην
Καλλιπεύκη και δύσκολα έχει
πρόσβαση ο καθένας μας σʼ αυτές. 
Το βιβλίο - λεύκωμα, που κρατάτε

στα χέρια σας, είναι μια εκδοτική
τιμητική πρωτοβουλία του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», που
σκιαγραφεί το χθες και το σήμερα
των Καλλιπευκιωτών, μέσα από την
καθημερινότητά τους, με λίγα
λόγια, απλά επεξηγηματικά και με
ελάχιστα ιστορικά αλλά ιδιαίτερα
σημαντικά, στοιχεία για την
περιοχή. 
Όλα τα χωριά του Δήμου Τεμπών
μικρά ή μεγάλα έχουν κάτι να μας
«διηγηθούν»!
Τα θερμά μας συγχαρητήρια, τόσο
στον Σύλλογο, όσο και στον
συγγραφέα, Παναγιώτη
Παπαϊωάννου, για την αξιέπαινη
προσπάθεια! 
Ευχόμαστε να υπάρξουν μιμητές…

Ομιλία Νίκου Ορφανού, ηθοποιού -
σκηνοθέτη

Σίγουρα κάποιοι αναρωτιέστε τι
δουλειά έχω εγώ εδώ. Τι σχέση
έχει ένας καλλιτέχνης με την
Καλλιπεύκη; Άλλωστε μόλις δύο
φορές, έχω πάει εκεί. 
Πιθανολογώ ότι ο αγαπητός,
Παναγιώτης Παπαϊωάννου, με τον
οποίο γνωριζόμαστε πλέον άνω των
δέκα ετών, έχει μια κάποια
αδυναμία στην ιδιαίτερη ματιά που
έχω στα πράγματα και με κάλεσε να
μιλήσω για αυτό το ωραιότατο
λεύκωμα.
Και φυσικά είναι ένας τρόπος, να
ξαναπάω στην όμορφη Καλλιπεύκη,
έστω και μέσα από τις σελίδες
αυτού του θαυμάσιου λευκώματος.  
Τι είναι λοιπόν αυτό το λεύκωμα; 
Είναι θεωρώ ένα μικρό λιθαράκι
στη διαφύλαξη της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Μια μικρή αλλά
σημαντική προσπάθεια να
διαφυλαχθεί η μνήμη της
καθημερινότητας. Της
καθημερινότητας μιας επαρχιακής
κοινότητας. 
Ζούμε στην εποχή της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης, της
λεγόμενης ψηφιακής. Στην εποχή
της εικόνας. Εκατοντάδες
φωτογραφίες τραβάμε συνεχώς με
τις κάμερες από τα κινητά μας, τις
μικρές ψηφιακές μας μηχανές,
αποθηκεύουμε σε σκληρούς
δίσκους αμέτρητα φωτογραφικά
αρχεία, που απορεί κανείς αν θα
βρούμε ίσως ποτέ το χρόνο να τα
ξαναδούμε. 
Παλιά η φωτογραφία ήταν κάτι
σημαντικό. Κάτι που δεν ήταν
καθημερινής χρήσης. Δεν ήταν
κάτι εύκολα προσβάσιμο.
Διαφύλασσε όντως κάτι μέσα στο
χρόνο. Τώρα με τα ψηφιακά
δεδομένα, όλη μας η ζωή είναι
κλεισμένη σε ένα αρχείο. Αρκεί το
πάτημα ενός κουμπιού για να
διαγραφεί για πάντα.
Η φωτογραφία όμως μένει. Και αν
κάποιος αναζητήσει στο μέλλον
κάτι να του θυμίζει κάποια χρόνια
παλιά, στα φωτογραφικά άλμπουμ

θα ανατρέξει. Εδώ λοιπόν,
αφουγκραζόμαστε την αγωνία του
φωτογράφου - συγγραφέα να μας
παρουσιάσει μια όσο το δυνατόν
πολύπλευρη εικόνα του τόπου του.
Είναι συγκινητική αυτή η αίσθηση
του χρέους που νιώθεις να
αναβλύζει, καθώς ξαναπηγαίνει ο
αναγνώστης στην Καλλιπεύκη ή
την επισκέπτεται νοερά
κοιτάζοντας τις εικόνες της
εξοχής, των καθημερινών στιγμών,
τα πρόσωπα του χωριού, σε εικόνες
που ήδη κάποιες είναι εικόνες
εποχής, καθώς σε μια εποχή που
τρέχει, μια φωτογραφία δέκα και
δεκαπέντε χρονών παλιά, ανήκει
πλέον σε μια άλλη εποχή. 
Το λεύκωμα αυτό, είναι επίσης
σημαντικό γιατί δείχνει ότι κάποιοι
σύλλογοι πραγματικά προσφέρουν
έργο χειροπιαστό. Κάποιοι
πηγαίνουν πέρα από τις
συνηθισμένες παραδοσιακές
μαζώξεις. Προχωρούν σε μια
πνευματικότητα και αφήνουν μια
κληρονομιά. Για αυτό και το
λεύκωμα αυτό δεν είναι μια
ολοκλήρωση. Αλλά ένα ξεκίνημα.
Ένας τόπος που είναι ακόμα
ζωντανός, που μεταλλάσσεται,
ένας τόπος όμορφος, σχεδόν
ανέγγιχτος από την ασχήμια, δεν
εξαντλείται εύκολα. Θεωρώ ότι
αυτό το πρώτο λεύκωμα για την
Καλλιπεύκη είναι μια καλή αρχή. 
Είναι ευτυχής συγκυρία που η
παρουσίασή του γίνεται εδώ στην
πόλη της Λάρισας, στην πόλη ενός
άλλου λαϊκού φωτογράφου, που
σηματοδότησε όσο ελάχιστοι την
ελληνική φωτογραφία,
φτιάχνοντας τη δική του
προσωπική σχολή, του Τάκη
Τλούπα. Ενός φωτογράφου, που
ξεκίνησε κι αυτός με τη δική του
αγωνία να αποτυπώσει τη
γνησιότητα και την αλήθεια του
τόπου του. Παρόμοια με την αγωνία
του Παναγιώτη Παπαϊωάννου. 
Εύχομαι καλή επιτυχία λοιπόν, στη
σημαντική αυτή έκδοση και καλή
συνέχεια στη δουλειά του
συλλόγου της Καλλιπευκης. 

Ομιλία Λάμπρου Καραγεώργου,
Διευθυντή καρδιολογικής Γενικού

νοσοκομείου Λάρισας
Κατʼ αρχήν, θέλω να ευχαριστήσω
για τη σημερινή πρόσκληση μου ως
εισηγητή, στην παρουσίαση αυτού
του υπέροχου πονήματος, τόσο το
Δ.Σ. και το φίλο πρόεδρο του ΜΟΡ-
ΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΩΝ, όσο και όλους
εσάς που βρεθήκατε σήμερα εδώ.
Από τη φύση τους, τέτοιες εκδό-
σεις, δεν επιχειρούν και δεν οφεί-
λουν άλλωστε να επιχειρούν να
δρέψουν δάφνες λογοτεχνικής τέ-
χνης αλλά να καταγράφουν, να
αναδεικνύουν και να συμβάλλουν
με τρόπο αγωνιστικό και επίμονο
στη δημιουργία πολιτισμικής - πα-

τριωτικής και δημοκρατικής συμπε-
ριφοράς των συμπατριωτών και να
εμφανίζονται, σαν να γράφονται απʼ
όλους μαζί για τους ίδιους, τις θύ-
μησές τους, τις προσδοκίες και τις
ελπίδες τους. Κι αυτό το βιβλιαράκι
- φωτογραφικό λεύκωμα όχι μόνο
τα καταφέρνει σʼ αυτό το στόχο
αλλά έχει κάθε λόγο να φιλοδοξεί,
να αποτελέσει ιστορικό ντοκου-
μέντο για τον τόπο. Σκεφτείτε για
παράδειγμα, πόσο τεράστιο θα
ήταν το ιστορικό κενό της ευρύτε-
ρης περιοχής μας, αλλά και αυτό
της περιοχής του Κάτω Ολύμπου,
εάν εξέλειπαν από τη βιβλιογραφία
οι εξιστορήσεις των ξένων κατά κα-
νόνα περιηγητών του 18ου, του
19ου, αλλά και του 20ου αιώνα.  Τέ-
τοιες αναφορές, βοηθούν στη συν-
τήρηση της ιστορικής, της εθνικής
και της πολιτισμικής μας κληρονο-
μιάς, αναδεικνύουν τη συνέχεια
του λαού μας, ταυτοποιούν την κα-
ταγωγή μας και εντάσσουν την
ύπαρξή μας σε μια ιστορική συνέ-
χεια, κόντρα στην ανιστόρητη,
απρόσωπη και ισοπεδωτική παγκο-
σμιοποιημένη ανθρωπότητα, που
επιχειρείται από τους απάτριδες
κερδοσκόπους και το υποταγμένο
πολιτικό σύστημά τους. Υπʼ αυτή
την έννοια, τα σκαμμένα πρόσωπα
των ανθρώπων, τα δουλεμένα
χέρια, οι κοινές αγωνίες, οι φόβοι
και οι προσδοκίες, τα σπίτια και τα
χαλάσματα, οι εκκλησιές, η φύση
και τα ξέφωτα, οι συνάξεις και οι
δραστηριότητες των συμπατριω-
τών σας, που αναδεικνύονται στις
υπέροχες φωτογραφίες του λευ-
κώματος, δεν αποτελούν απλές
απεικονίσεις, αλλά και καταγραφές
της δύναμης, της θέλησης, της
αγωνιστικότητας και της αντίστα-
σης απέναντι στο κακό που παρα-
φυλάει.

Είθε το βιβλιαράκι σας να αφυ-
πνίσει και άλλες μικρές πατρίδες,
για να συνθέσουν όλες μαζί, ξανά
απʼ την αρχή τη μεγάλη, πριν κα-
ταρρεύσει τελειωτικά απʼ τις επιλο-
γές των ξένων και των ντόπιων
αφεντικών. Κι όλες μαζί πιασμένες
χέρι - χέρι, όπως σʼ ένα μεγάλο πα-
νελλαδικό χορό, να χορεύουν, ένα
βήμα για τη μικρή κι ένα για τη με-
γάλη πατρίδα.

Θέλω με δυο λόγια να αναφερθώ
στο θέμα της αποξηραμένης λί-
μνης, Νεζερός ή Ασκουρίς, του χω-
ριού σας. Η ανάγκη ανασύστασής
της, είναι αναντίρρητη και καταφα-
νής τόσο για περιβαλλοντολογι-
κούς, κλιματολογικούς και
διαχειριστικούς των υδάτων λό-
γους, όσο και για οικονομικούς,
που θα προκύψουν από την ανά-
πτυξη του τουρισμού και συνακό-
λουθων δραστηριοτήτων. Θεωρώ
μάλιστα, ότι για το συγκεκριμένο
ζήτημα, επιβάλλεται να οργανωθεί
μια ευρύτερη πανλαρισαϊκή κοινω-
νική παρέμβαση, που με την συνε-
πικουρία του συλλόγου σας, θα
διεκδικήσει και θα επιβάλλει την
ανασύσταση της λίμνης.

Ομιλία Άγγελου Πετρουλάκη,
δημοσιογράφου, ποιητή,
συγγραφέα. 
Η Καλλιπεύκη, είναι αγάπη με
άρωμα πολλών χρόνων...
Τιμητικό κάλεσμα να συμμετέχω
στην εκδήλωση. Το έπραξα με
ιδιαίτερη χαρά. Γιατί η Καλλιπεύκη
είναι ένας τόπος σπάνιας ομορφιάς
και γιατί η Καλλιπεύκη μπορεί να
γίνει ιδιαίτερος τόπος έλξης
επισκεπτών, ίσως ο
σημαντικότερος του νομού.

Άλλωστε η σχέση μου μαζί της
μετρά περισσότερο από τρεις
δεκαετίες, οι δε Καλλιπευκιώτες, μʼ
έχουν τιμήσει ονομάζοντάς με
επίτιμο δημότη. 
Με διακατέχει ακόμα συγκίνηση
από τους τόσους φίλους που
συνάντησα. Τιμώντας αυτό το
αγαπημένο μου χωριό, δημοσιεύω

τα λίγα λόγια - κατάθεση της ψυχής
μου - που... ψέλισσα: «Τι θα
μπορούσα να πω εγώ για την
Καλλιπεύκη σε Καλλιπευκιώτες;»
Ωστόσο νιώθω την υποχρέωση να
εκφράσω δημόσια τα
συγχαρητήριά μου στον Παναγιώτη
Παπαϊωάννου για το Λεύκωμα, γιατί
στις μέρες μας η συγκρότηση και
μόνο ενός βιβλίου είναι ιδιαίτερα
σημαντική ως προσπάθεια.
Το μικρό αυτό βιβλίο - λεύκωμα,
θέλω να πιστεύω, πως είναι μια
εξαιρετική καταγραφή της
ταυτότητας ενός τόπου που έχει να
καυχηθεί για πολλά.
Θαρρώ πως η οικονομική
στενότητα, είναι αυτή που δεν
επέτρεψε να έχουμε στο χέρι μας
μια πολυσέλιδη έκδοση μεγάλου
σχήματος, σε σκληρό εξώφυλλο, με
φωτογραφίες μεγάλων
διαστάσεων.
Εύχομαι, κάποια στιγμή, κάποιος
πολιτειακός φορέας να
χρηματοδοτήσει μια τέτοια
έκδοση, ωστόσο δεν ελπίζω, γιατί
κάτι τέτοιο είναι μακριά από
μικροπολιτικά συμφέροντα, τα
οποία δυστυχώς θεράπευε πάντα η
πολιτική.
Για τούτο ανήκουν πολλά εύσημα
στον - άγνωστο σʼ εμένα - Θανάση
Γρόντζο, τον χορηγό της έκδοσης.
Η χώρα μας, χρωστά πολλά
περισσότερα στους ευεργέτες μας,
παρά στους πολιτικούς.
Οι πρώτοι κατέθεσαν την αγάπη
τους για τα κοινά.
Οι δεύτεροι, μʼ ελάχιστες
εξαιρέσεις, κατανάλωσαν ενέργεια
για τα αισχρά ατομικά τους
συμφέροντα.
Χωρίς τον Θανάση και την Φωτεινή
Γρόντζου, λοιπόν, λεύκωμα δεν θα
υπήρχε. Ας του είναι ευγνώμονες
οι Καλλιπευκιώτες, όπως
ευγνώμονες να είναι απέναντι στον
Παναγιώτη Παπαϊωάννου.
Ακόμα, θα κάνω μια μικρή αναφορά
στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό
Σύλλογο Απανταχού
Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη».
Παρόμοιοι σύλλογοι κρατούν
ζωντανά εκατοντάδες, ίσως και
χιλιάδες, χωριά της χώρας μας.
Αυτόχθονες που πονούν τον τόπο
τους, καταθέτουν αποθέματα
αγάπης, όχι μόνο για να
διατηρήσουν παραδόσεις, αλλά και
για να δημιουργήσουν
ενδιαφέροντα έλξης τόσο των
ξενιτεμένων, όσο και ξένων, αλλά
και να συμβάλουν στη μετάδοση
της ιερής αυτής αγάπης στους
νεότερους. Μέσα απʼ αυτόν τον

«Καλλιπεύκη Κάτω Ολύμπου»
Βιβλίο - Λεύκωµα - Παρουσίαση
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σύλλογο γνώρισα κι εγώ την
Καλλιπεύκη και την αγάπησα.
Θυμάμαι πολλά πρωινά που μʼ
επισκεπτόταν στο γραφείο μου ο
καλός φίλος Θωμάς Τσιαπλές και
μου μιλούσε για το χωριό, όπως
θυμάμαι και τον Ζήση Κατσιούλα και
το ψωμί που είχα φάει από τα χέρι
του, και αργότερα το βιβλίο του,
αλλά και την φίλη Τασούλα
Τσιλιμένη, με τις ιστορίες και τις
αφηγήσεις της και κάποια κομμάτια
για τη ζωή στο χωριό που εντόπιζα
στα διηγήματά της.
Σας εύχομαι, λοιπόν, να διατηρείτε
ζωντανό και δραστήριο τον σύλλογό
σας, γιατί είστε η μοναδική ελπίδα
ζωντάνιας της Καλλιπεύκης.
Η Καλλιπεύκη δεν είναι μόνο
πατάτες, που τόσο πολύ τις τιμώ, με
τον Χρήστο τον συμπατριώτη σας,
να είναι μόνιμος προμηθευτής μου. 
Είναι και πολλά ακόμα. Το πιο
σημαντικό: Είναι οι δεκάδες
χιλιάδες ζωές που έζησαν πριν από
εσάς, από την πρώτη δημιουργία τού
χωριού μέχρι σήμερα, είναι τα
όνειρα όλων αυτών των ανθρώπων,
είναι οι αγωνίες τους, οι πόνοι τους,
οι προσπάθειές τους να φιλιώσουν
με τη φύση, να μείνουν όρθιοι
απέναντι σε επιδρομείς, σε
κατακτητές. Είναι, ακόμα, εκείνες οι
παλιές μανάδες που γεννούσαν
μόνες τους στα σπίτια, οι
δουλευτάδες της γης, οι
κτηνοτρόφοι που γνώριζαν κάθε
λαγκαδιά τού Ολύμπου, οι γιαγιάδες
που ήξεραν τα βότανα, όλα όσα
έδωσαν ταυτότητα σʼ αυτήν την γη.
Η Καλλιπεύκη είναι η συνεχής
γραμμή μέσα στον χρόνο που
κατορθώνει να χαράσσεται ακόμα. 
Αυτό είναι η Καλλιπεύκη: Όλοι αυτοί
που έζησαν πριν από εσάς, οι
απολύτως άγνωστοι πρόγονοί σας
μέχρι και οι πατέρες και οι μητέρες
σας. Και απέναντι σʼ όλους αυτούς
δηλώνω και καταθέτω τον σεβασμό
μου.
Μελετώντας το λεύκωμα διαβάζω
στις πρώτες σελίδες του: «Σήμερα η
Καλλιπεύκη έχει 120 μόνιμους
κατοίκους… Έχει μονοθέσια
δημοτικό σχολείο με 4 μαθητές…»
Και πιο κάτω: «Επί Τουρκοκρατίας
είχε περίπου 6.000 κατοίκους και
ήταν έδρα επισκόπου…».
Ιδού η θλίψη και ιδού το δράμα. Επί
Τουρκοκρατίας, με συνθήκες
διαβίωσης ασύγκριτα δυσκολότερες
από τις σημερινές, είχε 6.000
κατοίκους. Σήμερα μόνον 120 και
μόνο 4 μαθητές. Το 1951, διαβάζω,
είχε 248!
Η θλίψη και η αγανάκτηση είναι για
την Ελληνική Πολιτεία. Αυτή
θανάτωσε το χωριό, όπως θανάτωσε
σχεδόν ολόκληρη την ορεινή
Ελλάδα. Αυτή ανάγκασε τους
κατοίκους να ξενιτευτούν, τόσο στο
εσωτερικό της χώρας, όσο και στο
εξωτερικό.
Οι πολιτικοί μας, είχαν μάτια μόνο
για την Αθήνα και για κάποια ακόμα
μεγάλα κέντρα. Οι πολιτικοί μας,
είχαν φροντίδα μόνο για την τσέπη
τους. Και η Καλλιπεύκη έμεινε
σήμερα με 120 κατοίκους τον
χειμώνα και 500-600 το καλοκαίρι.
Και πιθανότατα στο μέλλον να μην
υπάρχουν παιδιά και για δημοτικό
σχολείο. Γιατί άραγε;
Δεν έχω πρόθεση να σας μιλήσω για
την Καλλιπεύκη και τις ομορφιές
της. Την ξέρετε και τις ξέρετε
καλύτερα από μένα.
Ούτε για τις επιδιώξεις σας στο
μέλλον. Και αυτά είναι προοπτικές
και δικές σας προσπάθειες.
Άλλωστε αυτά που έχετε κάνει λίγα
δεν είναι. Κατορθώσατε να
ελκύσετε τα μάτια πολλών στον
τόπο σας, είτε προβάλλοντας τις
φυσικές του ομορφιές, είτε
διοργανώνοντας εκδηλώσεις
πανελληνίου ενδιαφέροντος.
Εύχομαι να δημιουργηθεί ξανά η

λίμνη σας, η Ασκουρίδα, αν αυτό
είναι για το συμφέρον τού τόπου,
και αν αυτό συμβεί να υπάρξει
προσπάθεια από την Πολιτεία, ώστε
να δημιουργηθεί ένας ακόμα πόλος
έλξης για ξένους που θα θελήσουν
να ζήσουν μια άλλου είδους
ομορφιά, αλλά και να βιώσουν την
ιστορία τού τόπου, ιδιαίτερα
σημαντική για όλους μας.
Είθε να δημιουργηθούν αυτές οι
συνθήκες που θα επιστρέψουν
στους Καλλιπευκιώτες να μείνουν
στο χωριό ή και κάποιοι να
επιστρέψουν, ώστε σιγά - σιγά νʼ
ανθίσει η ανάπτυξη.
Βεβαίως, αυτά απαιτούν γενναίες
αποφάσεις και επίμονες
προσπάθειες από μια Πολιτεία, που
θα αποδεικνύει καθημερινά πως
αγαπάει τα παιδιά της και επενδύει
για το μέλλον της.
Αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο,
αν κάποιοι θελήσουν νʼ ασχοληθούν
όχι αν θα πρέπει να εκλεγούν ξανά
την επόμενη τετραετία, αλλά με το
να εκπονήσουν σχέδια και
προγράμματα, και να επενδύσουν
για να μετατρέψουν τη Καλλιπεύκη
σε παράδεισο ανάπτυξης.
Εύχομαι να συμβούν αυτά. Εύχομαι
τα παιδιά σας να ζήσουν σε μιαν
άλλη Καλλιπεύκη, με μια πανέμορφη
λίμνη, με πολλούς ξενώνες γύρω απʼ
αυτήν, με ένα δάσος που θα
αγκαλιάζει μια «Πατωμένη»
διεθνούς φήμης, με προϊόντα
ιδιαίτερα που θα αιχμαλωτίζουν τη
γεύση, με τις εκδηλώσεις της
αφήγησης να ελκύουν ξένα
πανεπιστήμια και τις διαδρομές στον
Όλυμπο να κεντρίζουν διεθνές
ενδιαφέρον.
Με αυτά σας ευχαριστώ για την τιμή
που μου κάνατε και απόψε και
εύχομαι να έχετε αντοχές να
αγωνίζεστε για τον τόπο σας.

Ομιλία Παναγιώτη Παπαϊωάννου,
δημιουργού του βιβλίου -
λευκώματος
Πατριώτισσες και πατριώτες, φίλες
και φίλοι της Καλλιπεύκης και του
Συλλόγου μας, μέσα από το βιβλίο
αυτό προσπάθησα να δώσω την

εικόνα της Καλλιπεύκης που
αργοπεθαίνει, όπως όλα τα ορεινά
χωριά (και όχι μόνο). Να αναδείξω
τις φυσικές ομορφιές του κάτω
Ολύμπου και της ευρύτερης
περιοχής, που ευνοήθηκε από τη
φύση και αγνοήθηκε από τον
άνθρωπο. Την αποξηραμένη λίμνη
Ασκουρίδα και τις ελπίδες της αλλά
και των Καλλιπευκιωτών για την
επανασύσταση - επαναλειτουργία
της. Αν ενώσουμε δυνάμεις, θα
μπορέσουμε να δώσουμε και πάλι τα
φυσικά πλεονεκτήματα στην
περιοχή για το περιβάλλον και για
τον άνθρωπο με τον ανάλογο
σεβασμό. 
Ευχαριστώ θερμά, τον Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η
«ΠΑΤΩΜΕΝΗ», για την έκδοση, τον
Δήμαρχο του Δήμου Τεμπών, Κώστα
Κολλάτο, για το εισαγωγικό
σημείωμα, τον Θανάση και την
Φωτεινή Γρόντζου, για τη γενναία
χορηγία, την Χριστίνα Παπαϊωάννου,
για την εικονογράφηση και την
επεξεργασία των φωτογραφιών, την
Karolina Mazurkiewicz για τη

σελιδοποίηση, την  Αμαλία Βιγκάτο,
για τις ιδέες της, τους: Θωμά
Καραμπατή, Βαγγέλη Κυριατζή, Νίκο
Δήμου, Ιωάννη Παπαϊωάννου και
Σπύρο Τσαντόπουλο, για τις
φωτογραφίες, που μου
παραχώρησαν, τον Θωμά Τσιαπλέ,
για τη διαρκή υποστήριξη, τη Χάιδω
Μπατσαρά - Τζήκα, για τις
διορθώσεις, και τον Παγκράτη
Παυλίδη για τη βοήθεια στην
επεξεργασία του βίντεο.
Σαν πρόεδρος του Δ.Σ. του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
ευχαριστούμε θερμά:  
Τον Δήμο Λαρισαίων και τον
αντιδήμαρχο Σάπκα Πάνο, για την
παραχώρηση της αίθουσας, που
διάλεξε τη σημερινή μέρα, μέρα
περιβάλλοντος, ίσως γιατί το ίδιο το
βιβλίο είναι ένα ύμνος σʼ αυτό. Την
Ζούλη Ελένη, υπεύθυνη για το
Χατζηγιάννειο, τον Αγγελή Βαγγέλη
για την τεχνική υποστήριξη.
Τον Πολιτιστικό Οργανισμό του
Δήμου μας, του Δήμου Τεμπών για
τη συνεργασία στη σημερινή
παρουσίαση και τον ακούραστο,
αντιπρόεδρό του Λάμπρο Ζάρρα.   
Τα τοπικά ΜΜΕ έντυπα και
ηλεκτρονικά,
Τον Σπύρο Τσαντόπουλο για τις
λήψεις με drone.  
Τον Δήμαρχο Κώστα Κολλάτο για
τον χαιρετισμό και την τιμητική του
παρουσία. 
Τον Γιάννη Κολλάτο, που συντόνισε
σήμερα την εκδήλωσή μας, 
Τον Νίκο Ορφανό, τον Λάμπρο
Καραγεώργο, τον Άγγελο
Πετρουλάκη, για την τιμή που μας
έκαναν και όλες και όλους σας, που
με την παρουσία σας δώσατε νόημα
και περιεχόμενο στην όλη εκδήλωση
και τιμήσατε τους εκλεκτούς
ομιλητές, τον Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ» και την Καλλιπεύκη. 
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Έκπληξη ήταν για όλους μας το
πλήθος του κόσμου που
παρακολούθησε την Ανάσταση
στην πλατεία. Συγκριτικά με άλλες
χρονιές (και αναλογικά βέβαια), οι
επισκέπτες των λίγων ημερών ήταν
πολύ περισσότεροι!
Μπορεί ο ιερέας του χωριού μας,
Πατέρας Βησσαρίωνας, να
απουσιάζει με αναρρωτική άδεια,
το χωριό δεν έμεινε από παπά.
Κυριακές και αργίες αλλά και
τοπικές γιορτές παπάς πάντα
υπήρχε. Και τούτο γιατί το
φροντίζει ο ίδιος (παπα-
Βησσαρίωνας) και ο Μητροπολίτης
Λάρισας. 

Αγία Τριάδα
28-05-2018

Και αυτή τη χρονιά,
λειτούργησε ο ομώνυμο
παρεκκλήσι στην ομώνυμη
περιοχή. Αρκετοί οι πιστοί
και όχι μόνο από την
Καλλιπεύκη. Στην Αγία
Τριάδα, έρχονται κάθε
χρόνο (όπως και σε άλλες
γιορτές) επισκέπτες από
Σκοτίνα, Παλιό
Παντελεήμονα, Γόννους,
Μακρυχώρι και άλλα χωριά. 

Πρωτομαγιά 2018

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Ο καιρός ήταν καλός κι ο κόσμος βρήκε
ευκαιρία να εκδράμει για χαλάρωση και αναψυχή, αν και η μέρα (Τρίτη) δεν ήταν
από τις καλύτερες. 
Πολύς ο κόσμος! Πολλές φωτιές! Ευτυχώς τίποτε δεν συνέβη. Όσοι βρίσκονταν
στο χώρο της Πατωμένης, δεν άναψαν φωτιές στο έδαφος. 

Άγιος Αθανάσιος 02-05-1018 

Του Αγίου Αθανασίου, λειτούργησε το ομώνυμο παρεκκλήσι, με τη συνδρομή
του παπα-Βασίλη, από τους Γόννους, τηρήθηκε και το έθιμο!
«Περδίκες», τα κόκκινα και ζωγραφιστά αυγά, που τα τσουγκρίζουμε, κυλώντας
τα στο έδαφος, αντικριστά σε ζευγάρια, μέχρι να σπάσουν. Παλιό έθιμο, που
συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης!

Δρόμος Γόννων - Καλλιπεύκης

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος Γόννων - Καλλιπεύ-
κης, με νέο τάπητα από τη θέση «Δερλιώτικα»
(όπου και η ομώνυμη βρύση) μέχρι την είσοδο του
χωριού (Αγέλη). 
Πρόκειται για έργο της Περιφέρειας, που θα συ-
νεχιστεί αποκαθιστώντας τις βλάβες και στο
δρόμο Καλλιπεύκης - Καρυάς.  
Ευχαριστούμε τον Δήμο μας για τις παρεμβάσεις
του και την περιφέρεια Θεσσαλίας για το συνολικό
έργο στην περιοχή μας. 
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε πως ο δρόμος
Καλλιπεύκης - Κρανιάς (δρόμος εντός των ορίων
του Δήμου), θα πρέπει κάποια στιγμή (και όχι στο
μακρινό μέλλον) να ασφαλτοστρωθεί. Ναι, οι και-
ροί δεν είναι οι καλύτεροι… αυτό όμως δεν ση-
μαίνει πως δεν πρέπει να το επιδιώκουμε.  

ΝΕΑ Εθελοντική Αιµοδοσία 
την Κυριακή στις 5 Αυγούστου, 

στις 9:00 το πρωί στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Πατέρας Βησσαρίωνας
Σε ανάρρωση
βρίσκεται ο πατέρας
Βησσαρίωνας, ο παπάς
του χωριού μας. Και
αναρρώνει με καλούς
ρυθμούς! Αν και σε
ανάρρωση, βρίσκεται
και πάλι μαζί μας, από
το πανηγύρι. Από 30-6-
2018, ανέλαβε και πάλι
τα καθήκοντά του . Το
Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, εκφράζει στον
πανοσιολογιότατο,
πατέρα Βησσαρίωνα,
στον επί 15 και πλέον
έτη ιερέα του χωριού
μας, τις θερμότερες
ευχές, να γίνει εντελώς καλά και να συνεχίσει να είναι μαζί μας. 
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Πατωμένη πεσμένα δέντρα, κομμένο ρεύμα και «ανασκαφές»
Αν και πέρασε αρκετός καιρός οι «ζημίες» στην Πατωμένη δεν έχουν αποκατασταθεί όλες! Καθαρίστηκαν
από τον δρόμο τα πεσμένα πεύκα. 
Οι υλοτόμοι αυτές τις μέρες εργάζονται στην περιοχή και κόβουν όσα οι καιρικές συνθήκες έριξαν κάτω.
Μένει να βγουν στο δρόμο, να «ντανιαστούν»
και να περιμένουν τα φορτηγά για να πάνε για
πέλετ! Μένει η επίσκεψη και παρέμβαση της
ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), για να αποκαταστήσει την
παροχή ρεύματος.
Ελπίζουμε να γίνει έγκαιρα. Θα χρειαστεί και

για κοινωνικές εκδηλώσεις αλλά και για τις
εκδηλώσεις του συλλόγου μας, πέρα από τον
νυχτερινό φωτισμό.  
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές
πρέπει να έκλεισε και το «πηγάδι», που άνοιξαν
κάποιοι επισκέπτες, μάλλον νύχτα και όχι μόνο
μία, στο ψήλωμα, όπως βλέπουμε τη βρύση,
δεξιά. Το βάθος του ήταν περίπου δύο μέτρα,
μάλλον σκαμμένο με το χέρι. 
Ένα ζευγάρι, ειπώθηκε στο καφενείο (έχει σημασία το καφενείο - μπορεί να είναι μπορεί και όχι), πως
διανυκτέρευε για μια εβδομάδα στην Πατωμένη. Αν η κουβέντα του καφενείου είναι αληθινή (;), είναι πολύς
καιρός για να μην αντιληφθεί κάποιος (όποιος) και κάποιος κύρια υπεύθυνος. 
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Χόρτα - δρόμοι εντός του χωριού

Δρόμος Καλλιπεύκης - Παλιού Παντελεήμονα
Καθαρίστηκε από την Αντιπεριφέρεια Πιερίας, ο δρόμος Παλιού Παντελεήμονα - Καλλιπεύκης, μα όχι στο σύνολό
του. 
Από τα δέκα χιλιόμετρα περίπου που βρίσκονται στην Πιερία, καθαρίστηκαν περίπου τα έξι! Κρίμα που δεν
ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε, η Αντιπεριφέρεια Πιερίας να δει το (μισό) έργο και να το ολοκληρώσει.  

Εκοιμήθη, 
σε ηλικία 72 ετών, 
ο Μητροπολίτης Λάρισας
Ιγνάτιος
Εκοιμήθη, σε ηλικία 72 ετών, ο
Μητροπολίτης Λάρισας Ιγνάτιος
Την τελευταία του πνοή άφησε τα
ξημερώματα της Τρίτης 26 Ιουνίου, ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και
Τυρνάβου, Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιότατος,
προδόθηκε από την καρδιά του, δύο ώρες
πριν ολοκληρωθεί η μεταμόσχευση στο
συκώτι.

Την Άνοιξη ιδιαίτερα αλλά και ολόκληρο το χρόνο,
παρουσιάζεται στο χωριό μας ένα τεράστιο πρόβλημα!
Ποιο είναι αυτό; Τα πολλά χόρτα που φυτρώνουν παντού!
Κάποια στενά δρομάκια γίνονται αδιάβατα! Τα πολλά
χόρτα, κρύβουν κινδύνους! 
Ο Δήμος, παρεμβαίνει αλλά μόνο στους κεντρικούς
δρόμους, στην Πατωμένη, στους 12 Απόστολους.
Το πρόβλημα αυτό χρόνο με τον χρόνο γίνεται
όλο και πιο έντονο. 
Όχι από τις περισσότερες βροχές! Από τα
περισσότερα σπίτια που μένουν άδεια. Σπίτια που
εγκαταλείπονται κι ερειπώνουν! Ναι υπάρχουν
και τέτοια και μάλιστα πολλά. Σωριάστηκαν από
την εγκατάλειψη και παραμένουν εκεί… «πλίνθοι
και λίθοι και κέραμοι», χωρίς κανείς να νοιάζεται!
Κληρονόμοι ή δεν υπάρχουν ή δεν
ενδιαφέρονται. Δυστυχώς (ίσως και ευτυχώς)
εδώ θα χρειαστεί παρέμβαση. Ίσως ο Δήμος
πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να δώσει
λύσεις. Πρώτα, όμως, με συστάσεις και όπου
υπάρχουν ιδιοκτήτες (όπως στα
εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους). 
Κι αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, να αναλάβει ο

ίδιος στέλνοντας στους ιδιοκτήτες το λογαριασμό. Είναι
εντελώς παράλογο να υπάρχουν ερείπια ακόμα και 10-
15 χρόνων, χωρίς κανείς να νοιάζεται. Όλοι ή
τουλάχιστον οι περισσότεροι γνωρίσετε τέτοιες
περιπτώσεις, δεν χρειάζεται εδώ να αναφέρουμε
ονόματα. Ελπίζουμε…   
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Χώµα Ελληνικό
του  Γεωργίου Δροσίνη

Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα
και θα ζούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι,
άφησε να πάρω κάτι κι από σένα,
γαλανή πατρίδα πολυαγαπημένη,
άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω
για την κάθε λύπη κάθε τι κακό,
φυλαχτό από αρρώστια, φυλαχτό από Χάρο,
μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό.

Χώμα δροσισμένο με νυχτιάς αγέρι,
χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη,
χώμα μυρισμένο απ᾿ το καλοκαίρι,
χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει
μόνο με της Πούλιας την ουράνια χάρη,
μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά,
το μοσχάτο κλήμα το ξανθό σιτάρι,
τη χλωρή τη δάφνη, την πικρήν ελιά.

Χώμα τιμημένο, πούχουν ανασκάψει
για να θεμελιώσουν έναν Παρθενώνα,
χώμα δοξασμένο, πούχουν ροδοβάψει
αίματα στο Σούλι και στο Μαραθώνα,
χώμα πόχει θάψει λείψαν᾿ αγιασμένα
απ᾿ το Μεσολόγγι κι από τα Ψαρά
χώμα που θα φέρνει στον μικρόν εμένα
θάρρος, περηφάνια, δόξα και χαρά.

Θε να σε κρεμάσω φυλαχτό στα στήθια,
κι όταν η καρδιά μου φυλαχτό σε βάλει
από σε θα παίρνει δύναμη βοήθεια,
μην την ξεπλανέψουν άλλα, ξένα κάλλη.
Η δική σου η χάρη θα με δυναμώνει,
κι όπου κι αν γυρίσω, κι όπου κι αν σταθώ
συ θε να μου δίνεις μια λαχτάρα μόνη,
πότε στην Ελλάδα πίσω θε να ῾ρθω.

Κι αν το ριζικό μου -έρημο και μαύρο-
μούγραψε να φύγω και να μη γυρίσω,
το στερνό συχώριο εις εσένα θάβρω,
το στερνό φιλί μου θε να σού χαρίσω.
Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω,
και το ξένο μνήμα θάναι πιο γλυκό
σα θαφτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω,
χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό.

Ο Απόστολος Αναστασίου Καστόρης, μας ζήτησε να δημο-
σιεύσουμε το παρακάτω ποίημα το οποίο και αφιερώσει
στον αδερφό του Αστέριο, που ζει για πολλά – πολλά χρό-
νια, με την οικογένειά του, στη Γερμανία.
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««ΤΤηη  φφύύσσηη  σσττηηνν  κκααλλήή  ττηηςς  ώώρραα  εεββρρήήκκαα»»
2ο Φεστιβάλ αγριολούλουδων - Διαγωνισμός φωτογραφίας

Γιορτή της Μητέρας  - 12,13 Μαΐου 2018  
Συνέχεια από την 1η
Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
του Συλλόγου και έστειλαν τις
φωτογραφίες τους με θέμα τα
αγριολούλουδα του Κάτω
Ολύμπου και τα λουλούδια του
Μάη της Καλλιπεύκης, δεκατρία
άτομα (για το διαγωνισμό) και
τέσσερα εκτός διαγωνισμού, γιατί
οι φωτογραφίες τους είχαν
δημοσιευθεί ή είχαν τραβηχτεί σε

άλλα μέρη. 
Τα βραβεία απονεμήθηκαν με τη
λήξη της γιορτής, στο χώρο της
έκθεσης. 
Η γιορτή ξεκίνησε με το
καλωσόρισμα του προέδρου του
Συλλόγου, Παναγιώτη
Παπαϊωάννου, που αναφέρθηκε
στην ημέρα, μετέφερε τις ευχές
για καλή επιτυχία του δημάρχου
Τεμπών, Κώστα Κολλάτου και

ευχαρίστησε όσους βοήθησαν,
όσους συμμετείχαν με τις
φωτογραφίες τους και τους
παρευρισκόμενους. 
Συνεχίστηκε με την απαγγελία του
ποιήματος «Μάνα
Καλλιπευκιώτισσα» (από το βιβλίο
«Ωδή στην Καλλιπεύκη -
Επιστροφή», που πρόσφατα
εκδόθηκε από το σύλλογο), από
την Λίτσα Θεοδώρου. 
Στη συνέχεια, η Στεμίνα Σαπουνά,
αφηγήθηκε την παραμυθοιστορία
«Η μαμά κάνει απεργία» (σε
διασκευή από το ομώνυμο βιβλίο
της Λίτσας Ψαραύτη), που
γοήτευσε όλους. 
Ακολούθως, ο Αποστόλης Αστ.
Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στις
ιδιαιτερότητες της
Καλλιπευκιώτισσας μάνας,
κάνοντας μια μικρή ιστορική
αναδρομή συνοδεύοντάς την με
το μπουζούκι του και με τα
τραγούδια «Μάνα» (του
Λουδοβίκου των Ανωγείων),
«Πέρδικα» (παραδοσιακό της
Λέσβου), «Κάποια μάνα
αναστενάζει» (του Τσιτσάνη) και
έκλεισε με το «Καλλιπεύκη μάνα»,
δικό του τραγούδι, ειδικά για την
ημέρα. 
Ο προβληματισμός «πέρασε», ο
θαυμασμός (για τη μάνα)
εκφράστηκε, η συγκίνηση και αυτή
τη φορά περίσσεψε…   
Όλοι οι παραβρισκόμενοι,
θαύμασαν  τις φωτογραφίες με τα
υπέροχα αγριολούλουδα της
Καλλιπεύκης και του Κάτω
Ολύμπου. Ακλούθησε η απονομή
(κριτική επιτροπή: Τσαντόπουλος
Σπύρος, Στεμίνα Σαπουνά,
Γκαζγκάνη Άννα) και μοιράστηκαν
οι φωτογραφίες της έκθεσης, σε
όλες τις γυναίκες που
παραβρέθηκαν.
Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του, ο Βουλευτής
Λάρισας Μπαριώτας Κώστας.      

Νικητές του διαγωνισμού
φωτογραφίας: 
Πρώτο βραβείο: Γεροφώτη Μαρία
(φίλτρο νερού πάγκου, προσφορά
της water plus, Ρούσβελτ 26,
Λάρισα)
Δεύτερο βραβείο: Ψαρρός
Απόστολος, (τρίποδο
φωτογραφικής, προσφορά του
Μ.Ε.Σ.Α.Κ.)
Τρίτο βραβείο: Κυλινδρής Ιωάννης
(θήκη φωτογραφικής, προσφορά
του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.) 
Οι τρείς πρώτοι έλαβαν και από
ένα σακί πατάτες Καλλιπεύκης
(προσφορά του Οικονόμου
Αποστόλη, παραγωγού πατάτας,
Καλλιπεύκη). Το βραβείο για την
νεότερο σε ηλικία φωτογράφο,
δεν απονεμήθηκε. 
Συμμετείχαν με τις φωτογραφίες
τους οι παρακάτω: Ανδρέου Νίκος,
Βαρδακάρη Μαρία, Γεροφώτη
Μαρία, Γουγουλιά Φλώρα,
Γουγουλιάς Δημήτρης, Δέλλιου
Μαρία, Ίτσκου Νατάσα, Κυλινδρής
Ιωάννης, Σαμαρά Μαρκέλλα,
Σιαμήτρας Διονύσης,
Χριστοδούλου Ελένη,
Χριστοδούλου Χριστίνα, Ψαρρός
Αποστόλης και εκτός διαγωνισμού
οι:  Μασούρας Αποστόλης,
Κυριατζής Βαγγέλης, Κυριατζή
Σέλλη, Παπαϊωάννου Παναγιώτης  
Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ευχαριστεί θερμά
τους χορηγούς, τους «ομιλητές»,
την κριτική επιτροπή και ιδιαίτερα
όλους όσοι παραβρέθηκαν και

τίμησαν με την παρουσία τους τη
«ΜΑΝΑ». 

Εισήγηση
Αποστόλη Αστ. Παπαϊωάννου
Μάνες, μητέρες, γιαγιάδες,
καλημέρα σας,   
Η 2η Κυριακή του Μάη,
καθιερώθηκε ως Παγκόσμια
Ημέρα της Μητέρας, της
μητρότητας από το 1914. Μια μέρα
τιμής κι έτσι «καθαρίσαμε» ή
τουλάχιστον αυτό νομίζουμε αλλά
είναι έτσι; «Καθαρίζεις» με μια
ημέρα, για τη μητέρα; 
Αλήθεια, πως κλείνεται το «ρήμα»
Μητέρα;                                                                                                              
Αγαπώ, προσφέρω, ακούω,
αντιμετωπίζω, χαίρομαι, κλαίω,
αγκαλιάζω, χαϊδεύω, φροντίζω,
ξενυχτώ, προστατεύω, διδάσκω,
υπενθυμίζω, δικαιολογώ,
υποχωρώ, διαβάζω, καθαρίζω,
ταΐζω, ξαγρυπνώ, μαγειρεύω,
ουρλιάζω,  τραγουδώ, χαμογελώ,
τρέχω, εκπαιδεύω, κατανοώ,
συγχωρώ, υφίσταμαι, ανακουφίζω,
υποφέρω, μιλώ, υποχωρώ,
συμβουλεύω,  γράφω για το
σχολείο, λύνω ασκήσεις, διαβάζω
για το διαγώνισμα  κτλ… Μητέρα,
δεν είναι μόνο ένα ρήμα αλλά όλα
τα ρήματα της ζωής!    
Μικρός αναρωτιόμουν: η Μητέρα
δεν αρρωσταίνε; Μάλλον δεν είχε
χρόνο!  
Πόσα χέρια, πόδια; Δεν κοιμόταν
ποτέ! Είχε και φτερά; 
Απʼ αυτήν μάθαινα «να ʼχεις
φτερά, για να πετάς, να βρεθείς
εκεί που αγαπάς»  
ποτέ δεν με είδε ως λάθος… το
πολύ «πού έχεις μπλέξει παιδάκι
μου»;
Μάνα, Μητέρα…    
Όταν σε γέννησε, ήτανε  η
καλύτερη περίοδος! Στα πρώτα
χρόνια, ζωγράφιζες λουλούδια,
σπιτάκια τα δώριζες στη μάνα σου,
που…  όλο χωνόσουν στην
αγκαλιά της κι αργότερα… όλο
την έπαιρνες αγκαλιά. 
Μα, μετά ερωτεύτηκες… και
πέρασες στα μέλια. Σκαρφάλωσες
στο πεζούλι του σύμπαντος! 
Τα έδωσες όλα στο αίσθημά σου!
Και την καρδιά της μάνας…
ακόμα!

Η καρδιά της μάνας
Ένα παιδί, μοναχοπαίδι, αγόρι,
αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη. 
Μουσική: Γιάννης Νικολάου
Στίχοι: Αlice Tori

Ένα παλικάρι ήτανε μια φορά, 
που αγάπαγε με πάθος μια όμορφη
κυρά.
Μια μέρα, όπως έπαιρνε τα λάγνα
της φιλιά,
«ζήτα μου οτιδήποτε» της λέει
τρυφερά.
«Αν μʼ αγαπάς» τού είπε, με νάζι
και καημό,
«την καρδιά της μάνας σου εγώ
επιθυμώ».     
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, να πάει στο
πατρικό του,
ποτέ του αυτός δεν πάτησε τον
όρκο το δικό του.
«Δώσε μου μάνα την καρδιά, στα
πόδια της νʼ αφήσω
«Αν είναι γιε μου για καλό, εγώ
στην ε χαρίζω»  
Κι έτσι της πήρε την καρδιά και
χάθηκε στο δρόμο,
μα σε μια πέτρα σκόνταψε και
δάκρυσε απʼ τον πόνο.
Γυμνή η καρδιά τού μίλησε,
προτού να ξεψυχήσει. 

«Χτύπησες μήπως γιόκα μου, ψηλό
μου κυπαρίσσι;»  
Με ματωμένα χέρια φτάνει στο
σπιτικό της,
«Να η καρδιά που γύρευες» και
την αφήνει εμπρός της. 
Μα αυτή καν δεν τον κοίταξε κι
άρχισε να γελάει,   
«μήπως θα ʻταν καλύτερο να μού
τη φέρεις Μάη»… 

Η  γιορτή της Μάνας, είναι τιμή με
αρχαιοελληνικές αναφορές
προεκτάσεις  λατρεία της
Κυβέλης, της μητέρας των θεών,
όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος. 
Έζησε στους αιώνες αδικημένη
από  άντρα, εκκλησία. 
Η πατριαρχική συμπεριφορά, λόγω
σωματικής δύναμης, την
υποτιμούσε…  
Μʼ αυτή εκεί,  γεννήτρα,
κεντήστρα, καθαρίστρια, γυναίκα,
πόρνη σε ορέξεις,   
η ιδέα του φεμινισμού, οι αρχές
του σοσιαλισμού, έσωσαν την
κατάσταση  αλλά ποτέ δεν
τελειώνει ο αγώνας για ισότητα. 
Καθένας έτσι πρέπει να την
καθαγιάζει μέσα του: μανά,
μητέρα, γυναίκα!

Θα πεθάνω και θα δω τι θα κάνετε;
Γελούσαμε… «Έφτυνε»
κατάμουτρα τον θάνατο.   
Και τελικά, μια μέρα του κλείσε
ραντεβού, απροειδοποίητα. Κι
έφυγε… 
Τότε συνειδητοποίησα ότι έλειψαν
όσα «έπαιρνα» από εκείνη,
μετάνιωσα για κάθε «σʼ αγαπώ»
που τσιγκουνεύτηκα… κι εκεί
ακριβώς, άρχισα να γερνάω. 
Ο άνθρωπος αρχίζει να γερνάει
όταν χάνει τη μητέρα του!

Μάνα - Λουδοβίκος των Ανωγείων
Μάνα μου δύσκολο κενό αφήνει ο
μισεμός σου.  
Άκουσʼ το μάνα μια φορά απ΄ το
μεγάλο γιο σου.
Μάνα μου, υπερήφανη και
ντροπαλή μου μάνα,  
δεν το πιστεύω πως χτυπά, για
σένα η καμπάνα.
Φεγγάρι παραγγέλνω σου και μην
το λησμονήσεις  
τη μάνα μου στα σκοτεινά δεν
θέλω να αφήσεις.
Του Ψηλορείτη την κορφή, τη
χιονοσκεπασμένη, 
βάλε σημάδι μη χαθείς, γιατί θα
περιμένει.

Μάνα, καφέ. 
Χέρια δεν έχεις; Ποια θα σε πάρει;
Θα πεθάνω κι εγγόνια δεν θα δω!
Τι καφέ θες; 
Αθάνατη η Ελληνίδα μάνα… Θα
κρυώσεις!  

Εκφράσεις με τη λέξη - έννοια
«μάνα» (μεταφορικά): 
Από κατασκευής είναι μάνα,
(ιδιαιτέρα καλό)
«Να τρώει η μάνα και του παιδιού
να μη δίνει», (Ιδιαίτερα νόστιμο).   
«Όπως τον γέννησε η μάνα του»,
(ολόγυμνος). 
«Παιδί της μάνας του»,
(μαμόθρεφτο).    
«Πουλάει και τη μάνα του», (καμιά
εμπιστοσύνη). 
«Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί
τη μάνα», (μπερδεμένες
καταστάσεις, συνήθως πανικού). 

Η μάνα, όπως, είναι καμιά φορά και
μητριά…  
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Πέρδικα, Παραδοσιακό της Λέσβου 
Μουσική: Θ Παπακωνσταντίνου  

Μια μάνα που ʻχε ένα γιο, μα ήταν
λωλοπαρμένη    
δεν είχε την υπομονή για να το
αναθρέψει,    
και στην ποδιά της το ʻβαλε, πάει να
το ρεματίσει…
Στο δρόμο που επήγαινε, στη στράτα
που πηγαίνει  
μια πέρδικα την απαντά, μια πέρδικα
της λέγει:  
-Μωρή σκύλα, μωρή άνομη, μωρή
μαριολεμένη, 
εγώ έχω δεκαοχτώ πουλιά, πάσχω να
τʼ αναθρέψω, 
και συ έκανες χρυσόν υγιό, πας να
τον ρεματίσεις;
Και στην ποδιά της το ̒ βαλε, στο σπίτι
της πηγαίνει;  
το έβαλε στην κούνια του, το
τραγουδά και λέει: 
-Γιε μου, σαν γίνεις κυνηγός, σαν
γίνεις παλληκάρι,  
σαν ανταμώσεις πέρδικα, να μην την
εσκοτώσεις;  
η πέρδικα είναι η μάνα σου κι εγώ η
μητριά σου…

Όμως… η μάνα, η Καλλιπευκιώτισσα,
μοιάζει στις μάνες όλου του
κόσμου… που μοιάζουν στη πέρδικα!
Στη μάνα, που σήμερα τιμούμε!

Μόνο η ευχή: «Να θυμάσαι μόνο πως
σʼ αγαπώ», αρκούσε… 

Από την Αρχαία Σπαρτιάτισσα, «η ταν
ή επι τας», στις ορδές του
Μουσολίνι, στην Πίνδο!

Μάνα και γιός, Νικηφόρος
Βρεττάκος  
«Στης ιστορίας το διάσελο, όρθιος ο
γιος πολέμαγε κι η μάνα κράταε τα
βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της,
μπρούντζος, χιόνι και σύννεφο. Κι
αχολόγαγε η Πίνδος, σαν να ʻχε ο
Διόνυσος γιορτή…» και ύστερα, στη
ναζιστική λαίλαπα, στην Αντίσταση,
πάλι ξανακραταγε τα βουνά να
πολεμάει ο γιος της… 

Μα… ήρθαν χρόνοι δίσεχτοι κι οι γιοί
αντιπαλεύαν σε απέναντι βουνά και
ράχες!  Ποιος έχει το δίκιο δε θα
πω…  μα απʼ τη μεριά της μάνας…
λαϊκή τραγωδία!
«Δυο γιους είχες μανούλα μου, 
δυο δέντρα, δυο ποτάμια,
Ένας για την ανατολή
κι ο άλλος για τη δύση 
ο ένας τον άλλο ψάχνουνε
για νʼ αλληλοσφαγούνε»
Από το Τραγούδι του Νεκρού
Αδελφού, του Μίκη θεοδωράκη».
(Βασισμένο στο «Επτά επί Θήβα»,
Ετεοκλή και Πολυνείκη, γιοι του
Οιδίποδα, εκστρατεία του κατά της
Θήβας για την εξουσία, σκοτώνονται
και ο δυο!). 
Λες και η Τραγωδία, είναι περασμένη
στο DNA των Ελλήνων,
επαναλαμβάνεται… 
Και κει, κραυγή απόγνωσης ενάντια
στον αδελφοκτόνο πόλεμο, που
ρήμαξε ό,τι είχε απομείνει, στον
τόπο, από την επέλαση των
φασιστοναζι! 

Κάποια μάνα αναστενάζει, Βασίλης
Τσιτσάνης 
Κάποια μάνα αναστενάζει
μέρα νύχτα ανησυχεί
το παιδί της περιμένει
που έχει χρόνια να το δει.

Πάνω στην απελπισιά της,
κάποιος την πληροφορεί,
ότι ζει το παλληκάρι
και οπωσδήποτε θα ʼρθει

Με υπομονή προσμένει
και λαχτάρα στην καρδιά,
ο λεβέντης να γυρίσει
απʼ τη μαύρη ξενιτιά,

Τιμή στον Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η

ΠΑΤΩΜΕΝΗ», που με επέλεξε να
τιμήσουμε μαζί, τις μητέρες μας, τις
γυναίκες μας, τις κόρες μας, που
έγιναν ή θα γίνουν μητέρες… 
Τιμή στο 2ο Φεστιβάλ
Αγριολούλουδων, όπου η μητέρα γη,
θα γεννάει… 
Ας τραγουδήσουμε  μαζί το «Narcis-
sus tazetta», το ξέρετε; Είναι οι άγριοι
νάρκισσοι, τα λουλούδια ου Μαγιού
ή αλλιώς μανουσάκια! Με δικό μου
στίχο, ειδικά γραμμένο για το
φεστιβάλ αγριολούλουδων, χθες και
σήμερα κι έτσι να κλείσουμε τη
γιορτή, την τιμή στη μάνα.  
Αφιερωμένο στην μάνα την
Καλλιπευκιώτισσα και στη μνήμη της
δικής μου μάνας…

Καλλιπεύκη μάνα
Μια  μάνα που χει γιό ψηλό, την κόρη
σα νεράιδα,    

τα τράνεψε στην αντηλιά, στου
Νεζερού τα χάδια! 
Γεια σου μάνα Καλλιπεύκη, της ζωής
μου είσαι το γλέντι! 
Ψηλά στην Καλλιπεύκη μου, μια μάνα
ζει στʼ αστέρια!    

Είνʼ της πατρίδας μου το φως, στου
δειλινού τα αγέρια 
Γεια σου μάνα Καλλιπεύκη, της ζωής
μου …γλέντι! 
Μάνα, την Καλλιπεύκη μας,  μες την
καρδιά φυλάω,   
στου σύννεφου, που ζει το νου για
αυτή θα τραγουδάω. 
Γεια σου Καλλιπεύκη μάνα, της ζωής
μου είσαι καμπάνα! 
Κι εγώ που σας τραγούδησα κι εσείς
που τραγουδάτε…    
να μην ξεχάσετε ποτέ, τη μάνα να
τιμάτε…  

Του Αποστόλη Αστ. Παπαϊωάννου,
τραγουδήθηκε από τον ίδιο στην
εκδήλωσή μας για τη μάνα, στις 13
Μαΐου 2018 (στον ρυθμό του
«Μανουσάκια»). Τον ευχαριστούμε
θερμά! 

Σημείωση: Οι φωτογραφίες όλων των
συμμετεχόντων είναι δημοσιευμένες
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
(www.kallipefki.gr) και στο κεφάλαιο:
ΦΕΣΤΙΒΑΛ - Φεστιβάλ
αγριολούλουδων - 2ο

Άκου κοιµάµαι µε του αρνάκι µ,
άµα αγριέψει η νύχτα� 

Έκθεση μαθήτριας έκτης δημοτικού 13 ετών (έχει χάσει κά-
ποια χρονιά), σε κάποιο υποβαθμισμένο κοινωνικοοικονο-
μικό περιβάλλον και φυσικά μια άλλης εποχής… 
Θέμα: «Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας»
«Εγώ, άμα σχολάω, πάω και τρω. Το από γιωμα πάω στα πρό-
βατα. Φέγει ο πατέραζ μʼ για τις δολιές. Εγώ φυλάω τα πρό-
βατα. Άμα βασιλεβ ο ήλιος γυρίζω στο γραίκι. Έρχεται ο
πατέραζ μ κι αρμέγει. Εγώ βαράω στρούγκα. Άμα δεν έρχε-
ται ο πατέραζ μ, έρχεται η μάνα μ. Αρμέγω εγώ με τη μάνα
μ κι ο Τάκης βαρεί τη στρούγκα.  Άμα αγριέψει η νύχτα δεν
γυρίζω στου χουριό. Κοιμάμαι στην καλύβα με του αρνάκι μ
και δεν κρυόνω. Γυρίζω στο χουριό το προή με τουν αγά, του
γουμάρ».  
Τα λάθη πολλά, γέμισε το χαρτί κοκκινίλες και η δασκάλα
γράφει: Να προσέχεις τα λάθη σου. Μπορούσες να γράψεις
περισσότερα.  
Μια νεότερη δασκάλα που παρακολουθεί, ρωτάει: Τι είναι το
γραίκι; 
Κάποιος άλλος δάσκαλος, απαντά: Ο ενιαίος χώρος μιας
αγροτική και κτηνοτροφικής μονάδας. Ο στάλος, το μαντρί,
η αποθήκη, η καλύβα, η στρούγκα κλπ. Όλα ένα γύρω και
στη μέση ο «κρεμανταλάς», η διχαλωτή ματσούκα όπου κρε-
μάει ο τσοπάνης την κάπα, το ταγάρι τις,  έννοιες… και τα
καρδάρια στα χαμηλά. 
Η νεώτερη δασκάλα:  Είναι μια ποιητική λέξη. Αν κάποτε
αξιωθώ να κάνω σπίτι, θα βάλω  μια ταμπέλα να λέει «Το
γραίκι». Για μένα αυτή η έκθεση είναι σαν ζωγραφιά. Άκου…
κοιμάμαι με του αρνάκι μ, βαρώ τη στρούγκα, άμα αγριέψει
η νύχτα, αρμέγω με τη μάνα μ, ποια φράση να πρωτοξεχω-
ρίσεις; Άκου, με τον αγά του γουμάρ… 
Ένας άλλος δάσκαλος, με κάποια χρόνια υπηρεσίας, σμίγει
τα φρύδια του και είναι σαν να σκέφτεται:  Ακόμα δεν σα-
ράντισε , (σαν δασκάλα) έχει και γνώμη, ακούς ζωγραφιά!
Αυτή η έκθεση είναι για έξι. 
Πέρασαν χρόνια αρκετά… Ο ίδιος δάσκαλος: Είχε δίκιο
εκείνη η δασκάλα, οι κοκκινίλες και οι μουντζούρες κατα-
στρέφουν το έργο των παιδιών, δεν είναι αυτά παιδαγω-
γική… 
Όμως, ακόμα υπάρχουν δάσκαλοι (άνθρωποι), που μετράνε
μέσα σε ένα ποίημα, σε μια ζωγραφιά τα λάθη… Όμως,
ακόμα υπάρχουν δάσκαλοι (άνθρωποι) που μετράνε μέσα σε
ένα ποίημα, σε μια ζωγραφιά τα πέντε - έξι λάθη κι όχι τα πε-
νήντα - εξήντα σωστά…
Τη θυμήθηκα την ιστορία, τη μοιράζομαι μαζί σας… 
Αναφέρεται στο βιβλίο του Θεοχάρη Καρυδιά, παιδοψυχο-
λόγου, σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής, «Σχολικές πρα-
κτικές - ψυχολογία - μεθοδολογία», 1993 (σελίδες 33,34), που
είχα την τιμή, στα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής μου πο-
ρείας, να τον έχω σχολικό σύμβουλο. 

Παναγιώτης Παπαϊωάννου   
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Aπό 2µηνο σε 2µηνο
Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου
(Τηλ.: 6939054878 - papaioannoupanagiotis@gmail.com 

Μια όμορφη μέρα περάσαμε στις 12 Ιουνίου, με με-
γάλη παρέα, φωτογραφίζοντας τις παπαρούνες σε χω-
ράφια της «λίμνης» και θαυμάζοντας την Πατωμένη
και το τοπίο γενικότερα από τη «Ράχη» και την «Ανά-
ληψη». 

Αρχηγός μας ο Βαγγέλης Κυριατζής, φίλος του Συλ-
λόγου μας από την Κρανιά, που το έχει καθιερώσει
εδώ και αρκετά χρόνια, να επισκέπτεται την Καλλι-
πεύκη, με τη σύζυγό του Σέλλη, κάποια μέρα του
Ιούνη, να φωτογραφίζουν τις υπέροχες παπαρούνες
και να κλείνουν την εκδρομή με ούζο (όχι τσίπουρο),
στην πλατεία και στου Οικονόμου. Έτσι έγινε και
φέτος, μόνο που η παρέα ήταν αρκετά μεγάλη, 10
άτομα συνολικά, με φίλους από τη Γερμανία, που ευ-
χαριστήθηκαν ιδιαιτέρα τις ομορφιές της «λίμνης» και
του Κάτω Ολύμπου.   

••••••

Η τύχη και η ταχύτητα έδωσαν τη δυνατότητα της φω-
τογραφίας. Και η διάθεση της «τσιπουρτσίδας» (σκιου-
ράκι) να φωτογραφηθεί. Περίμενε στο φράχτη μέχρι
να πάρω τη μηχανή που δεν είχα μαζί μου. Όμορφο και
πολύ γρήγορο ζώο. Ναι, τρωκτικό είναι και αυτό αλλά
για κάποιους λόγους μας είναι αγαπητό! 

••••••

Καλλιπεύκη, πλατεία, Σάββατο 12 Μαΐου 2018. Βλέ-
ποντας τις μηχανές αραδιασμένες στην πλατεία, ανα-
ρωτηθήκαμε τι θα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι στη δική
τους πλατεία ή στην πλατεία της Καλλιπεύκης σε μια
άλλη μέρα. 

Το καλοκαίρι ας πούμε, που θα ήταν γεμάτη με αν-
θρώπους… Θα άφηναν τις μηχανές λίγο πιο παράμερα
(το πιθανότερο) αλλά… η πλατεία ήταν άδεια! 

••••••

Ο δρόμος, στα ψηλά του χωριού και ανάμεσα στα σπί-
τια του Γιάννη Παπαδόντα (Τσιρίκη) και Γιάννη Παπα-
δόντα (Πατσάκη), έπαθε καθίζηση! 
Λίγο οι βροχές, λίγο το μήκος του αγωγού των όμ-
βριων, λίγο ή κλίση του, που δεν ήταν η καλύτερη…
έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. 
«Κάθισε» ο δρόμος περί τα εβδομήντα εκατοστά και
«έσπρωξε» τον πέτρινο τοίχο άλλα τόσα και περισσό-
τερα, με αποτέλεσμα να είναι αδιάβατος και να εγκυ-
μονεί κινδύνους. 

Επειδή ακούστηκαν πολλά και διάφορα στο καφενείο
(τα θεωρούμε απλώς λόγια του καφενείου), παρακα-
λούμε το Δήμο μας, τις τεχνικές υπηρεσίες, τη ΔΕΥΑΤ,
να προχωρήσουν άμεσα στη αποκατάσταση.      

••••••

Η τύχη έφερε το εικονιζόμενο έντομο, μπροστά στο
φακό της μηχανής. Δεν είναι η πράσινη χρυσόμυγα, ο
«μπουσμπούναρος», που στα παιδικά μας χρόνια παί-
ζαμε μαζί του, δένοντάς τον με μια λεπτή κλωστή, από
το στήθος και προσπαθούσε να πετάξει, κάνοντας κύ-
κλους γύρω μας. Είναι πιο ανοιχτόχρωμο, προς το χρυ-
σοπράσινο και αρκετά μεγαλύτερο!    

Έληξε η σχολική χρονιά! 
Ας αναρωτηθούμε σαν γονείς, σαν δάσκαλοι σαν κοινω-
νία, τώρα που άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο
τέλος… 
Επιτεύχθηκαν τα παρακάτω; 

Μάθανε να ζητάνε συγγνώμη όταν κάνουν λάθη;
Ορθώνουν το ανάστημά τους όταν έχουν δίκιο;
Ακούνε τη γνώμη του συμμαθητή τους;
Πετάνε τα σκουπίδια τους στον κάδο;
Επιστρέφουν στη θέση του αυτό που δανείστηκαν;
Έδωσαν τον λόγο στον συμμαθητή τους όταν είδαν ότι
είχε σηκώσει χέρι νωρίτερα; 
Ήρθαν να σας πουν ιδιαιτέρως ότι εκείνα έσπασαν το
τζάμι;
Σταμάτησαν τα ψέματα για να τη γλιτώσουν;
Ρωτάνε εκτός από το να ακούνε;
Αποδέχτηκαν το παιδάκι που διέφερε από αυτούς;
Έδωσαν συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα που νίκησε;
Αμφισβητούν ό,τι τους δίνεται ως δεδομένο;
Καταδικάζουν τα κακώς κείμενα από τα οποία βομβαρδί-
ζονται;
Συμπόνεσαν έναν κατατρεγμένο άνθρωπο;
Τάισαν ένα αδέσποτο ζώο;
Ξεχωρίζουν το καλό από το
κακό;
Υπερασπίζονται τον αδύναμο;

Η ευτυχία δεν είναι προορισμός,
είναι ένα ταξίδι. Η ευτυχία δεν
είναι το αύριο, είναι το τώρα. Η
ευτυχία δεν είναι εξάρτηση, είναι
απόφαση. Ευτυχία είναι αυτό που
είσαι, όχι  αυτό που έχεις. 

Ένα απόσπασμα από έργο του
Βραζιλιάνου Ποιητή, Συγγραφέα,
δοκιμιογράφου, φωτογράφου και
μουσικολόγου, του Mario de Andrade
(1893 - 1945).

«Μέτρησα τα χρόνια μου και
συνειδητοποίησα, ότι μου
υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής
απʼ ό,τι έχω ζήσει έως τώρα…

Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι
που κέρδισε μια σακούλα καραμέλες:
τις πρώτες τις καταβρόχθισε με
λαιμαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι
του απέμεναν λίγες, άρχισε να τις
γεύεται με βαθιά απόλαυση.

Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες
συγκεντρώσεις όπου συζητούνται,
καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες και
εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας
ότι δε θα καταλήξει κανείς πουθενά.

Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι
παράλογους ανθρώπους που παρά τη
χρονολογική τους ηλικία, δεν έχουν
μεγαλώσει.

Δεν έχω πια χρόνο για να
λογομαχώ με μετριότητες.

Δε θέλω να βρίσκομαι σε
συγκεντρώσεις όπου παρελαύνουν
παραφουσκωμένοι εγωισμοί.

Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς
και τους καιροσκόπους.

Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι
προσπαθούν να υποτιμήσουν τους
ικανότερους για να οικειοποιηθούν
τη θέση τους, το ταλέντο τους και τα 

επιτεύγματα τους.
Μισώ να είμαι μάρτυρας των

ελαττωμάτων που γεννά η μάχη για
ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Οι
άνθρωποι δεν συζητούν πια για το
περιεχόμενο… μετά βίας για την
επικεφαλίδα.

Ο χρόνος μου είναι λίγος για να
συζητώ για τους τίτλους, τις
επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, η
ψυχή μου βιάζεται… Μου μένουν
λίγες καραμέλες στη σακούλα…

Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα
με ανθρώπινη υπόσταση.

Που μπορούν να γελούν με τα λάθη
τους.

Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό
τους.

Που δε θεωρούν τον εαυτό τους
εκλεκτό, πριν από την ώρα τους.

Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες
τους.

Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια

Και που το μόνο που επιθυμούν
είναι να βαδίζουν μαζί με την
αλήθεια και την ειλικρίνεια.

Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει
τον κόπο στη ζωή.

Θέλω να περιτριγυρίζομαι από
πρόσωπα που ξέρουν να αγγίζουν
την καρδιά των ανθρώπων…

Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά
χτυπήματα της ζωής τους δίδαξαν
πως μεγαλώνει κανείς με απαλά
αγγίγματα στην ψυχή.

Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να
ζήσω με την ένταση που μόνο η
ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει.

Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά
από τις καραμέλες που μου
απομένουν… Είμαι σίγουρος ότι
ορισμένες θα είναι πιο νόστιμες απʼ
όσες έχω ήδη φάει.

Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το
τέλος ικανοποιημένος και σε ειρήνη
με τη συνείδησή μου και τους
αγαπημένους μου.

Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο
ίδιος γιατί με κάποιον τρόπο θα
φτάσεις κι εσύ…»

Ο πολύτιµος χρόνος των ώριµων ανθρώπων

Mario de andrade


