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Με επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε το Καλοκαιρινό Αντά-
μωμα Καλλιπευκιωτών, που
οργάνωσε ο Σύλλογος μας
με την υποστήριξη του Πο-
λιτιστικού Οργανισμού του
Δήμου Τεμπών την Κυριακή
12 Αυγούστου. 
Φέτος, ήταν η τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά, που το αν-
τάμωμα έγινε στον υπέροχο
χώρο της Πατωμένης. 
Ξεκίνησε στις 6 το απόγεμα,
με τους Κλόουν-Λάρισα,
που διασκέδασαν τα παιδιά,
στη συνέχεια εμφανίστηκε
το χορευτικό γυναικών και
ακολούθησε το χορευτικό
εφήβων Καλλιπεύκης. 
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CMYK

Την Κυριακή 12 Αυγούστου στην Πατωµένη

Με επιτυχία και φέτος 
το Αντάμωμα Καλλιπευκιωτών

Τμήμα δημιουργικών δραστηριοτήτων, χορευτικό
συγκρότημα εφήβων, γυναικών 

Τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Ιουλίου, άρχισαν  τα καλοκαι-
ρινά «μαθήματα»!
Τμήμα δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά 4-9 ετών,
με την Βούλα Παπαδόντα (φιλόλογος) και την Χριστίνα Πα-
παϊωάννου (εικαστικός), παρακολούθησαν 22 παιδιά.  
Τμήμα χορευτικού συγκροτήματος εφήβων για παιδιά από
10 ετών και πάνω, με την Ματίνα Παπαδόντα (φοιτήτρια φι-
λολογίας).  Τα τμήματα θα λειτούργησαν (όπως και πέρσι)
τρεις φορές την εβδομάδα, μέρα παρά μέρα. Τα «μαθή-
ματα» έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης. 
Στον ίδιο χώρο έγινα και οι πρόβες του χορευτικού γυναι-
κών, πολύ λιγότερες και πάντα με την ευθύνη της Στέλλας
Γκαρλέμου (Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής). Περισσότερα
σε άλλα άρθρα.  
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ΗΗ  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  ττοουυ  ΚΚάάττωω  ΟΟλλύύμμπποουυ  
ααφφηηγγεείίττααιι……  ααφφηηγγήήθθηηκκεε!!  

Το Σάββατο 154 και την Κυριακή 15 Ιουλίου
στην Πατωµένη, µε τα παραµύθια της Αγνής Στρουµπούλη

Το διήμερο αφήγησης και πα-
ραμυθιών με γενικό τίτλο, «Η
Καλλιπεύκη αφηγείται», που
οργάνωσε ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», με «κερά-
σματα» του προφορικού
λόγου, στις 14 και 15 Ιουλίου,
ολοκληρώθηκε την Κυριακή
το βράδυ, στην Πατωμένη με
τα παραμύθια της Αγνής
Στρουμπούλη, που ευχαρί-
στησαν μικρούς και μεγά-
λους.

Το αποτέλεσμα, ξεπέρασε
κάθε προσδοκία! 
Η συμμετοχή ντόπιων και επι-
σκεπτών ήταν ιδιαίτερα ικα-
νοποιητική. 
Η γνώση, που μοιράστηκε
απλόχερα και απλά, από την
Αγνή Στρουμπούλη, ενθου-
σίασε όλες που παρακολού-
θησαν το εργαστήρι (15
άτομα - «το παραμύθι ως
αθάνατο νερό»)!
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Ένας Παραδοσιακός Φούρνος
Κατασκευή παραδοσιακού φούρνου. Πρωτοµάστορας

η Χαρίκλεια Γκαβούτσικου. • Ο φούρνος έχει ήδη 
ολοκληρωθεί και χρησιµοποιείται από την οικογένεια. 

««ΩΩδδήή  σσττηηνν  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη--
ΕΕππιισσττρροοφφήή»»  κκααιι  

««ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  ΚΚάάττωω  ΟΟλλύύμμπποουυ»»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση των βιβλίων «Ωδή
στην Καλλιπεύκη – Επιστροφή»
και «Καλλιπεύκη Κάτω
Ολύμπου», που οργάνωσε ο
Σύλλογός μας την Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00

στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης.
Για το βιβλίο, «Ωδή στην Καλλιπεύκη - Επιστροφή», του
Αποστόλη Αστ. Παπαϊωάννου, αλλά και για τον ίδιο τον
δημιουργό, μίλησε ο γιατρός Γιώργος Μεριστούδης
(καρδιολόγος), οποίος εξήρε το ποιητικό έργο του
δημιουργού, έκανε αναδρομή σε λόγια του Νίκου
Καζαντζάκη και κατέληξε: «Οι ποιητές αφήνουν
συναισθητικά ίχνη στο πέρασμά τους και ποτέ αποδείξεις
και αυτό τους καθιστά θελκτικούς και συνάμα απόμακρους. 
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Η θέση μας

…Αν σας ρωτήσω τι έρχεται στο μυαλό σας αν ακού-
σετε την λέξη οροπέδιο, τι θα απαντήσετε;
Το οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη! 
Έγινε διάσημο στην δέκατα του 1960, από τις ανεμο-
γεννήτριες με τα άσπρα πανιά, με τις οποίες έβγαζαν
νερό να ποτίσουν τα χωράφια τους και που σήμερα δεν
υπάρχουν πια…
Προσωπικά, όταν ακούω την λέξη ΟΡΟΠΕΔΙΟ, έρχεται
στο μυαλό μου η Καλλιπεύκη και τα παρακάτω:
Το ομορφότερο οροπέδιο της Θεσσαλίας και ίσως της
Ελλάδας.
Το υψηλότερο κατοικημένο και καλλιεργούμενο ορο-
πέδιο της Ελλάδας, στα 1000 μέτρα!
Το οροπέδιο της Καλλιπεύκης, που με μια ματιά από το
παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου, περιλαμβάνει τον
κάμπο, το χωριό, την Μεταμόρφωση, την Ανάληψη τις
νότιες κορυφές του Όλυμπου, την Πατωμένη, κτλ.
Πιστεύω, πως έτσι πρέπει να παρουσιάζεται.  
Το ΟΡΟΠΕΔΙΟ της Καλλιπεύκης, είναι ένα ολόκληρο οι-
κοσύστημα, μια ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ και ένας πλούσιος, εν-
διαφέρον και σπουδαίος προορισμός για τους
επισκέπτες, σχεδόν 12 μήνες τον χρόνο!
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ΝΕΑ • ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΩΩΝΝ

Παρουσιάστηκε το Σάββατο 4 και τη ∆ευτέρα 6 Αυγούστου η θεατρική παράσταση

««ΟΟ  μμιισσεεμμόόςς  εείίννααιι  κκααηημμόόςς»»
«Ο μισεμός είναι καημός», είναι τίτ-
λος ομώνυμου παραδοσιακού τρα-
γουδιού των Δωδεκανήσων, που
κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου, τον
οποίο και δανείστηκε η θεατρική
μας παράσταση.  Παρουσιάστηκε το
Σάββατο 4 και τη Δευτέρα 6 Αυγού-
στου, στις οχτώ το βράδυ και στο
Δημοτικό Σχολείο. Ήταν μια ομα-
δική, συλλογική προσπάθεια αρκε-
τών παιδιών του χορευτικού
συγκροτήματος και του τμήματος
δημιουργικών δραστηριοτήτων του
Συλλόγου μας.  
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Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΙούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος �018 σελίδα �

«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 Παπαστεργίου,
Ματίνα Μιχαντά, Αικατερίνη Γκαζγκάνη, Ζήσης Κατσιούλας,
Γιάννης Μπουρονίκος, Γιάννης Παπαδόντας. 
Αρ. Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ: IBAN:
GR9301103250000032500218907 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), Κω-
δικός Τράπεζας (SWIFT - BIC): ETHGRAA (χρειάζεται για
τους εκτός Ελλάδας). 

Το Δ.Σ.  

Συνδρομές, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις
από 26-06-18 έως  31-08-18

Γεροστέργιος Κωνσταντίνος, Ιερέας 20.00
Γιαννούλας Γιάννης (Θεσσαλονίκη) 10.00
Γκαβούτσικος Κωνσταντίνος (Καλλιπεύκη) 10.00
Γκόσμα Μαρία 25.00
Γκουγκουλιάς Απόστολος (Λάρισα) 20.00
Γκουγκουλιάς Στέλιος (Λάρισα) 50.00
Γκουντουβάς Φάνης (Λάρισα) 20.00
Γρόντζος Αθανάσιος (Η.Π.Α.) 50.00
Εκδρομείς στην Ουρανούπολη για πυρόπληκτους της Αττικής 100.00
Καλαμίδας Γεώργιος (Κατερίνη) 10.00
Κανελιά Βασιλική (Αθήνα) 10.00
Κανελιά Γεωργία (Αθήνα) 10.00
Καραμπατής Θωμάς (Καλλιπεύκη) 10.00
Καραμπατής Ι. Χρήστος (Καλλιπεύκη) 20.00
Καστόρης Απόστολος (Λάρισα) 20.00
Καστόρης Σπύρος (Κατερίνη) 20.00
Κυριαζής Ευάγγελος 50.00
Μανωλούλης Διονύσιος (κατάθεση) 100.00
Μασούρα Δήμητρα (Λάρισα) 20.00
Μιχαντά Παναγιώτα (Αθήνα) 20.00
Οικονόμου Απόστολος 10.00
Πανάρα Παγώνα (Αθήνα) 10.00
Παπαδόντα Βούλα (Λάρισα) 20.00
Παπαδόντας Κ. Δημήτριος (Λάρισα) 10.00
Παπαστεργίου Αγγέλα-Πελαγία 25.00
Παπαστεργίου Νίκος 25.00
Παπαστεργίου Πούλιος (Λάρισα) 20.00
Πολυζάς Αστέριος (Λάρισα) 10.00
Πολυζάς Ιωάννης (Καλλιπεύκη) 10.00
Ρημαγμός Κώστας 10.00
Στάθη Μαρία 25.00
Ταμπάκας Ηλίας (Βέροια) 10.00
Τζουγανάτου Άννα (Η.Π.Α.) (50 δολάρια) 42.45
Χρόνης Σερέτης (Αντάμωμα) 400,00
Από τη διάθεση των βιβλίων, το ταμείο του Συλλόγου μας συγκέντρωσε
2.425 € από Μάρτη μέχρι 31 Αυγούστου 2018. 

Το βιβλίο των πολλών συγγραφέων! 
Η δική µας ιστορία! 

Η πρότασή μας.
Πατριώτισσες και πατριώτες, ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1979! Το
2019, συμπληρώνει 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας! 
Για τα 40 χρόνια, το Δ.Σ. (ανάμεσα στα άλλα) αποφάσισε να προτεί-
νει τη συγγραφή και την έκδοση ενός βιβλίου, του οποίου συγγρα-
φείς θα είστε όλοι εσείς!!! 
Το βιβλίο αυτό, θα είναι μια συλλογή από μικρά γεγονότα, ιστορίες,
αφηγήσεις, περιστατικά της καθημερινότητας, τα οποία βιώσατε οι
ίδιοι ή κάποιοι δικοί σας άνθρωποι. 
Σας ζητούμε λοιπόν να καταγράψετε τη δική σας ιστορία και να μας
τη στείλετε! θα πρέπει να είναι μικρή, περιεκτική, να δηλώνει κα-
θαρά τόπο και χρόνο! Να μην είναι προσβλητική, να μην θίγει πρό-
σωπα, να μην εμπεριέχει εμπάθεια. Να συνοδεύεται, αν είναι
δυνατόν από φωτογραφία του προσώπου που την είπε ή τη βίωσε
και του τόπου (χωράφι, σπίτι, δάσος) όπου συνέβη.
Αν συγκεντρώσουμε αρκετές ιστορίες, θα έχουμε επιτύχει μια
μικρή καταγραφή γεγονότων και περιστατικών, θα έχουμε τη
«δική» μας ιστορία του χωριού μας, τη δική μας ιστορία της Καλλι-
πεύκης! 
Για την έκδοση κλπ θα σας ενημερώσουμε αργότερα.
Σημείωση: Μέχρι στιγμής έχουμε 2 ιστορίες!!! (Καστόρης Σπύρος,
Κυριατζής Βαγγέλης).          

Κατά τη διάρκεια του δεύτε-
ρου έτους της θητείας μας
στο Δ.Σ. είχαμε άριστη συνερ-
γασία με το Τοπικό Συμβού-
λιο, το Δήμο Τεμπών και
άλλους φορείς ή πρόσωπα.
Από τον Αύγουστο του 2017
μέχρι τον Αύγουστο του 2018,
πραγματοποιήσαμε τις παρα-
κάτω εκδηλώσεις, δραστηριό-
τητες και έργα, τα οποία για
την οικονομία του χώρου,
αναφέρονται επιγραμματικά:

Συνεργασία με τον ποδηλα-
τικό σύλλογο Α.Σ. «ΠΗ-
ΝΕΙΟΣ», στη δεύτερη
ανάβαση Καλλιπεύκης, 28-08-
2017, 
Συμμετοχή του χορευτικού
γυναικών στη γιορτή κρασιού
Ραψάνης, 25-08-2017.  
Βραδιά τιμής στους ηλικιωμέ-
νους, 06-10-2017. 
Δημιουργικές χριστουγεννιά-
τικες δραστηριότητες για τα
παιδιά, 31-12-2017. 
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

- γλέντι στην Καλλιπεύκη, 06-
01-2018 
Χειμερινό αντάμωμα Καλλι-
πευκιωτών, στο κέντρο
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και τιμή στον
τραγουδιστή της Καλλιπεύ-
κης, Γιάννη Καλούση, 03-02-
2018.
Έκδοση βιβλίων: «Ωδή στην
Καλλιπεύκη - Επιστροφή» και
Καλλιπεύκη Κάτω Ολύμπου»,
Μάρτιος και Απρίλιος αντί-
στοιχα του 2018. 
Παρουσίαση βιβλίου «Ωδή
στην Καλλιπεύκη - Επι-
στροφή», στον Αμπελώνα, σε
συνεργασία με τον Σύλλογο
Γυναικών Αμπελώνα, 28-04-
2018. 
Συμμετοχή και προσπάθεια
ανάδειξης του εθίμου με τις
«Περδίκες», του Αγίου Αθανα-
σίου, 02-05-2018.
Δεύτερο φεστιβάλ αγριολού-
λουδων, με αφιέρωμα στη
μάνα, 13-05-2018. 
Παρουσίαση βιβλίου «Καλλι-
πεύκη Κάτω Ολύμπου», σε συ-

νεργασία με τον πολιτιστικό
Οργανισμό του Δήμου Τεμ-
πών, στο «Χατζηγιάννειο»,
στη Λάρισα, 05-06-2018. 
Διήμερο αφήγησης και παρα-
μυθιών, με την Αγνή Στρουμ-
πούλη, στους δρόμους, στην
αυλή, στη βρύση, στην Πατω-
μένη, 14,15-07-2018.  
Τμήμα δημιουργικών δραστη-
ριοτήτων για μικρά παιδιά από
5 μέχρι 10 χρόνων, (Βούλα
Παπαδόντα, Χριστίνα Παπαϊ-
ωάννου) από 2 Ιουλίου μέχρι
10 Αυγούστου 2018.  
Χορευτικό συγκρότημα εφή-
βων από 2 Ιουλίου μέχρι 10
Αυγούστου 2018 (Ματίνα Πα-
παδόντα).  
Χορευτικό συγκρότημα γυναι-
κών, (Στέλλα Γκαρλέμου).  
Παρουσίαση των δύο βιβλίων,
«Ωδή στην Καλλιπεύκη - Επι-
στροφή» και Καλλιπεύκη
Κάτω Ολύμπου», με αναφορά
- τιμή στους Θανάση και Φω-
τεινή Γρόντζου, 22-07-2018.  
Πινακίδες πληροφορίας στην

πλατεία και μνημόσυνο για
όλους τους πατριώτες και τον
Γιάννη Τσιάτσιο, 29-07-2018
(Γιάννης Μπουρονίκος).  
Εκδρομή στην Ουρανούπολη
με περίπλου Αγίου Όρους, 30-
07-2018 και συγκέντρωση
χρημάτων  για τους πυρόπλη-
κτους της Αττικής.  
Εθελοντική αιμοδοσία, 04-08-
2018
Θεατρική παράσταση «Ο μισε-
μός είναι καημός» (Βούλα Πα-
παδόντα), 4 και 6 Αυγούστου
2018.  
Έκθεση φωτογραφίας με
θέμα "ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ" (Ιούλιος,
Αύγουστος στο Δημοτικό Σχο-
λείο - Παναγιώτης Παπαϊωάν-
νου).  
Περιποίηση - καθαριότητα
στην Πατωμένη και στην
«Μπίμπω».  
Γενική Ενημερωτική Συνέ-
λευση (που δεν έγινε - χωρίς
απαρτία) 11-08-2018 και  
Αντάμωμα στην Πατωμένη,
11-08-2018.  

Πεπραγµένα, Οικονοµικός Απολογισµός, Προγραµµατισµός

«Σαράντα» έτη Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
Για την πολιτιστική χρονιά που
ακολουθεί (από Αύγουστο σε
Αύγουστο δηλαδή), προγραμ-
ματίσαμε τα παρακάτω, τα
οποία με τη δική σας συμπα-
ράσταση και βοήθεια πι-
στεύουμε πως θα
πραγματοποιήσουμε. Να ση-
μειώσουμε εδώ πως το 2019
συμπληρώνονται 40 έτη από
την ίδρυση του Συλλόγου μας! 
Λεπτομέρειες - όπου χρει-
άζονται - κλπ θα ανακοινώνον-
ται έγκαιρα. Είναι αυτονόητο
πως κάθε δράση, εκδήλωση
θα ανακοινώνεται σε και με
κάθε πρόσφορο μέσο: 

• Συνεργασία με τον Α.Σ. «ΠΗ-
ΝΕΙΟΣ» και υποδοχή των πο-
δηλατών στην πλατεία του
χωριού, στην τρίτη ανάβαση
Καλλιπεύκης, στις 18 Αυγού-
στου (έγινε). 
Οργάνωση τιμητικής βραδιάς
προς τους ηλικιωμένους στις
14 Οκτωβρίου . 
Διανομή οπτικού - ακουστικού
υλικού από τις καλοκαιρινές
δραστηριότητες σε κάθε εν-
διαφερόμενο. 
Συνέχιση καθʼ όλη τη διάρκεια
του πολιτιστικού έτους, του

χορευτικού συγκροτήματος
ενηλίκων, εφόσον η κ. Στέλλα
Γκαρλέμου, είναι διαθέσιμη.
• Χριστουγεννιάτικη γιορτή
για όσα παιδιά θα βρίσκονται
τα Χριστούγεννα στην Καλλι-
πεύκη, 27 Δεκεμβρίου 2018.
• Κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας στην Καλλιπεύκη, 5 Ια-
νουαρίου 2019. 
• Συμμετοχή του Συλλόγου
μας στη γιορτή του Αγίου
Αθανασίου και ανάδειξη
ακόμη περισσότερο του εθί-
μου «περδίκες», 2 Μαΐου
2019. 
• Οργάνωση του δεύτερου φε-
στιβάλ αγριολούλουδων,
αφιέρωμα στη μητέρα, με δια-
γωνισμό φωτογραφίας, 12
Μαΐου 2019. 
• Οργάνωση συναυλίας για τη
νεολαία το καλοκαίρι.
• Οργάνωση διήμερου αφήγη-
σης και παραμυθιών τον Ιού-
λιο του 2019.   
• Αντάμωμα καλοκαιρινό στην
ΠΑΤΩΜΕΝΗ, 10 Αυγούστου
2019. 
• Συνέχιση του θερινού τμή-
ματος δημιουργικών δραστη-
ριοτήτων για μικρά παιδιά (στο
Δημοτικό Σχολείο). 
• Συνέχιση του θερινού χο-
ρευτικού συγκροτήματος

εφήβων (στο Δημοτικό Σχο-
λείο). Και τα δυο τμήματα με
την ευθύνη των ιδίων (όπως
και πέρσι, εφόσον θα είναι δυ-
νατό). 
• Ετήσια εθελοντική αιμοδο-
σία, σε συνεργασία με το Γ.
Νοσοκομείο Λάρισας, στο Δη-
μοτικό Σχολείο, 10 Αυγούστου
2019. 
• Τακτική Γενική Συνέλευση
(εκλογοαπολογιστική - η θη-
τεία του νυν Δ.Σ. τελειώνει
τον Αύγουστο του 2019), το
Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
και στο Δημοτικό Σχολείο. 
• Συμμετοχή σε εθνικές γιορ-
τές και εκδηλώσεις.  
Οι εκδηλώσεις μας, που χρει-
άζονται κλειστό χώρο εστία-
σης θα γίνονται με σειρά στα
τρία καταστήματα, με την
υποχρέωση από αυτούς να
υπάρχει ανηρτημένος τιμοκα-
τάλογος.
• Συνεργασία με το Δήμο μας
(Δήμο Τεμπών) για βελτίωση ή
δημιουργία υποδομών όπως
Πατωμένη, γήπεδο 5Χ5, βελ-
τίωση του υπάρχοντος γηπέ-
δου. 
• Για τα σαράντα χρόνια του
Συλλόγου μας, που συμπλη-
ρώνονται το 2019 (ιδρύθηκε
το 1979), προγραμματίσαμε

την έκδοση του «βιβλίου των
70-100 συγγραφέων» (διαβά-
στε σε χωριστό άρθρο) και την
παρουσίαση της ιστορίας του
Συλλόγου μας, από την
ίδρυσή του μέχρι το 2019 από
πατριώτες μας (μέχρι στιγμής
υπάρχουν δυο εθελοντές: Δη-
μήτριος Γκαραφλής και Απο-
στόλης Γκουγκουλιάς, καλό
θα ήταν να υπάρχει ένας ή μία
τουλάχιστον ακόμη), όποια -
όποιος πατριώτισσα - πατριώ-
της θα ήθελε να αναλάβει
μέρος της παρουσίασης των
έργων και δράσεων του Συλ-
λόγου μας, ας επικοινωνήσει
μαζί μας (τηλέφωνα κλπ στη
δεύτερη σελίδα). Επίσης
εβδομάδα ή δεκαήμερο διά-
φορων πολιτιστικών δράσεων
(κουκλοθέατρο, εκθέσεις, χο-
ρευτικά συγκροτήματα, θέα-
τρο, καραγκιόζης, κλπ) με
αποκορύφωμα το καλοκαιρινό
αντάμωμα.  
Ο παραπάνω προγραμματι-
σμός δεν είναι δεσμευτικός.
Θα το προσπαθήσουμε και εν-
δεχομένως να προσθέσουμε
κάποια ακόμη. 
Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά
και να θυμάστε πως η όποια
δύναμη του Συλλόγου μας…
πηγάζει από σας!!! 

Προγραµµατισµός από Αύγουστο 2018 µέχρι και Αύγουστο 2019
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Συνέχεια από την 1η
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο
Δήμαρχος Δήμου Τεμπών (όπου
ανήκει και η Καλλιπεύκη) και
ακολούθησε γλέντι μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες, με την
ορχήστρα του Γιάννης Ζιάκου και
της Λένας Ζέτα. 
Περισσότερα από 650 άτομα,
Καλλιπευκιώτες και μη
συγκεντρώθηκαν στον υπέροχο
χώρο της Πατωμένης, αντάμωσαν,
χαιρετήθηκαν, μίλησαν,
διασκέδασαν και αρκετοί - τυχεροί
- αποχώρησαν με τα δώρα τους
από την πλούσια λαχειοφόρο. 
Για λόγους ασφαλείας αλλά και για
την καλύτερη πρόσβαση όλων στο
χώρο αναψυχής της Πατωμένης,
δεν επιτράπηκαν τα αυτοκίνητα
και έτσι όλοι είχαν την άνεση να
κινούνται ελεύθερα. 
Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ευχαριστεί θερμά:
Τον πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου
Τεμπών για τη συνεργασία και την
υποστήριξη. 

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Λάρισας, για το πυροσβεστικό
όχημα που έστειλε στο χώρο, τον
Αστυνομικό Σταθμό Δήμου
Τεμπών, για το περιπολικό, τον
Χρόνη Σερέτη από τους Γόννους
που εξυπηρέτησε με φαγητό και
ποτό και ενίσχυσε οικονομικά τον
Σύλλογο (400 ευρώ συν φαγητό
και ποτό των χορευτικών
συγκροτημάτων και των
επισκεπτών - φιλοξενουμένων), τη
Στέλλα Γκαρλέμου, που δίδαξε
τους χορούς στις γυναίκες, τη
Ματίνα Παπαδόντα, που δίδαξε
τους χορούς στους έφηβους, τους
επαγγελματίες που προσέφεραν
δώρα (Λευτέρης Κατσιούρας,
Παντοπωλείο Καλλιπεύκη,
Γκαλίουρης Α. ποδήλατα Λάρισα,
Δαλαβίκας Bikes Λάρισα, Γιώργος
Ντόντος τυροκομικά Παραπότα-
μος, Θανάσης Παπαϊωάννου δια-
κοσμητικές νεροκολοκύθες
Αμπελώνας), τον Γιάννη Ζιάκο και
το συγκρότημά του, που κράτησε
αμείωτο το κέφι μέχρι τέλους, τον
Αποστόλη Γκουγκουλιά, που βοή-
θησε στη διάθεση των λαχνών,
όλους όσους παραβρέθηκαν και
όλους όσους βοήθησαν στην ορ-
γάνωση.
Το αντάμωμα, είχε προγραμματι-
στεί για τις 28 Ιουλίου. Τα όσα,
όμως, συνέβησαν στην Ανατολική
Αττική (πυρκαγιές, θάνατοι…)  και
σύμφωνα με την απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, Δήμου Τεμ-
πών, μεταφέρθηκε, λόγω εθνικού
πένθους, στις 12 Αυγούστου.  

Σημείωμα από τη Larisanet
Στο Καλοκαιρινό Αντάμωμα Καλλι-
πευκιωτών, που οργάνωσε ο Μορ-
φωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», με την υποστήριξη
του Πολιτιστικού Οργανισμού του
Δήμου Τεμπών παραβρέθηκε χθες
το βράδυ ο Δήμαρχος Τεμπών Κώ-
στας Κολλάτος , τον δήμαρχο συ-
νόδευαν ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου Μιχάλης
Καρατέγος, οι αντιδήμαρχοι Αστέ-
ριος Σαΐτης και Γεωργία Τσιόπα, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Θωμάς Τσα-
πλές και Ευθύμιος Μπουζέκης, ο
πρόεδρος του κοινωνικού παντο-
πωλείου του Δ. Τεμπών Λάμπρος
Ζάρρας,  πρόεδροι τοπικών κοινο-
τήτων και μέλη και πρόεδροι συλ-
λόγων και φορέων της περιοχής.
Ο Δήμαρχος Τεμπών είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με τους κα-
τοίκους του ορεινού χωριού και να
απολαύσει μαζί τους τα χορευτικά
τμήματα του συλλόγου.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Τεμπών συνεχάρη τον δραστήριο
σύλλογο τόσο για την σημερινή
τους εκδήλωση στην όμορφη Πα-
τωμένη, που διοργανώνεται για
τρίτη χρονιά αλλά και πολλές
άλλες εκδηλώσεις, που διοργά-
νωσε ο σύλλογος τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. 
Οι φωτογραφίες από ψηλά είναι
του Δημήτρη Παπαδόντα. 

Την Κυριακή 12 Αυγούστου στην Πατωµένη

Με επιτυχία και φέτος το Αντάμωμα Καλλιπευκιωτών



xΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

-Ο Αδάμος  Γκαμπούρας του Βασιλείου και η
σύζυγός του Χριστίνα Cross, απέκτησαν το
1ο παιδί, κορίτσι. (Ο Αδάμος  Γκαμπούρας,
είναι γιος του Βασίλη Γκαμπούρα, εγγονός
του Χρίστου Γκαμπούρα, γεννήθηκε και ζει
στο Βανκούβερ του Καναδά στην περιοχή
Κελόνα, που σημαίνει λίμνη. Είναι αθλίατρος
- Νευροψυχολόγος).
-Η Γεροστέργιου Φιλοθέη (του ιερέως
Κωνσταντίνου) και ο σύζυγός της
Χατζηθεοχάρης Πραξιτέλης, απέκτησαν το
1ο παιδί, αγόρι.
-Ο Γκούμας Π. Χαράλαμπος και η
Παπαναστασίου Α. Νίκη απέκτησαν το
δεύτερο παιδί, αγόρι.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

-Ο Γκουγκουλιάς Σωκράτης του Αστερίου
(εγγονός Τζήκα Δημοτζήκα), με την
Καλατζή Θεοδώρα από την Λάρισα.
-Η Γκούμα Σοφία του Πούλιου με τον
Τριαντάφυλλο Χατζηκωτούλα απο Λάρισα.

ΓΑΜΟΙ

-Γκούθα Μαρία του Αναστασίου και της
Ελένης (δισέγγονο του Αναστάση και της
Αγγελικής Καστόρη), με τον Σταύρου
Αντώνιο, από τον Ευαγγελισμό Λάρισας. 
-Γεροκώστας Γεώργιος του Αθανασίου και
της Ελένης Μασούρα (εγγονός του Γούλα
Μασούρα), με την Ολυμπία Γενιτσεφτσή από
τα Δέντρα Τυρνάβου.

-Μαντά Μαρία
του Κυριάκου και
της Δήμητρας
(Γιαννακή), με τον
Μάρκο Πατσέκος
από την
Π ο ρ τ ο γ α λ ί α
(Καναδάς). 
- Κ α λ λ ι ό π η
Κ λ ο υ β ι δ ά κ η
(εγγονή της
Κατίνας Λαμπίρη),
με τον Συρμαλή

Νίκο από το Δαφνί Μονεμβασιάς Λακωνίας,
(Καναδάς).
-Ο Τσιαπλές
Κωνσταντίνος
του Θωμά και
της Μαρίας, με
την Εξαρχάκου
Ελευθερία, από
την Αθήνα.
-H Κυλινδρή
Ευαγγελία του
Αστερίου, με τον
Denny Reis από
τις Αζόρες. 

-Ο Γιαννούλας (Παπακώστας) Δημήτριος του
Ιωάννου, με την Γεωργία
Χρυσανθακοπούλου από το Αίγιο Πατρών. 
-Ο Τσιλιμένης Ζήσης του Αστερίου και της
Πιπίτσας (Ζήση Καραμπατή), με την
Γιακουμή Έφη από την Σούρπη Βόλου. 
-Η Κατσιούλα Στέλλα του Ιωάννου (εγγονή
του Γιώργου Κατσιούλα), με τον Τόγια

Γεώργιο από την Κόρινθο (Μελβούρνη -
Αυστραλία, γεννήθηκαν και ζουν εκεί).
-Η Καρατόλιου Ειρήνη του Ελευθερίου και
της Φώτως Μασούρα (Κακάλη), με τον
Βαγγέλη Τσιακμάκη, από το Πουρνάρι της
Λάρισας.
-Ο Αναστάσιος Μασούρας του Γεωργίου με

την Κωνσταντίνα Σκριβάνου από την Λάρισα.
(Ο Τάσος είναι εγγονός του Χρίστου
Μασούρα - Κιλιάφα και της Μάρως και μένει
στον Τύρναβο).
-Ο Γκουγκουλιάς Μάριος του Αστερίου
(εγγονός Τζήκα Δημοτζήκα), με την Χαπέση
Κατερίνα, από την Επισκοπή Λεμεσού
Κύπρου.

ΘΑΝΑΤΟΙ

-Η Σταματή Ζαφείρη (Πάππου), ετών 96
(Καλλιπεύκη).
-Ο Γκαντάκης Χρίστος του Δημητρίου, ετών
59 (Λάρισα).
-Ο Καστόρης Ζήσης (Τζήκας) του Κανάκη,
ετών 83 (Τορόντο, Καναδάς).
-Η Γκαντάκη Ευανθία του Κωνσταντίνου
ετών 78, (Φαλάνη).
-Η Μαντά Βασιλική, σύζυγος του Ανδρέα,
ετών 96 (Καλλιπεύκη).

ΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Η Σταματή Ζαφείρη,
γεννήθηκε στην
Καλλιπεύκη το 1922
και ήταν κόρη του
Δ η μ η τ ρ ί ο υ
Μητσιόπουλου και της
Μαρίας Μπουρονίκου.
Όλα της τα χρόνια τα
έζησε στο χωριό και
είχε παντρευτεί με
τον Ιωάννη Ζαφείρη
(Πάππο), με τον οποίο
απέκτησε τον Χρίστο την Στέλλα, τον
Δημήτριο και τον Κώστα. Αδέρφια της ήταν
Ιωάννης, ο Αστέριος, ο Κώστας, και η Ελένη
Μητσιόπουλου. Ήταν υγιέστατη σχεδόν
μέχρι το τέλος της ζωής της. Το σπίτι της
βρίσκεται δίπλα στη βρύση Βρυσοπούλα.
Ήταν φιλήσυχος άνθρωπος. Τα τελευταία
χρόνια, είχε πιστό φύλακα και προστάτη την
κόρη της, Στέλλα.             

Ο Γκαντάκης Χρίστος ήταν γιος του
Μήτσιου Γκαντάκη και της Μαρίκας
Τσιρέβελου. Από πολύ μικρό παιδί ζούσε
οικογενειακώς στη Λάρισα, όπου ανδρώθηκε
και δημιουργήθηκε. Ασχολήθηκε με
διάφορες εργασίες και κυρίως με την
πώληση ανταλλακτικών και
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ήταν
ήσυχος και ωραίος άνθρωπος όσο και
εργατικός και είχε στενούς δεσμούς με την
Καλλιπεύκη. Παντρεύτηκε με την Ευγενία
Καρακοτάλογλου από την Βέροια, με την
οποία απέκτησε δύο αγόρια και ένα κορίτσι.
Τα τελευταία χρόνια, αντιμετώπιζε
προβλήματα υγείας και έφυγε τόσο νέος,
την 1η Αυγούστου 2018 σε ηλικία 59 ετών. Η
κηδεία του έγινε την επόμενη μέρα στη
Λάρισα.   

Ο Καστόρης Ζήσης
(Τζήκας), γεννήθηκε
το 1935 και ήταν γιος
του Καστόρη Κανάκη
και της Μαρίας
Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ
(Παπατόλιου). Στα
νεανικά του χρόνια
στην Καλλιπεύκη όπου
μεγάλωσε, ήταν
γιδοβοσκός. Στις
αρχές της δεκαετίας
του 1960, μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου
διέμεινε για ένα χρόνο περίπου και μετά
ταξίδεψε για το Τορόντο του Καναδά, όπου
και έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. 
Με την γυναίκα του, την Αθηνά από τον
Πύργο της Ηλείας, απόκτησε τον Παναγιώτη
και τον Χρίστο. 
Ασχολήθηκε κυρίως με εστιατόρια, εκεί στο
Τορόντο άνοιξε δικό του εστιατόριο μαζί με
τον πρώτο ξάδερφό του Γιάννη Καστόρη
του Γεωργίου. Ήταν το ονομαστό
εστιατόριο «Ο Γέρο Όλυμπος», σημείο
αναφοράς όχι μόνον των Καλλιπευκιωτών
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KKOOIINNΩΩNNIIKKAA Γεννήσεις • Αρραβώνες
Γάµοι • Αυτοί που έφυγαν αλλά και πολλών άλλων. 

Ο μακαρίτης ατύχησε σαν παιδάκι, γιατί
έχασε τη μάνα του σε ηλικία δύο και μισό
ετών. Από την ίδια μάνα είναι και η αδερφή
του, Σταματή Γκρίζια, που ζει. Ο  πατέρας
του ξαναπαντρεύτηκε με την Μαρία
Τσιούγκου και απέκτησε άλλα πέντε
αδέρφια. Πέθανε στις 30 Ιανουαρίου, των
Τριών Ιεραρχών, του
2018. 

Η Γκαντάκη Ευανθία
ήταν Κόρη του
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ
Γκαντάκη και της
Π α ρ α σ κ ε υ ή ς .
Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην
Καλλιπεύκη και
αδέρφια είχε την
Σταματή, την Μαρία (του αγροφύλακα) και
τον Στέργιο. Στα νεανικά της χρόνια έφυγε
και αυτή ως τουρίστρια στον Καναδά μήπως
και μπορέσει να μείνει εκεί όπως χιλιάδες
άλλοι μετανάστες. 
Δεν τα κατάφερε όμως και επέστρεψε.
Ύστερα παντρεύτηκε με τον Βασίλειο
Γκουγκουλή από την γειτονική μας
Σκαμνιά, δεν απόκτησαν παιδιά.  
Όσο διέμενε στην Σκαμνιά, βοηθούσε τον
άντρα της στις γεωργικές εργασίες, και τις
Κυριακές, εκτελούσε χρέη ψάλτη στην

εκκλησία του χωριού. 
Τα τελευταία χρόνια, ζούσε με τον άντρα
της (σʼχωρέθηκε και αυτός) στη Φαλάνη,
όπου είχε δικό της σπίτι. Εκεί πέθανε και
θάφτηκε τον
περασμένο Απρίλη.
Ήταν μια ήσυχη και
καλή γυναίκα.

Η Μαντά Βασιλική
(Κούλα τʼ Μπζόκʼ),
ήταν ένα από τα
παιδιά (Χαράλαμπος,
Βασιλική, Πούλιος,
Αθηνά, Σταματή,
Αποστόλης) του
Γιάννη Γκούμα και της Μαρίας. Γεννήθηκε
στην Καλλιπεύκη το 1922 και το 1943
παντρεύτηκε με τον Ανδρέα Μαντά του
Πολύζου. Από το γάμο της, απέκτησε την
Σταματή, την Θεολίτσα (Λίτσα), τον
Δημήτριο και την Μαρία. 
Όλα της τα χρόνια έζησε στην Καλλιπεύκη
και μόνο τα τελευταία χρόνια ζούσε με την
κόρη της την Λίτσα στη Λάρισα. 
Ήταν μια απλή και καλή γυναίκα, που τίμησε
την οικογένειά της. 
Ήταν υγιέστατη σχεδόν μέχρι το τέλος της
ζωής της και μία από τις μεγαλύτερες σε
ηλικία γυναίκες της Καλλιπεύκης (96 ετών).
Η κηδεία της έγινε στην Καλλιπεύκη την
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

ΣΤΑΜΑΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ

ΓΚΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΡΗΣ ΖΗΣΗΣ

Σταχυολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο «Ωδή στην Καλλιπεύκη - Επι-
στροφή», του Αποστόλη Αστερίου Παπαϊωάννου, που εκδόθηκε πρόσφατα από
τον Σύλλογό μας και διατίθεται επίσης από τον Σύλλογο -5 €-, κύρια για την κά-
λυψη των εξόδων. 

«Άνθιζαν στα κατώφλια τους, λουλούδια της δροσιάς  
και παραµύθια γεροντότερων φτεροκοπούσαν γύρω,  
γεµίζοντας χρώµα τις ψυχές και τα µυαλά ταξίδια…» 

«Ψυχές πολλές ξανοίχτηκαν στα πέλαγα του κόσµου 
κι εδώ, πάντα θα καρτερούν της µνήµης τ’ αγριοτόπια, 
καταγεγραµµένα στο ξέφωτο της καρδιάς, να φεγγοβολούν 
και στο απουσιολόγιο ζωής, µε τα ποσά αυξηµένα,
µα η ζωή, εξελίξιµη, αναγεννητική, οδοιπορεί ασταµάτητα».   

«Σκαρφαλωµένη στις κορφές, χαµένη στους άνεµους, 
µε τ´ άρωµα της ρίγανης, του πεύκου το ρετσίνι, 
ζωγραφισµένη στον χιονιά µε δυο πευκοβελόνες, 
η Καλλιπεύκη ζωγραφιά, στον λογισµό παλέτα!»  

«Φύτρωσαν, ξαναφύτρωσαν µόνα κι αλλοπαρµένα      
λούλουδα στις αυλόπορτες, π’ άγρεψαν κι απλώθηκαν,      
οι φράχτες γκρέµιοι απόγειραν, αγκαθοσκαλωµένοι      
και τα κατώφλια ξέµειναν βουβά, φύραναν τα χατίλια      
και τα µπαλκόνια σαρακόγεραν… την ήττα αποδεχόµενα  
του αδυσώπητου χρόνου…»

««ΩΩδδήή  σσττηηνν  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη--ΕΕππιισσττρροοφφήή»»

Κορομηλιά Καλλιπευκιώτικη
Κορόμηλα σε χρώμα κόκκινο, πρά-
σινο, κιτρινωπό, μαύρο, δαμασκινί
με αρωματική γλυκόξινη γεύση.
Τρώγονται νωπά, γίνονται μαρμε-
λάδες και ζελέδες. Είναι πλούσια
σε βιταμίνη C και Α και νικοτινικό
οξύ. Ωφέλιμα σε αρθριτικά, απο-
τοξίνωση, καλή λειτουργία του εγ-
κεφάλου, της καρδιάς, του
νευρικού συστήματος, των ματιών
αλλά και στη δυσκοιλιότητα! Αν
κάποιος φάει πολλά, παθαίνει κό-
ψιμο… τότε, αρχίζει το δάκρυ κορόμηλο, όπως σε ερωτική απογοήτευση κτλ ανά-
λογο και το μέγεθος των δακρύων, έντασης, διάρκειας …κλάματος
Παραμένουν στην φρουτιέρα, όχι ψυγείο, καταναλώνονται φρέσκα, εκτός κι αν
μπεις στον κόπο και στεγνώσεις τα ώριμα για το χειμώνα! Φυσικά τρώγονται -
όπως όταν ήμασταν παιδιά - άπλυτα! 
Οι ξεχασμένες κορομηλιές, ιδίως φέτος μοιάζουν με κερασιές, φορτωμένες πρα-
μάτεια,  μα κανείς δε συγκινείται. Πολύ υποτιμημένο φρούτο, που αντέχει χωρίς
φάρμακα, πότισμα, επιθέσεις μικροβίων, κρύου, ζέστης και είναι αυθεντικό! 
«Απʼ τα πουρκά (οπωρικά)» έλεγε η γιαγιά μου, «καλύτερο του κουρόμπλου αλλά
σαν το παιδί του τρώει (κλέβει θέλει να πει εδώ) τ' γονιού τ' μουδιάζʼν τα δόν-
τια»!

Αποστόλης Αστ. Παπαϊωάννου 
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Συνέχεια από την 1η

Η αέναη επιθυμία για επιστροφή
στη νιότη και ο καταλυτικός
ρόλος της ποίησης έχει (όχι
πάντα) ευεργετικά
αποτελέσματα… Εκεί θα λάμψει
το χάρισμα του ποιητή ώστε να
δείξει το φως κι όχι το σκότος
στον εαυτό του και στους
αναγνώστες του».
Για το βιβλίο, «Καλλιπεύκη Κάτω
Ολύμπου», μίλησαν:
Ο Απόστολος Αστ. Παπαϊωάννου,
συνταξιούχος δάσκαλος και
μουσικός, (ο δημιουργός του
«Ωδή στην Καλλιπεύκη -
Επιστροφή»), εκφράζοντας σειρά
συναισθημάτων και ανασύροντας
μνήμες με ερεθίσματα τόσο τα
λίγα περιγραφικά στοιχεία του
βιβλίου όσο και από το πλήθος
των φωτογραφιών, λέγοντας πως
«αν μια εικόνα είναι χίλιες
λέξεις… εδώ έχουμε 300
φωτογραφίες άρα τόμους
ολόκληρους… και
Ο Βαγγέλης Κυριατζής,
οικονομολόγος - επιχειρηματίας,
από την Κρανιά Κάτω Ολύμπου,
που ζει στην Μινεσότα των ΗΠΑ.
Ο Βαγγέλης Κυριατζής, εκτός των
άλλων αλλά και για να δείξει την
αξία που έχει το συγκεκριμένο
βιβλίο λεύκωμα (και κάθε
παρόμοιο), έκανε ένα ιστορικό
άλμα στο χρόνο τόσο στο
παρελθόν όσο και στο μέλλον.
«Φανταστείτε, το βιβλίο λεύκωμα
αυτό να είχε γραφτεί το 1918,
πόσα στοιχεία και πόση γνώση θα
μας προσέφερε… φανταστείτε
τώρα τους απογόνους μας, που
θα το ξεφυλλίζουν το 2118, πόσες
πληροφορίες θα έβρισκαν για
μας, για τους μακρινούς, πριν 100
χρόνια προγόνους τους»!
Κατέθεσε επίσης και την πρόταση
- άποψή του για την Καλλιπεύκη
και των κάμπο της, των πέντε
χιλιάδων στρεμμάτων: Να
αποκαλείται στο εξής έτσι όπως
είναι, το υψηλότερο κατοικημένο
και καλλιεργούμενο οροπέδιο της
Ελλάδας, μια και έχει το προνόμιο
να βρίσκεται στα 1000 μέτρα
(1054 μέτρα η πλατεία του
χωριού)!
Στη συνέχεια, η Ματίνα
Παπαδόντα και ο Αποστόλης Αστ.
Παπαϊωάννου, διάβασαν
αποσπάσματα από το βιβλίο «Ωδή
στην Καλλιπεύκη - Επιστροφή».
Προβλήθηκε ολιγόλεπτο βίντεο,
που δείχνει την Καλλιπεύκη από
ψηλά και βίντεο, που ήταν ένα
γρήγορο «ξεφύλλισμα» του
βιβλίου - λευκώματος
«Καλλιπεύκη Κάτω Ολύμπου».
Συντονιστής της εκδήλωσης,
ήταν ο Αποστόλης Γκουγκουλιάς,
δασοφύλακας, που μοίρασε
άριστα τον λόγο, ευχαρίστησε
όλους και τόνισε πως η δύναμη
του Συλλόγου (του κάθε
συλλόγου) είναι τα μέλη του, που
έχουν την ηθική υποχρέωση της
παρουσίας σε δράσεις και
εκδηλώσεις του και την ηθική
υποχρέωση επίσης να
συνδράμουν με την οικονομική
συνδρομή τους, με τον χρόνο
τους, με ότι μπορούν, έτσι τον
διατηρούν πάντα ενεργό και τον
κάνουν πιο δυνατό.

Ο πρόεδρος του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», Παναγιώτης
Παπαϊωάννου (δημιουργός του
δευτέρου βιβλίου), ευχαρίστησε
εκ μέρους του Δ.Σ. όλους τους
παραβρισκόμενους και ιδιαιτέρα
τη Φωτεινή και τον Θανάση
Γρόντζο, χορηγό της έκδοσης.
Στους ομιλητές και στον
συντονιστή, απονεμήθηκε
ευχαριστήριο με φωτογραφία της
Καλλιπεύκης, προσφέρθηκε ένα
αντίτυπο κάθε βιβλίου και στη
Φωτεινή Γρόντζου, μια
προσωπογραφία, που σχεδίασε η
Χριστίνα Παπαϊωάννου (ειδικά για
την ημέρα).
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο π. Βησσαρίωνας,
ιερέας της Καλλιπεύκης, ο π.
Αστέριος Γεροστέργιος,
συνταξιούχος που ζούσε μέχρι
πριν λίγο στις ΗΠΑ, ο πρώην
αντιδήμαρχος Θωμάς Τσιαπλές
και πλήθος φίλων τόσο από την
Καλλιπεύκη όσο και από τους
Γόννους, την Κρανιά και την
Κατερίνη.

Ομιλία Γιώργου Μεριστούδη (για
το βιβλίο «Ωδή στην Καλλιπεύκη
– Επιστροφή» 
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
«Από τα πρώτα νεανικά μου
χρόνια, βασικός μου αγώνας και
πηγή κάθε μου χαράς και κάθε
μου λύπης, στάθηκε η αδιάκοπη
και ανελέητη μάχη, που γινόταν
μέσα μου, ανάμεσα στη σάρκα και
στο πνεύμα. Μέσα μου υπάρχουν
οι πιο αρχαίες, πανανθρώπινες,
σκοτεινές και φωτεινές δυνάμεις
και το πνεύμα μου  είναι το πεδίο
όπου συγκρούονται και μάχονται
οι δύο αυτές στρατιές… Ο
αγώνας αυτός εβάστηξε πολλά
χρόνια. Δοκίμασα πολλούς
διαφορετικούς δρόμους, για να
φθάσω στη λύτρωσή μου: τον
δρόμο της αγάπης, της
επιστημονικής περιέργειας, της
φιλοσοφικής έρευνας, της
κοινωνικής αναγέννησης και
τελικά ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ
ΠΟΙΗΣΗΣ». Τούτα τα λόγια του
Νίκου Καζαντζάκη, φαντάζομαι να
τα λέει ο Αποστόλης
Παπαϊωάννου. Τούτον τον αγώνα
και την ανελέητη μάχη ανάμεσα
στη σάρκα και στο πνεύμα, θεωρώ
ότι έδωσε ο ποιητής στη μέχρι
τώρα ζωή του.
Γεννημένος στην Ολυμπία Γη της
Καλλιπεύκης….. εκεί ψηλά! Σε
φεγγαρόφωτη χώρα, που
σεργιανούν και
αποστοιχειώνονται τα παιδικά του
όνειρα, τα ζυμωμένα με πάγο,
αστροφεγγιά και προζύμι, από
βοριάδες και λάσπη. Εκεί κοντά
στη λίμνη Ασκουρίδα και στις
«ξελογιάστρες» νύμφες. Εκεί που
μια μέρα, απʼ του βουνού ένα
πλάνο ξάνοιγμα, πήραν μαζί τις
κόρες της λίμνης, ξεχύνοντάς τες
μακριά κάτω στο βυθό του
κάμπου.
Εκεί στο βυθό του κάμπου,
βρέθηκε κι ο ποιητής μας, αφού
περιπλανήθηκε σε τόπους
πολλούς, γεμίζοντας με γνώσεις
τον εαυτό του και τους μικρούς
μαθητές του. Παιδαγωγός,
μουσικός, δάσκαλος Λαϊκής

Επιμόρφωσης, συνδικαλιστής,
υποψήφιος Δήμαρχος. Ο
πληθωρικός Δάσκαλος, ο
αγωνιστής, ο γιος του Ολύμπου, ο
«αντάρτης» με την ευαίσθητη
ψυχή, ρίζωσε και συνέχισε τη ζωή
του, στις όχθες μιας άλλης
πανάρχαιας λίμνης ….  στις
όχθες της… Βοιβηίδας στον
απλόχωρο Ριζόμυλο. Οι νύμφες
της Βοιβηίδας, τον καλούν στο
μοναχικό μονοπάτι της ποίησης!
Μήπως όμως, είναι αυτές οι ίδιες

νύμφες της νιότης του; Αυτές που
ξενιτεύτηκαν μαζί του; Αυτές που
με τις λάγνες φωνές και τα
κελαριστά τους λόγια, ξυπνούν
τον αρχαίο ποιητή μέσα του; Τα
αερικά του βουνού και του
κάμπου, που με το μαγικό τους
ραβδί, δείχνουν σε κάποιους
τυχερούς και χαρισματικούς
συνάμα, τον δρόμο του ποιητή!
Τον δρόμο της ποίησης… Τον
τελικό δρόμο για την «Κορυφή».
Γιατί η ποίηση είναι περιπλάνηση
και περιήγηση σε χώρους
άγνωστους, μαγικούς και
αγεωγράφητους. Ο ποιητής δεν
είναι ο δημιουργός, αυτός που
ποιεί. Ο δημιουργός και
σκαπανέας νέων δρόμων,
ρηξικέλευθων, ατραπών, που σε
οδηγούν μέσα από την αναζήτηση
και την διαρκή περιπέτεια στην
Ιθάκη σου! Ο υπηρέτης της
ποίησης, ως αλχημιστής,
συνενώνει πάθη και
συναισθήματα αποτυπωμένα σε
λέξεις, που σε ταξιδεύουν μακριά
ή σε μετουσιώνουν σε κάτι
ιδεατό!
Κάθε όμως ευαίσθητη και
«αλαφροΐσκιωτη ψυχή» κατά το
ποιητικό ρηθέν, αναζητά το λίκνο
της, τον οίστρο της, τα ερείσματά
της, τις θύμησες του
παρελθόντος, που αναφύονται
μέσα από τη μούχλα του ερμαρίου
της γενέτειράς του. Μέσα από
την μυρωδιά, από το ρετσίνι των
πεύκων στο χωριό, μέσα από τις
οσμές του φρεσκοβαμμένου
ξύλου και του ασβέστη, που
σηματοδοτεί την Ανάσταση και τη
γιορτή. 
Κάθε ποιητής, ραψωδός,
καλλιτέχνης, περιηγείται και
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ στον χώρο την ιδεών
του, που πετούν ελεύθερες και
πανώριες στην γη, που τον γυρίζει

ο ομφάλιος λώρος του! Κάθε
ποιητική συλλογή είναι ψυχικό
αποτύπωμα και συναισθήματα,
που γεννιούνται μέσα από τις
στάχτες κυριολεκτικές ή και όχι
και μεταλλάσσονται σε ύλη,
καθώς το μελάνι στάζει στο χαρτί. 
Οι ποιητές αφήνουν
συναισθηματικά ίχνη στο πέρασμά
τους και ποτέ αποδείξεις και αυτό
τους καθιστά θελκτικούς και
συνάμα απόμακρους.
Η αέναη επιθυμία για επιστροφή

στη νιότη και ο καταλυτικός
ρόλος της ποίησης σʼ αυτή δεν
έχει πάντα ευεργετικά
αποτελέσματα, αν
αναλογιστούμε τα ποιητικά
αποκυήματα, κάποιων σημαντικών
ποιητών. 
Η ποίηση μπορεί από όχημα
διαφυγής, να μετατραπεί σε
δόκανο ψυχικής κατάπτωσης και
κατάθλιψης.
Εκεί θα λάμψει το χάρισμα του
ποιητή… ώστε να δείξει το φως
και όχι το σκότος στον εαυτό του
και στους αναγνώστες του.
Γιε του Ολύμπου! Δάσκαλε και
φίλε!

Ομιλία του Αποστόλη Αστ.
Παπαϊωάννου για το βιβλίο -
Λεύκωμα «Καλλιπεύκη Κάτω
Ολύμπου»
Από την Καλλιπεύκη για την
Καλλιπεύκη με αγάπη…  
Βιβλίο - Λεύκωμα, «Καλλιπεύκη
Κάτω Ολύμπου», «Χατζηγιάννειο
Πνευματικό Κέντρο Λάρισας»!
Τρίτη 5 Ιουνίου 2018! 
Θεωρείστε τούτο το σημείωμα
«πετραχήλι», σαν μια ακόμα
εισήγηση για το Λεύκωμα, στο

«Χατζηγιάννειο», που δεν
διαβάστηκε, γιατί δεν είχε
γραφτεί κι αν είχε γραφτεί, δε θα
είχε διαβαστεί, γιατί ίσως δεν θα
έφταναν τα χρονικά περιθώρια κι
έτσι σας τη στέλνω και
αξιοποιήστε την όπως νομίζετε
(μεταχρονολογημένα). 
…Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου
ψηλά στην ελληνική ύπαιθρο,
ζούσε ο ΜΕΣΑΚ, ένας
«άνθρωπος», που δεν θα τον
έλεγες και άνθρωπο… λίγο γέρος,

λίγο ηλικιωμένος, λίγο
κουρασμένος, λίγο
ξεθωριασμένος, λίγο
εγκαταλελειμμένος αλλά
ελπιδοφόρος, με διάθεση παιδιού
κι ας είχε ξεμείνει από παιδιά, που
είχαν ξεμείνει από «ζωή» και
ξεμάκρυναν για να τη βρουν, με
χίλιες δυο δοκιμασίες κι αυτός
εκεί ψηλά στα θεϊκά. Καθόταν σε
ένα  σταυροδρόμι καημών, ψυχών
και ελπίδας, περιμένοντας
κάποιον περαστικό, να τον
περάσει απʼ την Ιστορία δίπλα στο
ποτάμι, γιατί σα νύχτωνε,
δύσκολα θα τα κατάφερνε
μόνος...
Άκουσε τον απόμακρο αχό από
ανάσες αλόγων, που κάλπαζαν
πάνω στο σκληρό μονοπάτι και
πλησίαζαν. Καβαλάρηδες, που
έρχονταν απʼ τη στροφή του
δρόμου, Ζύγωσαν… «Ο ΜΕΣΑΚ…
Ο ΜΕΣΑΚ….!» Είπαν οι
καβαλάρηδες, μόλις τον
αντίκρισαν όλοι μαζί με μια
φωνή… ο δικός τους ΜΕΣΑΚ, κι
αυτός τους  αναγνώρισε, ήταν
παιδιά δικά του! 
«Γερο - ΜΕΣΑΚ, πώς ξέμεινες;»,

είπε ο Πρωτοκαβαλάρης. 

««ΩΩδδήή  σσττηηνν  ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  --  ΕΕππιισσττρροοφφήή»»  κκααιι  
««ΚΚααλλλλιιππεεύύκκηη  ΚΚάάττωω  ΟΟλλύύμμπποουυ»»

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΩΩΝΝ
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«Αφήστε τα πως ξέμεινα και
βοηθάτε να κινήσουμε της
ιστορίας τη ρόδα, γιατί εμείναμε
λειψοί ψηλά στην Καλλιπεύκη»,
τους απάντησε.  
«Τι εννοείς λειψοί;»,
αναρωτήθηκαν μʼ ένα στόμα. 
«Λέω, πως θέλει πάλεμα να
συνεχίσει να γράφεται η ιστορία
στα πατρικά τα σπίτια κι ως
φαίνεται μείναν λίγοι κι αδύναμοι
και σεις οι νιοι μακρύνατε…».  
Ταράχτηκαν, φάνηκαν διστακτικοί
είχαν και τα δικά τους, είχαν τις
έγνοιες τους, τα βάσανα μα το
σπινθήρισμα στη ματιά του γερο -
ΜΕΣΑΚ τους κάρφωνε κατʼ
ευθείαν στην καρδιά, στο μυαλό,
τους έπεισε στη στιγμή.  
«Ορμάτε σύντροφοι, βάλτε ένα

χέρι να περπατήσει το κάρο
τούτου του γέρου, να
ξεκολλήσουμε τούτο τον τόπο, να
συνεχίσει να κινείται η ρόδα της
ιστορίας…», τους είπε ο
πρωτοκαβαλάρης, «πάμε μαζί,
γιατί κοινό είναι το συναίσθημα,
κοινή και η ιστορία, αυτό μας λέει
ο Γερο - ΜΕΣΑΚ». 
Δεν χρειάστηκε άλλη κουβέντα… 
Να ʼτοι! Οι καβαλάρηδες, έζεψαν
το συναίσθημα, το χρέος, στην
ανάγκη για ζωή! Να ʼτος κι ο
ΜΕΣΑΚ μπροστά καμαρωτός,
έφτασαν στο λειψό χωριό των
λιγοστών κατοίκων, στην…
Καλλιπεύκη! Δεν σας λέω τη
συνέχεια, το παραμύθι δεν έχει
τέλος, γιατί είναι ακόμη στην
αρχή κι έχει πολλά να πει, μιας κι
ο γερο - ΜΕΣΑΚ, κατόρθωσε να
εμπνεύσει να συγκινήσει… 
Μια πορεία «απʼ την Καλλιπεύκη
για την Καλλιπεύκη με… αγάπη». 
Μια τέτοια ανάγκη, ήταν η
προχθεσινή παρουσίαση, ενός
βιβλίου - φωτογραφικού
Λευκώματος με τίτλο
«Καλλιπεύκη Κάτω Ολύμπου»!
Λεύκωμα, θαυμάσιο! Σαν την

ελπίδα  αποτυπωμένη και
ζωγραφισμένη σε χαρτί να
σπρώχνει την ψυχή! Λεύκωμα
αγωνίας εν μέσω χιλίων κόπων να
στηθεί, να τυπωθεί να
παρουσιαστεί, για να υμνήσει μαζί
και μύριους άλλους στόχους και
σκοπούς, του… λίγο γέρου, λίγο
μεσήλικα, μα πολύ νέου στην
ελπίδα  ΜΕΣΑΚ, σε ένα ιδιόμορφο
σχήμα: Μορφωτικός
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ενός  Δ.Σ.
«αλλοπρόσαλλου»,  όπως το είπε
ο γέρος ΜΕΣΑΚ  εκείνη τη μέρα
στο ποτάμι, που διαβιεί μακριά ο
ένας απʼ τον άλλο, που προσπαθεί
να συντονίσει αγώνα και αγωνίες,
σαν εκείνη τη μέρα, που
αντάμωσαν…
Έτσι, συνυπάρχουν,
συναντιούνται και
συνδημιουργούν! Πώς; Με την
ψυχή στο στόμα, από την ψυχή
τους και με ψυχή, τον Πρόεδρο,
Παναγιώτη Παπαϊωάννου, τον
δημιουργό του Λευκώματος!

Αυτόν, αυτό κι αυτούς,
παρουσίασαν την Τρίτη 5 Ιουνίου
2018, στο «Χατζηγιάννειο», οι
ομιλητές - παρουσιαστές…  
Και τι δεν είπαν! Για τον γερο -
ΜΕΣΑΚ, για τον Παναγιώτη -
Πρωτοκαβαλάρη, τους
ακούραστους ΜΕΣΑΚίτες, την
Καλλιπεύκη, την Πατωμένη, τη
λίμνη την αποξηραμένη! Με την
ακαδημαϊκότητα του λόγου και
του στοχασμού και με αφορμή το
Βιβλίο - Λεύκωμα, «Καλλιπεύκη
Κάτω Ολύμπου». 
Άκουσα να λέγεται πως μια
φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις!
Τότε, Λεύκωμα 298
φωτογραφιών, είναι τριακόσιες
χιλιάδες λέξεις, δηλαδή δυο -
τρεις τόμοι… φαντάσου, πόσων
συναισθημάτων! Ναι, αυτό το
Λεύκωμα, του Παναγιώτη
Παπαϊωάννου, είναι πράγματι
τόνοι λέξεων και συναισθημάτων
κι όπως είπε ο Άγγελος
Πετρουλάκης, δημοσιογράφος,
ποιητής και συγγραφέας «…για
δεκάδες χιλιάδες ζωές, που
έζησαν πριν από εσάς, από την
πρώτη δημιουργία του 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 του Ολύμπου, οι
γιαγιάδες που ήξεραν τα βότανα,
όλα όσα έδωσαν ταυτότητα σʼ
αυτήν την γη, είναι η συνεχής
γραμμή μέσα στον χρόνο, που
κατορθώνει να χαράσσεται
ακόμα. Όλοι αυτοί που έζησαν
πριν από εσάς, οι απολύτως
άγνωστοι πρόγονοί σας μέχρι και

οι πατέρες και οι μητέρες σας.
Αυτό είναι η Καλλιπεύκη. Και
απέναντι σʼ όλους αυτούς
δηλώνω και καταθέτω τον
σεβασμό μου». Ακριβώς αυτό κ.
Άγγελε Πετρουλάκη! Όσο και να
διαφωνείς με την άποψη του για
τους «ευεργέτες», γιατί η
χρηματοδότηση από τον
Καλλιπευκιώτη, Θανάση Γρόντζο,
δεν ήταν ευεργεσία, ήταν
συμμετοχή, σαν όλους τους
Απανταχού Καλλιπευκιώτες για
την πατρίδα τους, ανάλογα με το
έχει τους ο καθείς και σίγουρα
μακριά από τους
επονομαζόμενους «εθνικούς» και
τα ματωμένα κέρδη τους, που
παρουσιάζονται όταν απουσιάζει η
πατρίδα και φύονται σαν
μανιτάρια και δη δηλητηριώδη! Ο
Πετρουλάκης, ήταν χείμαρρος και
τον ευχαριστούμε θερμά! Καθώς
και το πατριωτάκι μας, Θανάση
Γρόντζο!
Και ο γιατρός, κ. Λάμπρος
Καραγεώργος, Διευθυντής
Καρδιολογικής του Νοσοκομείου

Λάρισας: «Δεν θεραπεύει μόνο
καρδιές, το εργαλείο της αγάπης
και του έρωτά μας, αλλά και το
συναίσθημά μας». Έλαμπε και
καμάρωσε για το Λεύκωμα, σαν
να περιέγραφε την ιδιαίτερη
πατρίδα του, που μοιάζει τόσο
πολύ με την Καλλιπεύκη,
νοσταλγικά  και λατρευτικά,
ακόμα και στις πατάτες και στα
φασόλια που… προσπάθησε να
πεισθούμε για τα καλύτερα δικά
τους αλλά… «Όχι, Γιατρέ κι από
τα θκά μας!». Από θεραπείες,
εγχειρήσεις και επιστήμες ΝΑΙ
αλλά από θεϊκή αμβροσία, δίπλα
στο παλάτι του Δία και στην
Ασκουρίδα λίμνη του, είναι σαν να
προσβάλουμε τους μυθικούς,
θεϊκούς κανόνες, που όρισαν τα
της διαιτολογικής αμβροσίας μας!
Το μόνο πρόβλημα που δε
σκέφτηκαν, ήταν ότι είχαν
υπολογίσει σύμφωνα με τις δικές
τους αντοχές, όχι τις δικές μας!
Να συναινέσουμε,  όμως, στην
κονκισταδόρικη μεταφορά

πατάτας των Ίνκας, αν και μπαίνει
σε μετέπειτα κεφάλαιο και όχι
στου Προμηθέα Ασκουρίδη την
επανάσταση. Σε ευχαριστούμε,
Γιατρέ, ήσουν όαση! Η μάλλον
λίμνη, σαν αυτή, που με την
«προσταγή» - προτροπή σου,
έκανες εικόνα στη φαντασία μας,
τη λίμνη της Καλλιπεύκης, την
Ασκουρίδα, με την επανασύσταση
- επαναλειτουργία της. 
Και η εισήγηση του Σκηνοθέτη -
Ηθοποιού της παρέας,  Νίκου
Ορφανού, που «εποίησεν ήθος»
και φως, βάζοντας το
φιλοσοφημένο λιθαράκι στη
διαφύλαξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. «Το Λεύκωμα»,
είπε, «μια μικρή αλλά σημαντική
προσπάθεια να διαφυλαχθεί η
μνήμη της καθημερινότητας, μιας
επαρχιακής κοινότητας. Ζούμε
στην εποχή της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης, της λεγόμενης
ψηφιακής. Εδώ λοιπόν,
αφουγκραζόμαστε την αγωνία
του φωτογράφου - συγγραφέα, να
μας παρουσιάσει, μια όσο το

δυνατόν πολύπλευρη εικόνα του
τόπου του, αυτό είναι επίσης
σημαντικό, γιατί δείχνει ότι
κάποιοι σύλλογοι, πραγματικά
προσφέρουν έργο χειροπιαστό.
Κάποιοι πηγαίνουν πέρα από τις
συνηθισμένες παραδοσιακές
μαζώξεις…» Ακριβώς, Νίκο
Ορφανέ, προσυπογράφουμε και σʼ
ευχαριστούμε!
Ο παρουσιαστής, κ. Κολλάτος
Γιάννης, ότι και να πεις, τον αέρα
του Παρουσιαστή της TV τον έχει!
Μοίρασε το λόγο, μοίρασε διά-
θεση και χιούμορ, σαν τη χαρά
του παιδιού στʼ αλώνι .Δε χρειάζε-
ται ιδιαίτερα λόγια αλλά μια πολύ
- πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη! Σ
ευχαριστούμε,  Γιάννη Κολλάτε!   
Ο κ. Δήμαρχος Τεμπών κι άλλος
Κολλάτος, σαν… Δήμαρχος, πως
αλλιώς; Λίγο το έργο, λίγο η προ-
βολή, λίγο η υπόσχεση, λίγο η
προοπτική, λίγο απʼ όλα. Η πολι-
τική στην τέχνη του εφικτού, γνω-
στό «τοις πάσι», γιατί αν
καταλάβει ο λαός τι κερδίζεται με

το ανέφικτο, τότε θα γυρίσει ο κό-
σμος …αλλιώς! Σʼ ευχαριστούμε,
Δήμαρχε, δεν κοστίζει τίποτα μα
μπορεί να αγοράσει τα πάντα!
Είναι λίγο αλλά αυτό διαθέ-
τουμε… και το μέλλον αόρατο
(εκλογές κάποια στιγμή θα
έχουμε). 
Πρέπει να φτιάξω και το πορ-
τραίτο των αγόγγυστων «καβαλά-
ρηδων» του ΜΕΣΑΚ, θα το κάνω
σε άλλο σημείωμα, για καθέναν
ξεχωριστά, το σημειώνω, κάτι σαν
χρέος, γιατί είναι η συνεχής
γραμμή, που συνεχίζουν να τη χα-
ράσσουν ακόμα, όπως είπε ο Πε-
τρουλάκης, ίσως εμπνευστούν και
άλλοι Καλλιπευκιώτες και ξεπεζέ-
ψουν στου γερο - ΜΕΣΑΚ το κίνη-
τρο. Όχι μόνο κριτικές απʼ τον
πλάτανο «τʼς πλατέας τʼ Νιζιρού»
γεμάτοι αλκοόλες, γιατί το βγάλ-
σιμο στο ξέφωτο και στʼ αλώνι,
έχει ζόρι και σαν ξεβγείς… κατε-
βάζεις μετά όσα καντήλια θέλεις,
και αναμμένα! «Γραίνʼ μαλλί κι
τρων ψουμί», νεζεριώτικη παροι-
μία κι ας είμαστε οι δόλιοι λιγο-

στοί…
Το Βιβλίο - Λεύκωμα, του προ-
έδρου, Παναγιώτη Παπαϊωάννου.
Το λεύκωμα, στην αρχαία Ελλάδα
ήταν ξύλινη σανίδα, όπου οι νόμοι
ανακοινώνονταν  με «έγκαυση»,
πυρωμένο σίδερο και δεν έσβηνε.
Υπήρχε και η «μάλθα», μαλθακό-
τερο, με κερί και πίσσα, για προ-
χειροδουλειές, τιμοκαταλόγους
κτλ και στους Ρωμαϊκούς χρό-
νους, ονομάστηκε «άλμπουμ»,
πάει να πει λευκό κι αργότερα
ήταν βιβλίο μαθητριών, όπου γρά-
φονταν σύντομες σκέψεις ή κεί-
μενα προσωπικού χαρακτήρα για
συναισθήματα, όνειρα, έρωτες,
καλλιτέχνες με ερωτήσεις τύπου
«Τι εστί γυνή, ανήρ αγάπη φιλί,
έρως φιλία» κτλ, οπωσδήποτε
ζώδια και πάντα τέλειωνε με το:
«Ποια είναι η γνώμη σου για τον -
την Κτήτορα», δηλαδή τον ιδιο-
κτήτη, που θα περίμενε με αγωνία
την απάντηση… 
Αν δεν σε κάλυψαν οι προλαλή-
σαντες, Πρόεδρε, να καταθέ-

σουμε και εμείς την ταπεινότητά
μας και το θαυμασμό μας. Όχι,
δεν είναι το Λεύκωμά σου ούτε
αρχαίο, ούτε μαθητικό, παρʼ όλο
που ίσως έχει το κάτι απ αυτά,
αλλά είναι σωρευμένη όλη η ιστο-
ρική διαδρομή της  Καλλιπεύκης
και των περιχώρων, περιβάλλον-
τος, κοινωνικής και θρησκευτικής
ζωής , εργασίας και ταξιδιού στο
χρόνο, στη μνήμη και στο συναί-
σθημα. Πράγματι, φωτογραφίες
μικρού μεγέθους αλλά απέραντου
συναισθηματικού διαμετρήμα-
τος…
Την ταξιδεύει απʼ το βαρύ παρελ-
θόν στα πέρατα του κόσμου την
Καλλιπεύκη του, ο Παναγιώτης,
μας δροσίζει στα δάση με τις αι-
ωνόβιες οξιές, μας αρωματίζει με
αρώματα ρίγανης, ρετσινιού και
άλλων μυρωδικών της Καλλιπεύ-
κης, λουλουδιών, ζεστού ψωμιού
παραδοσιακού φούρνου καμένου
με πουρνάρια, με απλωμένους
τραχανάδες και πίτες, με πατάτες
στα χωράφια και προ παντός με
πρόσωπα που έφυγαν, που μένουν
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και επιμένουν και που θα ξεσκεπά-
ζουν ότι κρατάει η μνήμη μας και η
καρδιά μας, ότι αγαπήσαμε και συ-
νεχίζουμε και όλα ταχτοποιημένα
στην ιστορική γραμμή της Καλλι-
πεύκης. Πρόσωπα αθάνατα σε
γιορτάσια και πανηγύρια, που κοι-
τούν γύρω - γύρω σε μυστήρια και
εκκλησίες,  σε χαρές και λύπες!
Πρόεδρε, Παναγιώτη, ασυγκρά-
τητη η σύλληψη και η υπομονή
σου ως το τελικό στάδιο αυτής
της έκδοσης! Ο επιμένων, επιβε-
βαιώνει πάντα τον πόθο για μια με-
γάλη «νίκη», μακάρι να είναι η
αρχή για πολλές - πολλές τέτοιες
ποικιλότροπες εκδόσεις και νίκες,
υλικό και πρόσωπα έχουμε, περίσ-
σευμα διάθεσης έχουμε. Ας ασπα-
στούμε το «Από την Καλλιπεύκη
για την Καλλιπεύκη με αγάπη…»
να φτάσει στους απόμακρους τό-
πους, ας στείλουμε την «Καλλι-
πεύκη Κάτω Ολύμπου» στα πέρατα
κι απέραντα της γης… 
Και να ευχηθούμε, «Καλοταξί-

δευτο» το Λεύκωμά Μας… 

Ομιλία του Βαγγέλη Κυριατζή για
το βιβλίο - Λεύκωμα «Καλλιπεύκη
Κάτω Ολύμπου»
Είναι χαρά μου που είμαι εδώ σή-
μερα ανάμεσα σας, στην ωραία
Καλλιπεύκη, για να πω μερικά
λόγια, για το βιβλίο του Παναγιώτη
Παπαϊωάννου.
Τώρα, αν μερικοί από σας, αναρω-
τιέστε γιατί ήρθε ένας Κρανιώτης
να μιλήσει για την Καλλιπεύκη,
αυτό θα γίνει κατανοητό πολύ
σύντομα. Στα τελευταία δώδεκα
χρονιά, μαζί με την σύζυγο μου,
επισκεπτόμαστε την Καλλιπεύκη
τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο
και έχουμε φέρει εδώ φίλους από
την Ελλάδα, την Γερμάνια, την Ολ-
λανδία και την Αμερική.
Όμως, θα μιλήσω πρώτα για τον
συγγραφέα, Παναγιώτη Παπαϊωάν-
νου, που εσείς τον γνωρίζετε χρό-
νια. Μετά για το βιβλίο που έχω
στα χεριά μου και που ελπίζω να το
έχετε και εσείς και αν έχω ακόμα
χρόνο, θα πω και δυο λόγια για την
Καλλιπεύκη.
Τον Παναγιώτη, τον γνώρισα μέσω
Face book, πριν δυο χρόνια περί-
που και συναντηθήκαμε πέρσι τον
Σεπτέμβριο για πρώτη φορά στην
Καλλιπεύκη. Γίναμε αμέσως φίλοι,
γιατί έχουμε αρκετά κοινά σημεία
ζωής και ενδιαφέροντα. Είμαστε
σχεδόν στην ίδια  ηλικία. Στα δέκα
μας χρόνια, αφήσαμε και οι δυο τα
χωριά μας, ο Παναγιώτης για τον
Αμπελώνα και εγώ για την Λάρισα.
Ζήσαμε τη ζωή μας, μακριά από τα
χωριά μας, για τα οποία έχουμε
νομίζω την ίδια δυνατή αγάπη και
αφοσίωση. Είμαστε και οι δυο ερα-
σιτέχνες φωτογράφοι και μας αρέ-
σουν πολύ οι ιστορίες, παλιές και
νέες.
Από τη στιγμή που γνωριστήκαμε,
ο Παναγιώτης με εντυπωσίασε με
την αφοσίωση του και την εργατι-
κότητα του στον Σύλλογο και σε

ότι έχει σχέση με την καλυτέ-
ρευση του χωριού. Επίσης, με το
πολύ ανοιχτό μυαλό του, που δέ-
χεται εύκολα ιδέες και γνώμες
άλλων, αν αυτά μπορούν να βοη-
θήσουν την Καλλιπεύκη.
Και επίσης, γνωρίζω από πρώτο
χέρι, από την δική μου εμπειρία, τι
σημαίνει να είσαι μακριά από το
χωριό που αγαπάς, στην Βέροια ας
πούμε τον χειμώνα ή στην Μινε-
σότα της Αμερικής αλλά το μυαλό
σου και η καρδία σου, να είναι
πάντα στο χωριό σου.
Επίσης, καταλαβαίνω ποσό δύ-
σκολο είναι σήμερα να βρεθούν οι
πόροι και να οργανωθούν εκδηλώ-
σεις, που να προβάλλουν την Καλ-
λιπεύκη και να έχουν ενδιαφέρον
για τους Καλλιπευκιώτες και τους
επισκέπτες, αλλά από ότι τουλάχι-
στον βλέπω στο Face book ο
Μ.Ε.Σ.Α.Κ.  καταφέρνει και κάνει
σπουδαίο έργο, με πολλές και ση-
μαντικές εκδηλώσεις και εκδόσεις
βιβλίων σαν τα σημερινά.

Τώρα ας έρθουμε στο βιβλίο.
Για φανταστείτε να είχαμε ένα βι-
βλίο σαν αυτό του Παναγιώτη
αλλά να είχε εκδοθεί πριν την απο-
ξήρανση της λίμνης,  το 1911 ας
πούμε, με πολλές φωτογραφίες
από την λίμνη και το χωριό. Με τις
μικρές βάρκες των ψαράδων, τους
δρόμους του χωριού, με τα καλν-
τερίμια, τα γαϊδουριά και τα μου-
λάρια. Και να ήταν οι
φωτογραφίες όλες έγχρωμες, σαν
το βιβλίο του Παναγιώτη και όχι
ασπρόμαυρες. 
Τώρα φανταστείτε ότι είμαστε στο
έτος 2118, 100 χρόνια από τώρα,
και ο τωρινός κάμπος των 5500
στρεμμάτων είναι ξανά μια μεγάλη
και ωραία λίμνη.
Και οι νέοι της τότε εποχής, να
προσπαθούν να φανταστούν πως
ήταν τα χωράφια πριν ξαναγίνει η
λίμνη. Το μόνο που έχουν να κά-
νουν, είναι να βρουν αυτό το βι-
βλίο που θα τους μεταφέρει
μαγικά, γρήγορα και ουσιαστικά,
εκατό χρόνια πίσω. 
Τόσο σπουδαίος μελλοντικός θη-
σαυρός είναι αυτό το βιβλίο!
Έχει, όμως, μεγάλη αξία σήμερα,
γιατί μέσα στις 100 περίπου σελί-
δες έχει περιληπτικά σχεδόν όλη
την ιστορία του χωριού, τα ομορ-
φότερα τοπία και πιο ενδιαφέρου-
σες τοποθεσίες και τις ασχολίες
των κάτοικων της Καλλιπεύκης
σήμερα αλλά και διαχρονικά. 
Αυτό το βιβλίο, κατά γνώμη μου,
είναι ένα  άλμπουμ της ιστορίας,
της ζωής της Καλλιπεύκης, των
Καλλιπευκιωτών και του περιβάλ-
λοντος.
Αλλά η αξία του βιβλίου αυτού, αυ-
ξάνεται κάθε μέρα που περνάει και
πιστεύω πως θα γίνει ένα σημαν-
τικό ιστορικό κειμήλιο, που πρέπει
να βρίσκεται σε κάθε σπίτι οπού
ζουν Καλλιπευκιώτες και λάτρεις
της Καλλιπεύκης.
Είμαι ιδιαίτερα περήφανος,που ο

Παναγιώτης, αποφάσισε να βάλει
και μια δική μου φωτογραφία σʼ
αυτό το βιβλίο, στην σελίδα 24.
Το σχήμα του βιβλίου, η θεματική
οργάνωση του και το σχέδιο του
είναι πολύ προσεγμένα που το κά-
νουν ευχάριστο και προσιτό σε
όλους. Ακόμα σε ανθρώπους που
δεν τους αρέσουν τα βιβλία.
Πιστεύω πως το βιβλίο αυτό, είναι
το καλύτερο δώρο που μπορείτε
να κάνετε σε έναν συγγενή ή έναν
φίλο σας.
Ενώ μπουκάλι καλό κρασί ή ουίσκι
κοστίζουν περίπου 20 ευρώ. Και το
κρασί και το ουίσκι πίνονται και ξε-
χνιούνται.
Αυτό το βιβλίο, γίνεται ακριβό και
αξιαγάπητο κειμήλιο, για όποιο
σπιτικό θα το έχει, για τις σημερι-
νές και μελλοντικές γενιές. Όταν
πωληθούν όλα τα αντίγραφα που
έχουν εκτυπωθεί, θα είναι αδύνα-
τον να το βρει κανείς. Και είμαι σί-
γουρος, ότι αυτοί που θα λάβουν
αυτό το βιβλίο σαν δώρο, θα σας

θυμούνται και θα σας ευγνωμο-
νούν για πολλά χρονιά. Και όταν
το δίνετε σαν δώρο, γράψτε μαζί
με τις ευχές σας το όνομα σας και
την ημερομηνία του δώρο, γιατί
έτσι θα σας θυμούνται και οι επό-
μενες γενιές που θα κληρονομή-
σουν το βιβλίο από τους γονείς
τους.
Γράψτε π.χ. την αφιέρωση: Στον
καλό μου φίλο, Γιάννη, με πολλές
ευχές για την γιορτή σου και να
βλεπόμαστε πάντα στην Καλλι-
πεύκη. 
Με αγάπη, Γιώργος.
Δηλαδή, με 10 ευρώμ αγοράζετε
ένα σπουδαίο και καλοδεχούμενο
δώρο αλλά αν βάλετε και το όνομα
σας, αγοράζετε αιωνιότητα! Γιατί
αυτό το δώρο, δεν πίνεται ούτε
τρώγεται αλλά μένει στο σπίτι για
πάντα.
Ίσως, όμως η σημαντικότερη αξία
του βιβλίου, να είναι η ευκαιρία
για τους ίδιους τους Καλλιπευκιώ-
τες, να δουν το χωριό τους ίσως
για πρώτη φορά από εντελώς δια-
φορετικές οπτικές γωνιές.
Ένα από το πιο αγαπημένα απο-
φθέγματα μου, είναι του άγγλου -
αμερικανού ποιητή Σ. Τ. Έλιοτ,
που κέρδισε το βραβείο νομπέλ
της λογοτεχνίας το 1948.
Είπε λοιπόν ο Έλιοτ τα εξής:
«Δεν θα σταματήσουμε να εξε-
ρευνούμε. Και το τέλος της εξε-
ρεύνησης μας, θα είναι όταν
φτάσουμε εκεί από οπού ξεκινή-
σαμε και θα ανακαλύψουμε το
μέρος εκείνο για πρώτη φορά».
Ίσως σας φανεί λίγο παράξενο
αυτό. Αλλά στο μέρος που γεννη-
θήκαμε και μεγαλώσαμε, όλα τα
θεωρούμε δεδομένα. 
Τα ωραία και τα όχι τόσα ωραία.
Όταν φύγουμε για χρόνια από το
χωριό μας, αρχίζουμε να τα βλέ-
πουμε όλα με καινούρια μάτια, που
περιχέει της γνώσεις και τις εμ-
πειρίες μιας ζωής και τότε είναι
σαν μια νέα ανακάλυψη. Και όταν

ανακαλύπτουμε το χωριό μας
ξανά, σαν πρώτη φορά, είναι μια
αναγέννηση
δική μας αλλά και του χωριού μας.
Τότε μόνο μπορούμε να πούμε ότι
είδαμε το χωριό μας όπως πραγ-
ματικά είναι.
Εύχομαι και ελπίζω, πως το βιβλίο
αυτό, θα βοηθήσει πολλούς Καλλι-
πευκιώτες, να ξαναανακαλύψουν
το όμορφο χωριό σας, την Καλλι-
πεύκη, σαν να ήταν η πρώτη φορά!

Τώρα λίγα λόγια για την Καλλι-
πεύκη
Αν σας ρωτήσω τι έρχεται στο
μυαλό σας αν ακούσετε την λέξη
οροπέδιο, τι θα απαντήσετε;
Ναι, το οροπέδιο Λασιθίου στην
Κρήτη! Είχα την τύχη να επι-
σπευτώ το οροπέδιο Λασιθίου, το
οποίο έγινε διάσημο στην δέκατα
του 1960, από τις ανεμογεννή-
τριες με τα άσπρα πανιά, με τις
οποίες έβγαζαν νερό να ποτίσουν
τα χωράφια τους και που σήμερα

δεν υπάρχουν πια. Εδώ και μερι-
κές μέρες, έκανα μια γρήγορη
ερευνά στο διαδίκτυο και είδα να
διαφημίζουν το οροπέδιο Λασι-
θίου, ως το ψηλότερο κατοικη-
μένο οροπέδιο της Ελλάδας, σε
υψόμετρο 850 μέτρα.
Εγώ, όμως, όταν ακούω την λέξη
ΟΡΟΠΕΔΙΟ, έρχεται  στο μυαλό
μου η Καλλιπεύκη και τα παρα-
κάτω:
Το ομορφότερο οροπέδιο της
Θεσσαλίας και ίσως της Ελλάδας.
Το υψηλότερο κατοικημένο και
καλλιεργούμενο οροπέδιο της Ελ-
λάδας, στα 1000 μέτρα!
Το οροπέδιο της Καλλιπεύκης πε-
ριλαμβάνει, ολόκληρο το τοπίο,
που φαίνεται από τη θέση που
είναι το πέτρινο κιόσκι και το πα-
ρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου.
Όλο τον κάμπο, το χωριό, την Με-
ταμόρφωση, την Ανάληψη τις νό-
τιες κορυφές του Όλυμπου, την
Πατωμένη, κτλ.
Και πιστεύω, πως έτσι πρέπει να
παρουσιάζεται προς τα έξω και όχι
σαν ένα απλό ορεινό χωριό, που
λέγεται Καλλιπεύκη.
Το ΟΡΟΠΕΔΙΟ της Καλλιπεύκης,
είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα,
μια ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ και ένας πλού-
σιος, ενδιαφέρον και σπουδαίος
προορισμός για τους επισκέπτες,

σχεδόν 12 μήνες τον χρόνο!
Το ομορφότερο οροπέδιο της
ηπειρωτικής Ελλάδας.
Το υψηλότερο κατοικημένο και
καλλιεργούμενο οροπέδιο της Ελ-
λάδας. Αυτές οι λέξεις έχουν με-
γάλη δύναμη. Νομίζω, πως πρώτα
εμείς, οι κάτοικοι αυτής της πε-
ριοχής, πρέπει νʼ αρχίσουμε να τις
πιστεύουμε και να τις λέμε συχνά
και καθαρά σε όλους τους επισκέ-
πτες. Και αυτοί, θα τις πουν στους
γνωστούς και φίλους τους.
Που πηγές το Σαββατοκύριακο;
Πήγα στο ομορφότερο οροπέδιο
της Κεντρικής Ελλάδας ή της Θεσ-
σαλίας.
Στο υψηλότερο κατοικημένο ορο-
πέδιο της Ελλάδας, στα 1000
μέτρα υψόμετρο!
Και μετά, έχουμε και άλλες λέξεις,
ιδιότητες ή καταστάσεις. Νέες: 
Οι άγριοι Νάρκισσοι του οροπε-
δίου της Καλλιπεύκης, τον Μάιο.
Οι παπαρούνες του οροπεδίου της
Καλλιπεύκης, τον Ιούνιο.
Τα ηλιοτρόπια του οροπεδίου της
Καλλιπεύκης τον Ιούλιο.
Η ποδηλατική ανάβαση στο ορο-
πέδιο της Καλλιπεύκης, τον Αύ-
γουστο.
Ίσως ο Μαραθώνιος αγώνας του
οροπεδίου της Καλλιπεύκης, τον
Οκτώβριο.
Και σιγά - σιγά, αυτή η λίστα να πε-
ριλαμβάνει δρώμενα  αν όχι για
δώδεκα, τουλάχιστον για έξι
μήνες το χρόνο.
Και τώρα, λίγα λόγια για την λίμνη. 
Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το
αν θα γίνει ξανά η λίμνη, πως θα
γίνει, πότε θα γίνει κτλ.
Η γνώμη μου είναι, πως το θέμα
αυτό εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες εκτός  Καλλιπεύκης.
Η θα γίνει ξανά η λίμνη ή δεν θα
γίνει; Αυτό, δεν σημαίνει πως πρέ-
πει να περιμένουμε με σταυρω-
μένα χέρια, ώσπου να γίνει η
λίμνη.
Ο Αβραάμ Λίνκολν, Ο 16ος πρό-
εδρος της Αμερικής, από το 1861
ως το 1865,  είπε το εξής  για το
μέλλον: «Ο καλύτερος τρόπος να
μαντέψει κανείς το μέλλον του,
είναι να το δημιουργήσει μονός
του». Πιστεύω ότι αυτά τα δυο βι-
βλία, είναι μια πολύ καλή αρχή, για
το μέλλον της Καλλιπεύκης.
Σας ευχαριστώ πολύ. 

Φωτογραφίες: Θανάσης Παπαδη-
μητρίου.   

Σχόλιο της Χάιδως Τζήκα - Μπα-
τσαρά για το βιβλίο - Λεύκωμα «Καλ-
λιπεύκη Κάτω Ολύμπου» (στο fb)
«Εκ του περισσεύματος της καρ-
δίας, λαλεί το στόμα...»  
Κι ένα δείγμα, αποτέλεσμα περισ-
σεύματος καρδιάς, αγάπης για τη
γενέτειρά του, Καλλιπεύκη Κάτω
Ολύμπου, είναι το ομώνυμο βιβλίο
- λεύκωμα του συναδέλφου και
φίλου, Παναγιώτη Παπαϊωάννου,
που παρουσιάστηκε την Τρίτη, 5
Ιουνίου, στη Λάρισα. 
Μέσα από σχεδόν 300 φωτογρα-
φίες και αρκετά κείμενα, μπορεί ο
αναγνώστης να γνωρίσει κάθε
πτυχή του όμορφου, ορεινού χω-
ριού. Είναι ένα βιβλίο, που αξίζει
να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη όχι
μόνο των Καλλιπευκιωτών αλλά
και του κάθε φυσιολάτρη.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και
στον συγγραφέα και στον Πολιτι-
στικό Σύλλογο και στους χορη-
γούς, που στήριξαν οικονομικά
την έκδοση και σε όλους όσους
βοήθησαν με τον τρόπο τους αλλά
και σε όσους συμμετείχαν στην
παρουσίαση.
Και, όπως συνηθίζεται να λέμε,
«καλοτάξιδο»!
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Τµήµα δηµιουργικών δραστηριοτήτων, χορευτικό συγκρότηµα εφήβων, γυναικών 

Αγία Παρασκευή
26 Ιουλίου 2018

Ο καιρός βοήθησε και πλήθος Καλλιπευκιωτών και φίλων τίμησαν τη μνήμη της, στο
ομώνυμο εκκλησάκι στην είσοδο του χωριού, όπως και κάθε χρόνο τέτοια μέρα.

Το Πανηγύρι στις 30 Ιουνίου 2018

Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος, πέρασε και το πανηγύρι, χωρίς κάτι το
ιδιαίτερο.  Στην πανηγυρική λειτουργία παραβρέθηκε, ο Δήμαρχος του Δήμου
μας, Κώστας Κολλάτος και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιώργος
Μανόλης. Στα καφενεία, δυο ορχήστρες και λίγοι αυτοί που βγήκαν για χορό. 

«Ήρθε ο Αϊ-Λιας, µάσε ξύλα για τ' φωτιά σ’»... 

20 Ιουλίου 2018. Με την παρουσία - χοροστασία τριών ιερέων (π. Βησσαρίωνας,
π. Κωνσταντίνος και π. Αστέριος) και σχετικά πλήθος πιστών, γιορτάστηκε το
παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία, που βρίσκεται στην ομώνυμη κορυφή. Ο Δήμος
είχε κάνει παρέμβαση ώστε ο δρόμος να είναι διαβατός.
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Τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Ιουλίου,
άρχισαν  τα καλοκαιρινά «μαθήματα»!
Τμήμα δημιουργικών δραστηριοτήτων
για παιδιά 4-9 ετών, με την Βούλα
Παπαδόντα (φιλόλογος) και την Χριστίνα

Παπαϊωάννου (εικαστικός),
παρακολούθησαν 22 παιδιά.  
Τμήμα χορευτικού συγκροτήματος
εφήβων για παιδιά από 10 ετών και πάνω,
με την Ματίνα Παπαδόντα (φοιτήτρια

φιλολογίας). 
Τα τμήματα λειτούργησαν (όπως και
πέρσι) τρεις φορές την εβδομάδα, μέρα
παρά μέρα. Τα «μαθήματα» έγιναν στο
Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης. 

Στον ίδιο χώρο έγινα και οι πρόβες του
χορευτικού γυναικών, πολύ λιγότερες
και πάντα με την ευθύνη της Στέλλας
Γκαρλέμου (Εκπαιδευτικός Φυσικής
Αγωγής). Περισσότερα σε άλλα άρθρα.  
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Μνηµόσυνο υπέρ Ιωάννη Τσιάτσιου

και Καλλιπευκιωτών 
Μνημόσυνο υπέρ όλων των αποβιωσάντων Καλλιπευκιωτών και του
Ιωάννη Τσιάτσιου ιδιαίτερα, τελέστηκε την Κυριακή 29 Ιουνίου
2018, στον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων, με πρωτοβουλία του
Συλλόγου μας. 
Ο Ιωάννης Τσιάτσιος, φύτεψε το 1954-1955 τα πλατάνια της
πλατείας. Ο Σύλλογος μας τοποθέτησε ανάλογη επιγραφή στην
πλατεία. Για το ναό του Αγίου Θεοδώρου, την πλατεία και τον
Ιωάννη Τσιάτσιο, μίλησε το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας,
Ζήσης Κατσούλας, κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή -
αναφορά. 
Τα κόλλυβα ήταν προσφορά, της Φωτεινής Καστώρη. Το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας, με την πράξη του αυτή θέλησε να καταγράψει το
γεγονός, να τιμήσει τον Γιάννη Τσιάτσιο και να αιτιολογήσει (και
αντικαταστήσει) την πινακίδα που υπάρχει ήδη (ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ), άγνωστο από πότε. Οι επιγραφές (χάραξη στην πέτρα),
ήταν κατασκευή και δωρεά, του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας,
Ιωάννη Μπορονίκου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. 
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Ηµερήσια εκδροµή, 30 Ιουλίου 2018, περίπλους Αγίου Όρους
Τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018, ταξιδέψαμε μέχρι την Ουρανούπολη Χαλκιδικής! Ήταν η ημερήσια εκδρομή, που οργάνωσε ο Σύλλογος μας - πρόταση και επιθυμία των
γυναικών του χωριού - με τη βοήθεια της Ηλέκτρας Γκουγκουλιά και της Άννας Γκαζγάνη. Από την Ουρανούπολη με το καράβι και μετά το μεσημεριανό γεύμα, κάναμε
τον (μισό) περίπλου του Αγίου Όρους. 
Τρεις ώρες και είδαμε από μακριά τα μοναστήρια και τις φυσικές ομορφιές του Άθω. Ενδιαφέρουσα εκδρομή αλλά με πολύ «δρόμο»… ίσως με διήμερη να ήταν
καλύτερα.

Ποδοσφαιρικός αγώνας «Νέων» και «Μεγάλων»

Οι Νέοι (έφηβοι), αγωνίστηκαν στο γήπεδο στην «Καραβίδα», με τους
«Μεγάλους», το Σάββατο 11 Αυγούστου… και το αποτέλεσμα ήταν 2-10… 

Γενική Ενηµερωτική Συνέλευση,
12 Αυγούστου 2018  

Η Γενική Ενημερωτική Συνέλευση ΔΕΝ έγινε!!! Τον Σύλ-
λογό μας, τίμησαν με την παρουσία τους εφτά άτομα
{Γκουγκουλιάς Απόστολος, Παπαδόντας Δημήτριος, Πα-
παδόντα Παγώνα, Τσιαπλές Θωμάς Τσιαπλέ Παγώνα, Κα-
τσιούλα Βούλα, Ρημαγμός - (αεροπόρος) Γιώργος και έξι
από το Δ.Σ. - η γραμματέας απουσίαζε δικαιολογημένα}!
Αυτό σημαίνει, πως ό,τι κάνει ο Σύλλογός είναι καλό, πως
ό,τι κάνει ο Σύλλογος είναι αδιάφορο; Συμπεράσματα
βγάλτε μόνοι σας…

Το ότι έχεις δίκιο,
δεν σηµαίνει πως
εγώ έχω άδικο… 
Απλά δεν έχεις
δει τα πράγµατα
από τη δική µου
οπτική γωνία!
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Κοίµηση Θεοτόκου 15 Αυγούστου στην Πατωµένη

Ανάβαση Καλλιπεύκη, 
18 Αυγούστου 2018

Η 3η ανάβαση Καλλιπεύκης με ποδήλατα,
πραγματοποιήθηκε με κάθε επιτυχία.
Ήταν μια συνεργασία του Π.Α.Σ.
«ΠΗΝΕΙΟΣ» Λάρισας, του Πολιτιστικού
Οργανισμού του Δήμου Τεμπών και του
Συλλόγου μας. Τερμάτισαν όλοι οι
συμμετέχοντες αθλητές -  ποδηλάτες
(132),  οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από το
Μακρυχώρι. Η απονομή των επάθλων
έγινε στην πλατεία. Στην απονομή,
μεταξύ των άλλων και τιμής ένεκεν,
συμμετείχε και ο Ζαφείρης Δεμερτζής,
ως ο γηραιότερος των ανδρών του
χωριού (92 ετών). 
Ο Σύλλογός μας προσέφερε στους
αθλητές ποδηλάτες, σάντουιτς,
πορτοκαλάδα και φρούτο. Ήταν
πιθανότατα το τελευταίο Σάββατο του
καλοκαιριού που η πλατεία γέμισε!   
Ευχαριστούμε θερμά τον Ποδηλατικό
Σύλλογο Λάρισας «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ» για τη
συνεργασία, τον Θανάση και τον
Αλέξανδρο Μπαντή, τους μανάβηδες,
που εξυπηρετούν το χωριό μας, για την
προσφορά των ροδάκινων και τις νέες
του χωριού, Μαρία Μασούρα, Μαρία
Μιχαήλ, Στέλλα Μιχαήλ, Πόπη
Τσιούγκου, Κλαίρη Γκουγκουλιά, που
βοήθησαν!
Ν

έα
 -

 Ε
ιδ

ή
σ

ει
ς 

 Ν
έα

 -
 Ε

ιδ
ή

σ
ει

ς 
Ν

έα
 -

 Ε
ιδ

ή
σ

ει
ς

Στ’ αχνάρια των ανταρτών, στην ΚαλλιπεύκηΙστορικό περίπατο στην
Καλλιπεύκη Κάτω Ολύμπου,
στα χνάρια των ανταρτών της
123ης ταξιαρχίας του Δ.Σ.Ε.
οργάνωσαν οι Τομεακές
Οργανώσεις, στις 26
Αυγούστου, ΚΝΕ και ΚΚΕ
Λάρισας. 
Επισκέφτηκαν την Καραβίδα,
την Πατωμένη, τα
«Νοσοκομεία» και το
παρεκκλήσι του  Αγίου
Ιωάννη, όπου τοποθέτησαν
μαρμάρινη πλάκα, ακριβώς
απέναντι από την είσοδο, σε
σημείο, οπού σύμφωνα με
μαρτυρίες, ήταν ο τάφος δύο
μαχητών ανταρτών. Η
«πλάκα» τοποθετήθηκε σε
αντικατάσταση παλιότερης,
που καταστράφηκε από
βανδαλισμούς. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι κα φέτος, τιμήθηκε η Κοίμηση
της Θεοτόκου στο ομώνυμο παρεκκλήσι στην
Πατωμένη. Στις 14 το βράδυ τελέστηκε ο μέγας
πανηγυρικός εσπερινός και ανήμερα μεγάλη θεία
λειτουργία και αρτοκλασία. Πλήθος πιστών τόσο την
παραμονή όσο και ανήμερα. Φυσικά και ο τόπος γέμισες

αυτοκίνητα! Ευτυχώς και αυτή τη φορά χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα. 
Είμαστε της άποψης πως όταν στην Πατωμένη
συγκεντρώνεται πολύς κόσμος καλά είναι τα
αυτοκίνητα να παραμένουν εκτός… Μέχρι να γίνει (αν
ποτέ γίνει) δρομάκι πίσω από το εκκλησάκι που να

επιτρέπει τα αυτοκίνητα να κάνουν κύκλο και να
κατεβαίνουν στην καραβίδα, χωρίς να χρειάζεται να
επιστρέφουν από τον ίδιο δρόμο (την είσοδο) ανάμεσα
σε (πολλές φορές άγαρμπα) σταθμευμένα αριστερά και
δεξιά.      

Πολλά ήταν τα θετικά σχόλια, τα καλά λόγια, που ακούσαμε ή διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι από πατριώτισσες, πατριώτες από φίλες, φίλους του Συλλόγου
και της Καλλιπεύκης. Αρνητικά όχι! Κι αν ήταν κάποιο… ειπώθηκε ή γράφτηκε απλά για να «εκτεθεί» κάποιος (-α) αδιάβαστος ή κακοπροαίρετος!   
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Άγιος Ιωάννης
Στην ομώνυμη περιοχή (Αγίου Ιωάννη), μέσα στο δάσος, όπου και το
παρεκκλήσι, τελέστηκε η λειτουργία στις 29 Αυγούστου, ημέρα
μνήμης του Αγίου. Η ημέρα αυτή, μέρα αποκεφαλισμού, είναι
αφιερωμένη στον Άγιο, όπως και άλλες πέντε μέσα στο έτος, (7
Ιανουαρίου, 24 Φεβρουαρίου, 25 Μαΐου, 24 Ιουνίου, 29 Αυγούστου, 23
Σεπτεμβρίου).  Φωτογραφία: Ζ. Κατσιούλας 

Άγιος Νεκτάριος
Στις 3 Σεπτεμβρίου, όπως
συνηθίζεται κάθε χρόνο στο χωριό
μας τελέστηκε λειτουργία στο
εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου
στην είσοδο του χωριού. Η μνήμη
του αγίου τιμάται στις 9 Νοεμβρίου.
Χοροστάτησαν οι ιερείς π.
Βησσαρίωνας (του χωριού μας) και
ο π. Αστέριος (συνταξιούχος).
Φωτογραφίες: Ζ. Κατσιούλας 
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Υποστήριξη του Εργαστηρίου Ειδικής
Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»

Κατάθεση 200 ευρώ
έκανε ο Σύλλογός
μας στο λογαριασμό
του Εργαστηρίου
Ειδικής Αγωγής
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ». Από
αυτά, τα 100 ήταν
προσφορά των
εκδρομέων στην
Ουρανούπολη, τα 50
συγκεντρώθηκαν
από τη διάθεση των
φωτογραφιών της έκθεσης με θέμα «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ» και τα υπόλοιπα
50 από το ταμείο του Συλλόγου μας. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί έτσι
και έγινε. Η ελάχιστη συμμετοχή μας στη μνήμη των όσων «χάθηκαν»
στις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ανατολική Αττική. Το
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» βρίσκεται εδώ: Μεσολογγίου 4-6 & Ραιδεστού 7-9, Νέα
Πεντέλη, Αθήνα 152 36, Τηλ.: 210 - 613 81 50. Περισσότερα μπορείτε να
δείτε εδώ: www.eeamargarita.gr

ΑΕΙ - ΤΕΙ
-Μασούρα Χριστίνα, του Αναστασίου και της Σοφίας, Σχολή Ευελπίδων.
-Γκαβούτσικος Παναγιώτης του Γεωργίου και της Αθανασίας, Τμήμα
Ψηφιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά. 
-Γκαβούτσικου Χαρούλα του Κωνσταντίνου, Τεχνολόγων Γεωπονίας ΤΕΙ
Λάρισας. 
-Δημολιού Βάσω (κόρη Κατερίνας Καραδούκα), Παιδαγωγικό Βόλου.
-Μασούρας Νίκος, του Αναστασίου και της Σοφίας ΑΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
-Ιωάννης - Θεόδωρος Κατσαΐτης του Γεωργίου και της Αικατερίνης,
Μαθηματικό Σάμου.
-Έλλη Ντίτσα του Χαράλαμπου και της Δάφνης, Τεχνολογίας Ήχου και
Μουσικών Οργάνων, Κεφαλονιά. (Ο Ιωάννης - Θεόδωρος και η Έλλη,
είναι εγγόνια του Γιάννη Καστόρη, μένουν στην Κατερίνη). 

Τηλεόραση για όλους
Είμαστε σε αναμονή! Νέος νόμος, που επιτρέπει πλέον πρόσβαση στα κανάλια εθνικής εμβέλειας
έξω από την Digea!  Από το νομό Λάρισας συμπεριλαμβάνονται 41 χωριά μεταξύ των οποίων, τα
Αμπελάκια, η Ιτέα, τα Τέμπη, η Καλλιπεύκη, η Ραψάνη, ο Ευαγγελισμός, το Μακρυχώρι, η κάτω
Αιγάνη και οι Γόννοι. Το πώς θα γίνει αυτό, θα το μάθουμε, πιθανότατα με επιδότηση (κουπόνι) για
παροχή δορυφορικού ή διαδικτυακού σήματος. 

Αγιασµός στο Σχολείο µας µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
Στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα
ύψωσης του Τιμίου Σταυρού,
έγινε ο αγιασμός στο
Δημοτικό Σχολείο της
Καλλιπεύκης. Οι τέσσερεις
μαθητές, ο δάσκαλος,
Γιώργος Καράντζιος και
αρκετοί κάτοικοι του χωριού
(οι περισσότερες γυναίκες), οι
ιερείς π. Βησσαρίωνας (του
χωριού) και π. Αστέριος
(Γεροστέργιος, συνταξιούχος)
και το μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας, Ιωάννης
Παπαδόντας. 
Η επιλογή της ημέρας, είναι
παλαιότερη πρόταση του π.
Βησσαρίωνα, για να
βρίσκονται στον αγιασμό και
κάτοικοι του χωριού, μια και
γίνεται μετά τη λειτουργία. 
Φωτογραφίες: Ματίνα
Παπαδόντα, Μαρία Ρημαγμού. 

Έκθεση φωτογραφίας «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ» 
«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». 
Τα παραπάνω λόγια, του
Άγγελου Πετρουλάκη,
χαρακτήρισαν και
περιέγραψαν την έκθεση
φωτογραφίας, που
οργάνωσε ο Σύλλογός μας,
του Παναγιώτη
Παπαϊωάννου, που ήταν μια
σειρά από 48 φωτογραφίες
(πορτρέτα) πατριωτισσών
και πατριωτών που έτυχε να
φωτογραφίσει ο ίδιος και
δεν είναι πλέον εν ζωή! 
Η έκθεση ήταν στο
Δημοτικό Σχολείο και
παρέμεινε για ένα μήνα.  Οι
φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς
διανεμήθηκαν στους
ενδιαφερόμενους φίλους ή
συγγενείς, από τη διάθεση
των φωτογραφιών
συγκεντρώθηκε το ποσό
των 50 €, που μαζί με άλλα
κατατέθηκε στο
λογαριασμό του
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στη μνήμη
των θυμάτων της
Ανατολικής Αττικής.  
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Ο Θανάσης Σιακαβάρας, οικοδόμος, πρότεινε (fb) τα εξής:
Επειδή οι νέοι οικοδόμοι δεν γνωρίζουν την παραδοσιακή

τέχνη, να οργανωθεί σεμινάριο, με εισηγήτρια την κ.
Χαρίκλεια, για να μπορέσει η τέχνη αυτή, που δυστυχώς

χάνεται, να περάσει στους νεώτερους. Η πρότασή είναι
άκρως ενδιαφέρουσα. Πρέπει να την κάνουμε πράξη. 

Παραδοσιακός φούρνος
Κατασκευή παραδοσιακού φούρνου. Πρωτοµάστορας η Χαρίκλεια Γκαβούτσικου. 

Ο φούρνος έχει ήδη ολοκληρωθεί και χρησιµοποιείται από την οικογένεια. 

Επιτυχής μπορεί να θεωρηθεί
η όλη διαδικασία της
εθελοντικής αιμοδοσίας, που
οργανώθηκε από τον Σύλλογο
μας, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Αιμοδοσίας του
Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας. Προσήλθαν περίπου
30 και αιμοδότησαν 18. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους

και ιδιαίτερα το κλιμάκιο του
Νοσοκομείου Λάρισας. 
Οι αιμοδότες μας: 
Ανδρεάκης Γιάννης 
Γκαβούτσικος Χρίστος
Γκαντάκη - Παπαϊωάννου
Δήμητρα 
Γκουγκουλιάς Απόστολος
Γκουγκουλιάς Παντελής
Δουλαπτσής Γιάννης

Ζαφείρη - Παπαδόντα Παγώνα 
Καρατόλιος Απόστολος
Κούσιος Αναστάσιος
Κουτσιανικούλη Ειρήνη
Μιχαντά-Καραμήτρου  Δήμητρα
Ντάσιου Ντίνα
Παπαστεργίου Δήμητρα
Παπαστεργίου Πούλιος
Πρόσκοπος 
Ρημαγμού Μαρία

Εθελοντική αιμοδοσία στην Καλλιπεύκη, 5 Αυγούστου 2018
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Συνέχεια από την 1η
Και τις δύο φορές η αίθουσα
του Σχολείου κατάμεστη! Το
ενδιαφέρον αμείωτο και η
συγκίνηση περίσσεψε! 
Η επιμέλεια, τα  κείμενα, η
επιλογή (κειμένων,
τραγουδιών, χορών) και η
διδασκαλία ήταν της Βούλας
Παπαδόντα, που μαζί με την
Χριστίνα Παπαϊωάννου, είχαν
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
την ευθύνη λειτουργιάς του
τμήματος δημιουργικών
δραστηριοτήτων (για παιδιά 5-
10 ετών). 
Θα μπορούσε να έχει τίτλο κα
το «Γράμμα»… Γιατί… ήταν
βασισμένη πάνω σε ένα γράμμα
ξενιτεμένου του 1974,
γραμμένο από τα βάθη της
ανατολής (Ιράν), προς την
αδερφή του, το οποίο και
εξιστορούσε τις ανησυχίες τις
εποχής. Ο αποστολέας του
γράμματος αλλά και η
παραλήπτρια ήταν παρόντες
στην πρώτη παράσταση:
Ιωάννης Παπαδόντας
(Τσιρίκης), που εκείνο τον
καιρό δούλευε ως οδηγός
φορτηγού σε εταιρία που έκανε
έργα στο Ιράν, στα σύνορα με
το Αφγανιστάν και Βασίλω
Παπαδόντα, η αδερφή του, νέο
κορίτσι τότε, ζούσε στην
Καλλιπεύκη.
Με διάφορους τρόπους
βοήθησαν οι: Αφοί Μαντά,
Παπαδόντας Δημήτριος,
Παπαϊωάννου Θανάσης, μέλη
του Δ.Σ. τα παιδιά που
συμμετείχαν και ο Άγιος
Αθανάσιος, απʼ το εκκλησάκι
του οποίου δανειστήκαμε τις
καρέκλες… 
Συμμετείχαν: Παπαϊωάννου
Βαλεντίνα, Μπουρονίκου
Παρασκευούλα, Μπουρονίκου
Παρασκευή, Μιχαήλ Μαρία,
Μιχαήλ Κωνσταντίνα, Μιχαήλ
Στέλλα, Τσιούγκου Πόπη,
Γκουγκουλιά Κλαίρη, Μασούρα
Μαρία, Παπαζήσης
Κωνσταντίνος, Πιπίλης
Αστέρης και Παπαδόντα
Λαμπρινή, η οποία και

απήγγειλε το ποίημα «Μάνα
Καλλιπευκιώτισσα στο γιο που
ξενιτεύεται», από τη συλλογή
με τίτλο «Ωδή στην Καλλιπεύκη
- Επιστροφή», που εκδόθηκε
τον Μάρτιο από τον Σύλλογό
μας (διατίθεται στην τιμή των
πέντε ευρώ, για την οικονομική
ενίσχυση των σκοπών του). 

Ακολουθεί περιγραφή, του
Γιάννη Ανδρεάκη, στη laris-
sanet.gr
Δύο παραστάσεις, πολύ
συγκίνηση και αναμνήσεις μιας
εποχής που μοιάζει περασμένη
αλλά επανέρχεται με ιδιαίτερη
ένταση τα τελευταία χρόνια
χάρισαν τα παιδιά της
Καλλιπεύκης πριν από λίγες
ημέρες.
«Ο μισεμός είναι καημός», ο
τίτλος του θεατρικού που
διέθετε μια ιδιαιτερότητα η
οποία το έκανε μοναδικό… Είχε
ως κεντρικό γεγονός την
πραγματική επιστολή, που
έστειλε το 1974 ξενιτεμένος
Καλλιπευκιώτης στην αδερφή
του από το μακρινό Ιράν, όπου
δούλευε ως φορτηγατζής.
Γύρω από αυτό το γράμμα, η
φιλόλογος Βούλα Παπαδόντα,
έπλεξε το σενάριο με
τραγούδια, δημοτικά και
έντεχνα ποιήματα, λαϊκούς και
δημοτικούς χορούς.
Μεγάλη στιγμή όταν τα δύο
πρόσωπα του κεντρικού
γεγονότος - ο τότε ξενιτεμένος
και η αδελφή του, που δέχθηκε
το γράμμα - «αποκαλύφθηκαν»
στο κοινό που γέμισε την
αίθουσα του Δημοτικού
Σχολείου Καλλιπεύκης με τους
παρευρισκόμενους να
«ξεχειλίζουν» από
συναισθήματα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί πως
αυτή η δράση, όπως και όσες
ήδη έγιναν ή αναμένεται να
πραγματοποιηθούν το επόμενο
διάστημα, διοργανώθηκε με
την φροντίδα του Μορφωτικού
Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ».

Ο μισεμός είναι καημός - Θεατρική παράσταση
Παρουσιάστηκε το Σάββατο 4 και τη ∆ευτέρα 6 Αυγούστου
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Το διήμερο αφήγησης και παραμυθιών
με γενικό τίτλο, «Η Καλλιπεύκη
αφηγείται», που οργάνωσε ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», με «κεράσματα» του
προφορικού λόγου, στις 14 και 15
Ιουλίου, ολοκληρώθηκε την Κυριακή το
βράδυ, στην Πατωμένη με τα παραμύθια
της Αγνής Στρουμπούλη, που
ευχαρίστησαν μικρούς και μεγάλους.
Το αποτέλεσμα, ξεπέρασε κάθε
προσδοκία! Η συμμετοχή ντόπιων και
επισκεπτών ήταν ιδιαίτερα
ικανοποιητική. Η γνώση, που
μοιράστηκε απλόχερα και απλά, από την
Αγνή Στρουμπούλη, ενθουσίασε όλες
που παρακολούθησαν το εργαστήρι (15
άτομα - «το παραμύθι ως αθάνατο

νερό»)!
Οι οικοδεσπότες στην αυλή  (οικογένεια
Σταματίας Γκαραφλή) και οι νοικοκυρές
της γειτονιάς στη βρύση, προσέφεραν
από καρδιάς! Οι αφηγήσεις των ντόπιων
κυρίως, με έθιμα και μνήμες για το
«γάμος, προίκα, προξενιό»,
ανασύρθηκαν από τη μνήμη και οι
επισκέπτες παραμυθάδες
μαθητευόμενοι ή όχι αφηγήθηκαν
ανάλογα παραμύθια.
Οι επισκέπτες, γνωρίστηκαν με τους
ντόπιους, συζήτησαν, αντάλλαξαν
στοιχεία επικοινωνίας, έκαναν
επισκέψεις σε σπίτια!
Οι «μαγείρισσες» τα κατάφεραν και
πάμπολλοι δοκίμασαν φαγητά, που

έχουν ξεχαστεί ακόμα κι από τους
Καλλιπευκιώτες, όπως οι «αρανστές»
και το «αυγονέρι» (ζυμαρικά της
στιγμής με αλεύρι με διάφορα
καρυκεύματα και κύρια κόκκινο πιπέρι -
αυγά ζεματισμένα σε νερό «ποσέ»)!
Μικροί και μεγάλοι, ξετρελάθηκαν με τα
παιγνίδια στην πλατεία του χωριού και
οι θεατές απολάμβαναν τη συμμετοχή
ανασύροντας μνήμες!
Όσο για τα παραμύθια… ταξίδεψαν
όλους σε τόπους μακρινούς ή
κοντινούς, στο χώρο ή στο χρόνο,
πραγματικά παραμυθένιους…
Στόχος μας, ήταν η συμμετοχή όλων και
όχι μόνο ως ακροατών. Και αυτό
επετεύχθη σε μέγιστο βαθμό, στην

αυλή, στη βρύση, στους δρόμους, στην
πλατεία στο δάσος και… «ξετυλίχτηκε η
κόκκινη κλωστή»… Η διαχρονική αξία
του παραμυθιού και της αφήγησης,
επέδρασαν ευεργετικά σε όλους,
μικρούς και μεγάλους και πολλοί είχαν
κάτι να πουν, κάτι να αφηγηθούν, κάτι
μοιραστούν…

Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
ευχαριστεί θερμά την κ. Αγνή
Στρουμπούλη, τις συμμετέχουσες στο
εργαστήριο, τους επισκέπτες, τις κυρίες
του χωριού του προσέφεραν πάμπολλα
εδέσματα, όλους όσους βοήθησαν στην
οργάνωση και όλους που συμμετείχαν,
ντόπιους και επισκέπτες. 

Η Καλλιπεύκη του Κάτω Ολύμπου αφηγείται… αφηγήθηκε! 
∆ιήµερο αφήγησης και παραµυθιών 14 και 15 Ιουλίου 2018
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Μέρες Πολιτισμού
Μνήμη Ζήση Παπαδημητρίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στους Γόννους οι διή-
μερες εκδηλώσεις με το γενικό τίτλο «Μέρες Πολιτι-
σμού – Μνήμη Ζήση Παπαδημητρίου», που φέτος ήταν
αφιερωμένες  στον «Κοινωνικό ρατσισμό».
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόστο-
λος Μπέμπης και ο Δήμαρχος Δήμου Τεμπών Κώστας
Κολλάτος. 

Ακούστηκαν εισηγήσεις της Κατερίνας Κόσσυβα, που
ανάμεσα στα άλλα διάβασε και αποσπάσματα από τα  γρα-
πτά κείμενα του Ζήση Παπαδημητρίου, του δημοσιογρά-
φου Παύλου Νεράντζη, που ανέπτυξε το θέμα «Ο
ρατσισμός και η ξενοφοβία στα ελληνικά Μέσα Ενημέ-
ρωσης», του Ανδρέα Βασιλείου, που μίλησε για το «Προ-
σφυγικό: από τη θεωρία στην πράξη», του Γιάννη
Δεληγιάννη, Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Λαρισαίων, που ανέπτυξε το θέμα «Λάρισα - Πόλη
που Μαθαίνει», και του Δημήτρη Δεληγιάννη, που πα-
ρουσίασε το θέμα : «Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνική
συνοχή στα χρόνια της κρίσης. Η δημοκρατική απάν-
τηση». Ακολούθησε η προβολή του Ντοκιμαντέρ: «Ένα
σχολείο ενάντια στο ρατσισμό», του Μιχάλη Αγραφιώτη.
Στη δημοτική Πινακοθήκη υπήρχε έκθεση φωτογρα-
φίας με θέμα «Πρόσφυγες». 
Την Κυριακή οι εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στο πατρικό
σπίτι του Ζήση όπου τους καλωσόρισε η Κριστιάνε Παπα-
δημητρίου. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με την εμφάνιση της
Μικτής Χορωδίας και του μουσικού συγκροτήματος με
την ευθύνη του  Βαγγέλη Τσιαπλέ. 

Χορευτικά συγκροτήματα
του Συλλόγου μας

Εφήβων - Δασκάλα η Ματίνα Παπαδόντα  
Αγόρια: Γκουντουβάς Αποστόλης, Μιχαντάς Γιώρ-
γος, Μπασδέκης Θανάσης, Μπουρονίκος Κωνσταντί-
νος, Πιπίλης Αστέρης.
Κορίτσια: Βελισσαρίου Ευγενία, Γκουγκουλια

Κλαίρη, Γκουγκουστάμου Ραφαηλία, Δούκα Δήμη-
τρα, Καραδούκα Κορίνα, Μασούρα Μαρία, Μιχαήλ
Κωνσταντίνα, Μιχαήλ Μαρία, Μιχαηλ Στέλλα, Μπου-
ρονίκου Παρασκευή, Μπουρονίκου Παρασκευούλα,
Ντέμα Ένη, Ντέμα Έντζη, Παπαζήση  Βαλεντίνα, Πα-
παϊωάννου Βαλεντίνα, Τσιάτσιου Στεφανία, Τσιούγ-
κου Πόπη. Τα μισά περίπου παιδιά του χορευτικού
συμμετείχαν και στη θεατρική παράσταση «Ο μισε-
μός είναι καημόςʼ.   

Γυναικών - Δασκάλα η Στέλλα Γκαρλέμου 
Γκουγκουλιά Ηλέκτρα, Καραγιάννη Σταματία, Λαμ-
πίρη Ευαγγελία, Μιχαήλ Αγγέλα, Ντέμα Ζανέτ, Ντόν-
του Βασιλικά, Πανάρα Παγώνα, Παπαδόντα Παγώνα,
Παπαστεργίου Αγγελική, Τακούλα Φωτεινή. 
(Σημείωση: Η δασκάλα, Στέλλα Γκαρλέμου, απου-
σίαζε στις 11 Αυγούστου, που χόρεψαν οι γυναίκες
και την ευθύνη της παρουσίασης είχε η Σταματία Κα-
ραγιάννη). 

ΕΕππιισσττοολλέέςς  πποουυ  λλάάββααµµεε
Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», είναι Ιδέα, 

ψυχική διάθεση, καταγωγή, µνήµη… 
Του Αποστόλη Αστερίου Παπαϊωάννου 

Πατριωτάκια
Καλλιπευκιώ-
τες, τα σέβη
μου! 

Πατριωτάκια,
ουδείς υποκαθιστά τον Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
στα συλλογικά  του όργανα, Γενική,
Έκτακτη Συνέλευση , καθώς και συ-
νελεύσεις  Δ.Σ. άρα κάθε θέση μας,
ως κοινωνοί ή μέλη του  Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
Καλλιπεύκης, εκφράζει προσωπικές
απόψεις.
Άνοιξη, Καλοκαίρι… Καλλιπεύκη! Για
πολλούς, η Ιθάκη μας! Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
προετοίμασε και φέτος, ένα πρό-
γραμμα  πολιτισμού ίσως  εκπολιτι-
σμού, αλλιώς πολιτιστικά θα
περνούσαμε στέρφα και  μουγκά, ξε-
περνώντας και αυτές τις δυνατότη-
τές του κατά πολύ και κατʼ εντολή της
περυσινής Γ.Σ. 
Έτσι, δημιούργησε ποικιλόμορφες
εκδηλώσεις: Εν συντομία, Φεστιβάλ
φωτογραφίας λουλουδιών - γιορτής
Μητέρας, Διήμερο παραμυθιού και
αφήγησης «Η Καλλιπεύκη αφηγείται»,
καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας
αποδημησάντων Καλλιπευκιωτών,
μοίρασε βραβεία, επαίνους, αναμνη-
στικά  σε συμμετέχοντες και χορη-
γούς, παρουσίασε καταπληκτική
ερασιτεχνική θεατρική παράσταση
για την ξενιτιά, δημιούργησε τμήμα
απασχόλησης παιδιών, χορευτικό μι-
κρών και μεγάλων, ξέδωσε και πα-
ρουσίασε βιβλία (Λεύκωμα και
Ποιήματα για την Καλλιπεύκη και τα
προώθησε μαζί με τις παλιότερες εκ-
δόσεις του), με αποκορύφωμα, το κα-
λοκαιρινό Αντάμωμα στην Πατωμένη,
καθώς είχε προηγηθεί το Χειμωνιά-
τικο στο «Ακρόπολις» Αμπελώνα. 
Και, ουκ έστιν αριθμός σε συναί-
σθημα και προσπάθεια . Πάει καλά ως
εδώ, μιας και ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. είναι εδώ
και επειδή «Άλλη είνʼ η δουλειά του
ναύτη κι άλλη του καντηλανάφτη»,
δεν προσπαθεί να υποκαταστήσει την
Τοπική Κοινότητα επʼ ουδενί… ορι-
σμένοι ίσως δεν το καταλαβαίνουν,
προχωράμε…
Το άρθράκι, δεν είναι ούτε παιάνας
ούτε μοιρολόι ούτε δοξασία ούτε ευ-
λογητός, είναι η πραγματικότητα
όπως ακριβώς υφαίνεται και εξυφαί-
νεται στα ορεινά της πατρίδας μας,
ΜΕΣΑΚίτικα και καλλιπευκιώτικα!

Πατριωτάκια… Όλοι μας έχουμε από-
ψεις, θέσεις, κρίνουμε κατακρίνουμε,
εκ του ασφαλούς βέβαια  - δεν ξέρω
αν δεχόμαστε να κριθούμε - όμως,
άλλο η ζωή σε παράλληλο μονόλογο
ενός εκάστου στην πλατεία στο πλα-
τάνι ή στο ΦΒ κι άλλο μια αληθινή
συμμετοχή στη συλλογική αλήθεια ή
προσπάθεια του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. Η παροι-
μία, «Θα πηδήξω μάνα», «Θα σε δω
παιδί μʼ», δοκιμάζει το «άλμα» ενός
του καθενός ημών και σε σχέση με τα
δρώμενα του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. οπότε τότε
μόνο γίνεται  αποδεχτή κάθε σοβαρή
κριτική και πάντως όχι στον «πλάτανο
στη βρύση… βλάχα απʼ το Καρπε-
νήσι», προχωρούμε…

Πατριωτάκια, γιατί κάποιοι νομίζουν
ότι ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. είναι μια ιδεολογική
πολιτική σέχτα και απαξιώνουν ή αυ-
θαδιάζουν στην όποια πολιτιστική εκ-
δήλωση; Δεν τους εκφράζει ; Κι όμως,
ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. είναι ο καθένας μας, λει-
τουργεί συλλογικά, πάει να πει, όλοι
έχουν δικαίωμα και υποχρέωση απέ-
ναντί του αν όχι καθήκον, αν δεν το
αντιλαμβάνονται να το ψιλολιανί-
σουμε έτι περεταίρω!  Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
κάνει πολιτιστική πολιτική, γιατί έτσι
προσδιορίζουν οι καταστατικοί στόχοι
και οι σκοποί του και όχι κομματική ή
προσώπων και ανταμώνει όλες τις πο-
λιτιστικές σκέψεις ή ιδέες, για την
ανύψωση της αισθητικής αντίληψης
ζωής και περιβάλλοντος της Καλλι-
πεύκης, καθώς και της συναισθηματι-
κής ανάτασης καθενός και όλων μαζί. 
Σίγουρα, κάποιοι δεν συμφωνούν με
πολλά, όπως με το Αντάμωμα στην
Πατωμένη κι έχουν τους  λόγους
τους… μα και η Γ.Σ. καθώς και το Δ.Σ.
του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. έχει τους λόγους του
και έκρινε προσδοκιμότερο, η εκδή-
λωση να γίνει στην Πατωμένη, αισθη-
τικά, οικονομικά, πολιτιστικά, κτλ,
παλιότερα, έγινε  εκτός της Πλατείας
στο σχολείο, γιατί όχι, του Δ.Σ. και
της Γ.Σ. αποφάσεις εκτελούνται!
Βέβαια στη φετινή Γ.Σ. των μελών
12/8 το πρωί πριν το Αντάμωμα, συμ-
μετείχαν μόνο 7 άτομα, θλιβερός
απολογισμός και  αδιαφορία, έλλει-
ψης απαρτίας  λόγω… πλάτανου.
Ούτε  προτάσεις ούτε κρίσεις, μόνο
κριτικές. 
Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σημαίνει
η έννοια «απαξία» αν όχι (Πλατειοά-
ραχτοι εναντίον Μ.Ε.Σ.Α.Κ. ή ΜΕΣΑ-
Κίτες εναντίον Μ.Ε.Σ.Α.Κ.) αλλά αν
καρτερούμε… έναν κούκο να προ-
σπαθεί να φέρει την πολιτιστική
Άνοιξη, λαλώντας  χωρίς ανταπό-
κριση, τότε ο κούκος  θα βραχνιάσει
και ο πολιτισμός θα αραχνιάσει, θα
είναι απόλυτα καταστροφικό! Αυτό
δεν είναι κακοδαιμονία μας αλλά
πραγματική μιζέρια!
Πέρυσι - πρόπερσι, θυμάμαι έγινε
«τζέρτζελο» στην Πλατεία, γιατί
έπρεπε η ορχήστρα να σταματήσει
στις 3, κάποιοι όμως το είδαν σαν ευ-
καιρία αγκαζέ και αγοραί και  «πλερώ
ρε»! Εντάξει πλερώ… αλλά στο πανη-
γύρι  ή στο γάμο σου, όχι σε πολιτι-
στική εκδήλωση…
Η συλλογιστική «στο πλάτανι της
Πλατείας» ενός εκάστου να θεωρεί
περιττή ή απαξιωμένη τη λειτουργία
του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. με ότι συναισθηματικά
συνεπάγεται, δεν είναι ούτε ψίθυρος
ψιλομαγκιάς ούτε λογική δροσιστικού
50αριού μεθʼ φασιόλου αλλά απέχ-
θεια στο συλλογικό  Φορέα ΑΝΑΓΚΗΣ
ημών, απάντων και  Απανταχού των
Καλλιπευκιωτών, κοινώς Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
με καθορισμένα  καθήκοντα. Η συμ-
μετοχή σε δρώμενα  ή όργανά του, αν
δεν είναι απαίτηση είναι τουλάχιστο
συναίσθημα ευγνωμοσύνης… καθώς
και σεβασμού. Αντιλαβού να συνε-
χίσω;
Δεκτές κάθε είδους ανταπαντήσεις.
Οι αντιρρησίες, ας σκεφτούν άλλο
άλλοθι μη συμμετοχής,… ψιθυριστά
με τον εαυτό τους… να μην εκτίθεν-
ται κιόλας, γιατί  ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. και η
Καλλιπεύκη, πρέπει να ενώνει και δε
διαθέτει την  «πολυτέλεια» εμπά-
θειας ή εχθρότητας. Εξ άλλου, οι πε-
ρισσότεροι είμαστε πια «τουρίστες»

στον τόπο μας και ας μην κάνουμε
τουριστική ατραξιόν τη σκέψη μας
και την προσπάθεια του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
που θέλει μέτοχους- συμμέτοχους,
να σπάσει  τη μιζέρια και την αδιαφο-
ρία… 

Ετέθη το ερώτημα: Γιατί να πωλούν-
ται με αντίτιμο τα βιβλία των Εκδό-
σεων  του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. -Λευκώματος
και Συλλογή ποιημάτων - αντί να δί-
νονται δωρεάν; Γιατί όχι; Ποια και από
πού έχει έσοδα ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. αν όχι
από τέτοιες κινήσεις, εκδόσεις, βι-
βλίων ημερολογίων αντίτιμο εισόδου
στο Αντάμωμα, ετήσια συνδρομή…
μήπως είναι καμιά εμπορική επιχεί-
ρηση με κέρδη; Όχι! Άρα, προς τι η
γκρίνια; Να βγάλει τα έξοδα λειτουρ-
γίας του! Άραγε… Εσύ, ναι εσύ ο καλ-
λιπευκιώτης, κατέβαλλες τη
συνδρομή σου; 
Του χρόνου, συμπληρώνονται 40 χρό-
νια λειτουργίας  του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.  και
Αυγουστιάτικα του 19 τελειώνει και η
θητεία του τωρινού Δ.Σ.! Ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
θα ετοιμάσει ένα  σύνολο εκδηλώ-
σεων   τιμής στα 40χρονα! Δεν είναι
άραγε υποχρέωση του καθένα από
μας, να βοηθήσουμε σε ότι αποφασι-
στεί, δεν είναι υποχρέωση του κα-
θένα από μας να συμβάλουμε
οικονομικά, με ένα συμβολικό τίμημα,
να διοργανωθούν αυτές οι εκδηλώ-
σεις; Εξ άλλου, ποιον τιμούμε αν όχι
τη δικιά μας ύπαρξη; Δεν θα χρει-
αστεί  η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες
(εκλογές) ανανέωσης  στο  Δ.Σ. μιας
και του χρόνου τελειώνει η θητεία
του σημερινού; Εδώ, χρειάζονται άν-
θρωποι, που θα ταξιδέψουν την πολι-
τιστική μας ύπαρξη, στο παρόν και
στο μέλλον… αλλιώς, είναι κρίμα να
θρηνήσουμε τη συντριβή του
Μ.Ε.Σ.ΑΚ. στα βράχια της αδιαφορίας
αν όχι της εμπάθειας, είναι κρίμα να
πνιγεί  όλη η 40χρονη προσπάθεια,
στα στερεμένα νερά  της Ασκουρί-
δας… Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε,
θα ʼναι η χειρότερη ήττα μας!

ΥΓ1: Πατριωτάκια, η  Καλλιπεύκη και
ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. είναι Ιδέα, ψυχικής διά-
θεσης, καταγωγής, μνήμης, δέσιμο
με τους προγόνους, με το συναί-
σθημά μας, με το είναι μας. Είμαστε
εδώ και πρέπει να στηρίξουμε το εδώ,
το είναι  μας, όσο και αν ζούμε μα-
κριά, να υποστηρίξουμε την κάθε
προσπάθεια. Αν σβήσει, θα σβήσουμε
κι εμείς! Μας θέλει όλους σύμμαχους
και όχι εχθρούς ή αδιάφορους η Καλ-
λιπεύκη, ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. Δεν κρατάς
ζωντανή κοινωνία, με δυο καφενεία
και μια αυλή.
ΥΓ2: Προσωπικά: Ευχαριστώ Πρόεδρο
και Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. για την πολιτι-
στική σχέση μου μαζί τους  και όσους
άλλους συνέβαλαν στο ελαχιστότατο,
στη λειτουργία αυτού του Φορέα
Απανταχού των Καλλιπευκιωτών χρό-
νια τώρα, που εν μέσω δύσκολων και
αντίξοων συνθηκών ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
και ακόμα συνεχίζει… Πάντα θα είμαι
δίπλα τους και… προσανατολίζομαι
σε μια συναυλία με τραγούδια  και
Ωδές  «γραμμένα  κι αφιερωμένα»,
στην Ιδέα «Καλλιπεύκη», ως συμμε-
τοχή μου στα 40χρονα,  καθώς και σε
ότι άλλο μου ζητηθεί και δύναμαι να
το προσφέρω… το διακηρύσσω
απροκάλυπτα … προκαλώ και προ-
σκαλώ όλους για συμμετοχή! 
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Τσάι από τον Όλυμπο, 
Ξεχωρίζει κύρια για το άρωμά του, το
μέγεθος και το χρώμα. Η συλλογή
του επιτρέπεται από μια μέχρι δέκα

Ιουλίου. Το τσάι, πρέπει να κόβεται
και όχι να ξεριζώνεται! Αν συμβαίνει
αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει… αν
όχι… δεν θα είναι μακριά ο χρόνος
που θα εξαφανιστεί. Είναι ζωντανός
οργανισμός και πρέπει να του δίνεται
η δυνατότητα της αναπαραγωγής….
Ας το έχετε στη σκέψη σας όσοι εκ-
δράμετε για τη συλλογή του στα
ψηλά ή και στα πιο χαμηλά (Ανάληψη,
Μεταμόρφωση). 

Πατωμένη… «ανασκαφές»
Το επισημάναμε στην προηγούμενη
εφημερίδα… Πέρασαν τρεις μήνες,
ίσως και παραπάνω και τίποτα δεν
έγινε! Η «τρύπα» υπάρχει εκεί και χά-

σκει, περιμένοντας κάποιον απρόσε-
κτο «τυχερό»… Βρίσκεται πάνω και
δεξιά όπως βλέπουμε τη βρύση.   

Πρόταση: 
Καλλιπεύκη, το ψηλότερο καλλιερ-
γούμενο και κατοικημένο οροπέδιο

της Ελλάδας, που βρίσκεται στον
Κάτω Όλυμπο!!! Υψόμετρο: 1000
μέτρα (1054 η πλατεία του χωριού).Οι
φωτογραφίες είναι του Βαγγέλη Κυ-
ριατζή, του ιδίου και η ιδέα αλλά και
η πρόταση για τοποθέτηση πινακίδας
στην είσοδο του οροπεδίου, στον
Άγιο Νεκτάριο, με τις ανάλογες πλη-
ροφορίες. 
Οι φωτογραφίες δείχνουν  πολλά,
δείχνουν δρόμους, δίνουν ιδέες…
για να ζήση αυτό το χωριό κι ίσως για
να μεγαλουργήσει! 

Ηλιοτρόπια
Τριακόσια και πλέον στρέμματα με
ηλιοτρόπια καλλιεργήθηκαν φέτος
στην Καλλιπεύκη! 
Η καλλιέργεια έγινε με συμφωνία: Οι

αγρότες - καλλιεργητές, παραδίδουν
στον έμπορο το αποτέλεσμα, τους
ηλιόσπορους, με όλα τα έξοδα δικά
τους και τιμή 30 λεπτά το κιλό. 
Ειπώθηκε πως για κάποιους που καλ-

λιέργησαν την προηγούμενη χρονιά
ήταν καλά. Φαίνεται και από τα πολύ
περισσότερα στέμματα που καλλιερ-
γήθηκαν φέτος. Η συλλογή γίνεται
με την θεριζοαλωνιστική μηχανή,
ύστερα από ανάλογη μετατροπή. Ευ-
χόμαστε να είναι μια καλλιέργεια
αποδοτική. 
Εδώ, όμως, τα βλέπουμε από την αι-
σθητική άποψη, από την ομορφιά
τους, από τα χρώματά τους.  Εκδρά-
μαμε στις 2 Αυγούστου με τον Βαγ-
γέλη Κυριατζή. Υπέροχη εμπειρία
αλλά έχει και τις δυσκολίες της, τα
ηλιοτρόπια ήταν ψηλότερα από
μας… οπότε χρησιμοποιήσαμε βοη-
θητικά μέσα. 

Δεντρογαλιά
Επίσκεψη έκανε η εικονιζόμενη δεν-
τρογαλιά (είναι περίπου 1,5 μέτρα)
στο σπίτι και μας τρόμαξε! Ναι, δεν
ήταν στις προθέσεις της αλλά η προ-
κατάληψή μας για τα φίδια είναι πολύ
ισχυρή! 

Είτε περιμένοντας το πλοίο
της γραμμής, (είτε το πυρο-
σβεστικό όχημα που δεν
ήρθε...), η Ζωή εξακολουθεί
να συνεχίζεται με μπάνια
στις ακρογιαλιές, τσιπουρά-
κια πάνω στο κύμα και ανά-
μεσα στις χαλαρές
κουβέντες ένας αναστοχα-
σμός στα γεγονότα που μας
σημάδεψαν τον Ιούλιο. Από
τότε που θυμάμαι τον εαυτό
μου, έχουμε απώλειες να με-
τρούμε ως Έλληνες, σχεδόν
κάθε μήνας του χρόνου
είναι «στιγματισμένος»: Δε-
κέμβριος 1966 το οχηματα-
γωγό «Ηράκλειο»,
βυθίστηκε στην Φαλκονέρα
με 217 νεκρούς, Φεβρουά-
ριος 1981 σεισμός Αλκυονί-
δες 20 νεκροί, Απρίλιος
σεισμός Βόλου 1955 41 νε-
κροί και δυστύχημα στα
Τέμπη με 22 νεκρούς μαθη-
τές, Ιούνιος 1978 σεισμός
Θεσσαλονίκης 49 νεκροί-
220 τραυματίες και χιλιάδες
άστεγοι και σεισμός Αιγίου
με 20 νεκρούς , Ιούλιος (ο
απελθών) με άγνωστο ακόμη
τον αριθμό των νεκρών, Αύ-
γουστος 1953 σεισμός Κε-
φαλονιάς 871 νεκροί, 1.690
τραυματίες και 145.052
άστεγοι , 7 Σεπτεμβρίου σει-

σμός Πάρνηθας 143 νεκροί -
700 τραυματίες και σεισμός
Καλαμάτας 1986 με 22 νε-
κρούς -300 τραυματίες, και
ναυάγιο Εξπρές «Σάμινα» με
81 νεκρούς, Οκτώβριος
πλημμύρες Αττικής 20 νε-
κροί, 17 Νοέμβρη 23 νεκροί
από τα γνωστά γεγονότα της
τρομοκρατίας-δικτατορίας
και από πλημμύρα στο Αιγά-
λεω με 37 νεκρούς. Σʼ αυτή
την μακάβρια καταγραφή,
ας προσθέσουμε τον μακρύ
κατάλογο των προσφύγων
που έχασαν την ζωή τους
στη θάλασσα: Νεκροί πάνω
από 11.000 πρόσφυγες και
μετανάστες στην Μεσόγειο
από το 2013. Θα μου πεις
«αυτοί» δεν «ανήκουν»
στους «δικούς μας». Από τα
παραπάνω συμπεραίνουμε
ότι οι απώλειες από φυσικές
καταστροφές, είναι πολύ πιο
μικρές τουλάχιστον στην
χώρα μας (η οποία έχει θω-
ρακιστεί και επαρκώς έναντι
σεισμού, εξ όσων γνωρίζω)
από τις απώλειες που οφεί-
λονται σε ανθρώπινο λάθος
ή αναλγησία (διότι συχνά τα
δυστυχήματα στην θάλασσα
και τον αέρα οφείλονται και
σε ελλειπή μέτρα συντήρη-
σης. 

Όμως, προσέξτε λίγο την τε-
λευταία καταγραφή: 11.000
νεκροί πρόσφυγες στην Με-
σόγειο σε διάστημα περίπου
5 ετών, που σημαίνει 2.500
περίπου ετησίως. Μετανά-
στης ή πρόσφυγας εν δυνά-
μει κάποτε μπορεί όλοι μας
να γίνουμε. Ενδέχεται να
μας διώξει η πατρίδα, ο πό-
λεμος, η κακιά μας τύχη,
μπορεί να γίνει από επιλογή
μας, από ανάγκη, από φυσι-
κές καταστροφές και θεομη-
νίες. Μετανάστες μπορεί να
λογιζόμαστε στις χώρες
υποδοχής μας, ακόμη κι αν
ζήσουμε σʼ αυτές για το υπό-
λοιπο της ζωής μας. Πολίτες
του κόσμου είμαστε όλοι εν
τέλει, ενός άνισα κι άδικα

κατανεμημένου κόσμου
τόσο χωρικά, εδαφικά όσο
και οικονομικά, πληθυ-
σμιακά, πολιτιστικά ή ό,τι
άλλο, που μέσα από απρό-
βλεπτες κι ανεξέλεγκτες κα-
ταστάσεις μπορεί να
έρθουμε αντιμέτωποι με το
ενδεχόμενο ακόμη και να λι-
μοκτονούμε. Φοβάμαι ότι
κάποτε όλοι μας θα βρε-
θούμε μπροστά στο κορυ-
φαίο ερώτημα: Δώσαμε νερό
στο διψασμένο, φαγητό στο
πεινασμένο, φάρμακο στον
άρρωστο, στέγη στο πλη-
γέντα και υποδοχή στο με-
τανάστη;

Ευγενία Βογιατζή, 
Θεσσαλονίκη, 02-08-2018

Απώλειες

Η θέση μας

συνέχεια από την 1η
Το ομορφότερο οροπέδιο της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Το υψηλότερο κατοικημένο και καλλιεργούμενο ορο-
πέδιο της Ελλάδας. 
Λέξεις με μεγάλη δύναμη…
Που πηγές το Σαββατοκύριακο; 
Στο ομορφότερο οροπέδιο της Κεντρικής Ελλάδας ή
της Θεσσαλίας.

Στο υψηλότερο κατοικημένο οροπέδιο της Ελλάδας,
στα 1000 μέτρα υψόμετρο!
Και μετά…  
Οι άγριοι Νάρκισσοι του οροπεδίου της Καλλιπεύκης,
τον Μάιο.
Οι παπαρούνες του οροπεδίου της Καλλιπεύκης, τον
Ιούνιο.
Τα ηλιοτρόπια του οροπεδίου της Καλλιπεύκης τον Ιού-
λιο.
Η ποδηλατική ανάβαση στο οροπέδιο της Καλλιπεύκης,
τον Αύγουστο.
Ίσως ο Μαραθώνιος αγώνας του οροπεδίου της Καλλι-
πεύκης, τον Οκτώβριο.
Και σιγά - σιγά, αυτή η λίστα να περιλαμβάνει δρώμενα
αν όχι για δώδεκα, τουλάχιστον για έξι μήνες το χρόνο.

Σημείωση: Τα παραπάνω είναι αντιγραφή από την εισήγηση του
Βαγγέλη Κυριατζή, κατά την παρουσίαση των βιβλίων (22-07-
2018) στην Καλλιπεύκη και στο Δημοτικό Σχολείο. 

OOuurr  PPoossiittiioonn
...If I ask you what comes to your mind when you hear the
word plateau, what will you answer?
The Lassithi plateau in Crete!
It became famous in the 1960s, for it's wind turbines with the
white sails, which pumped water to irrigate their fields and
which nowadays no longer exist...
Personally, when I hear the word plateu (oropedio), it's
Kallipefki that comes to mind and also the following:
The most beautiful plateau of Thessaly and maybe of whole
Greece.
The highest inhabited and cultivated plateau of Greece, at
1000 meters!
The Kallippefki's plateau, which gazes from the chapel of
Saint Nektarios includes the plain, the village, Metamorpho-
sis, Analipsi, the southern peaks of Mount Olympus,
Patomeni, etc.

I think that's how it should be presented:
Kallippefki's PLATEU is a whole ecosystem, a BIG IDEA and
a grandiose, interesting and great destination for visitors, al-
most 12 months a year!
The most beautiful plateau of mainland Greece.
The highest inhabited and cultivated plateau of Greece.
Words with great power ...
Where did you travel this weekend?
At the most beautiful plateau of Central Greece or Thessaly.
On the highest residential plateau of Greece, at 1000 me-
ters altitude!
And later…
The wild narcissus (daffodils) of the Kallippefkis Plateau in
May.
The poppies of the Kallippefki's plateau in June.
The sunflowers of the Kallippefki's plateau in July.
The uphill cycling ride to the  Kallippefki's plateau in August.
Maybe the Marathon race on the plateau of Kallippefkis in
October.
And slowly, this list might include events if not for twelve, then
for at least six months a year.

Note: The above text is taken from Vangelis Kyri-
azis' proposition, during the presentation of the books in Kallipefki's
primary school (22 July 2018).


