
Η συγκίνηση περίσσεψε, το
ενδιαφέρον αμείωτο, η νο-
σταλγία τρυφερή! 
Με κάθε επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση του
Συλλόγου μας «Τη φύση
στην καλή της ώρα εβρήκα»
- 3ο Φεστιβάλ Αγριολούλου-
δων Κάτω Ολύμπου - Διαγω-
νισμός Φωτογραφίας -
Γιορτή Μητέρας, την Κυ-
ριακή 12 Μαΐου 2019 και στο
Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύ-
κης. 
Οι φωτογραφίες των συμμε-
τεχόντων αναρτημένες…
γέμισε το σχολείο άνοιξη κι
οι καρδιές των παρευρισκο-
μένων!  
Ο πρόεδρος, Παναγιώτης

Παπαϊωάννου, καλωσόρισε
όλους με ξεχωριστή ανα-
φορά στις μάνες, στον Απο-
στόλη Καστόρη (τον
γηραιότερο), στον Απο-
στόλη Παπαϊωάννου (από τα

ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου
μας και πρώην πρόεδρο του
Συλλόγου Αιμοδοτών Αμπε-
λώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ») και τον
Θωμά Τσιαπλέ (Δημοτικό
Σύμβουλο του Δήμου μας, ο

οποίος έφερε και το «μπου-
κέτο» με τα λουλούδια του
Μάη). Ένα λουλουδάκι για
όλους και το βάζο στο τρα-
πέζι! 
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Πλούσιο πρόγραμμα εκδωλώσεων
το 10ήμερο από 1  έως 11 Αυγού-
στου στην Καλλιπεύκη.  Το πρό-
γραμμα αναλυτικά έχει ώς εξείς:
20-07, Σάββατο, 21-07, Κυριακή
Η Καλλιπεύκη Αφηγείται 
Ανθή Θάνου, Αλέξανδρος Μακρής
και πολλοί άλλοι… 
Δημοτικό Σχολείο, πλατεία, γειτο-
νιές, αυλές, Πατωμένη
22-07, Δευτέρα
Θέατρο σκιών, Νικόλας Κούλελης 
Δημοτικό Σχολείο
31-07, Τετάρτη
Προβολή ντοκιμαντέρ, «Όλυμπος,
το βουνό των θεών»  
Δημοτικό Σχολείο
01-08, Πέμπτη 
Ποδηλατικές επιδείξεις
Συνεργασία με τον Π.Α.Σ. «ΠΗ-

ΝΕΙΟΣ» Λάρισας
Πατωμένη
02-08, Παρασκευή
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μου-
σειοσκευή» (μόνο για παιδιά) 
Συνεργασία με τη Δημοτική Πινα-
κοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι.
Κατσίγρας
Δημοτικό Σχολείο
03-08, Σάββατο 
Μουσική Συναυλία, «ΕΝΑΛΑΞ»
Πατωμένη
04-08, Κυριακή 
Ημερίδα - Ιστορική Ανασκόπηση
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» 
Από το 1979 μέχρι σήμερα. Ειδική
μνεία - τιμή στους προέδρους, στα
Δ.Σ. και σε πρόσωπα, που βοήθη-
σαν τον Σύλλογο.           
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20, 21,22 και 31 Ιουλίου, 1-11 Αυγούστου

40 Χρόνια Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
• Στην Πατωμένη, στο Δημοτικό Σχολείο, στην πλατεία,

στις γειτονιές, στις αυλές…

Το βιβλίο των πολλών συγγραφέων! 
Η δική μας ιστορία! 

Η πρότασή μας.
Με τη παρακάτω ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε αρκε-
τές φορές τόσο στην εφημερίδα όσο και στα ηλεκτρο-
νικά μέσα, προτείναμε στην κάθε μία και στον καθένα
από σας, να γράψει τη δική του ιστορία! 
Η πρότασή μας είχε αποτέλεσμα! Συγκεντρώθηκαν αρ-
κετές ιστορίες, οι οποίες και θα εκδοθούν σε βιβλίο. Το
βιβλίο, θα είναι έτοιμο και θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι
(πότε και πού διαβάστε στο άρθρο «40 χρόνια Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»).

Η θέση μας
Τα λουλούδια του Μάη, είναι και θα είναι πάντα, ένα
στολίδι και μια πρόκληση για πολλούς - μην πούμε για
όλους! Η ομορφιά τους και η γοητεία τους, το άρωμά
τους και το πλήθος τους καθώς και η χρονική διάρκεια,
που παραμένουν ανθισμένα, είναι πάντα ένα «όνειρο»,
ένα όνειρο, που από μόνο του μπορεί να δώσει ένα ση-
μαντικό εισόδημα. 

Αναρωτιόμαστε, γιατί ποτέ μέχρι σήμερα, δεν έχουν
αξιοποιηθεί! Τα λουλούδια του Μάη (άγριοι νάρκισσοι),
δεν παθαίνουν κάτι αν κοπούν! Θα είναι εκεί και του
χρόνου! Πολλαπλασιάζονται με βολβούς. Κάποιοι από
τους μεγαλύτερους, ίσως θυμούνται, πως κάποτε κο-
βόταν (θερίζονταν) για χορτάρι… που συγκεντρώνον-
ταν για τα ζώα για την περίοδο του χειμώνα…  
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Η Καλλιπεύκη του Κάτω Ολύμπου αφηγείται…

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

• Καλλιπεύκη 20 και 21 Ιουλίου 2019

Συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά! Πιστεύουμε
στην αξία του παραμυθιού και της αφήγησης.
Πιστεύουμε και ελπίζουμε στα ευεργετικά
αποτελέσματα που εμπεριέχουν και τα δυο.
Φιλοδοξία μας είναι πάντα η συμμετοχή όλων
και όχι μόνο ως ακροατών. Να βρεθούμε στις
αυλές, στην πλατεία στο δάσος και να «ξετυ-
λίξουμε την κόκκινη κλωστή»… Όλοι έχουμε
κάτι να αφηγηθούμε… Οδηγός μας σ’ αυτή
την προσπάθεια φέτος, θα είναι η Ανθή
Θάνου. 
Θα τη συνοδεύει με τις μουσικές της η Κατε-
ρίνα Δούκα
Περισσότερα για την Ανθή και στο Facebook: 
Anthi Thanou Συνέχεια στην σελίδα 3

«Τη φύση στην καλή της ώρα εβρήκα»
Διαγωνισμός Φωτογραφίας - Γιορτή Μητέρας - Καλλιπεύκη 12 Μαΐου 2019

Γιώργος Μανώλης, νέος Δήμαρχος Τεμπών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Το ιστορικό της επετείου

8 ΜΑΡΤΙΟΥ • Η μέρα της γυναίκας

Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Ζυγούρη

«Η Καρυά Ολύμπου - αναζητώντας
τα ίχνη των ανθρώπων που έζησαν

στο λεκανοπέδιο της Ζηλιάνας»

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ

Xoροδιδάσκαλος, Μουσικός και
Δάσκαλος Παραδοσιακών Οργάνων

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΑ 11



Συνέχεια από την 1η
Κυριακή, 04-08
Παρουσίαση του βιβλίου
«Έτσι γράφεται η ιστορία»,
έκδοση Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩ-
ΜΕΝΗ», (ιστορίες, βιώματα
κλπ - το βιβλίο των πολλών)
Δημοτικό Σχολείο
05-08, Δευτέρα 
Κουκλοθέατρο, Δημοτικός
Κουκλοθίασος Δήμου Λαρι-
σαίων «ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ»
Δημοτικό Σχολείο
06-08, Τρίτη
Δημιουργικές Δραστηριότη-
τες, Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩ-
ΜΕΝΗ» (τα παιδιά από 5 μέχρι
10 ετών, με την ευθύνη της
Χριστίνας Παπαϊωάννου και
της Βούλας Παπαδόντα, θα
παρουσιάσουν τις εικαστικές
τους δημιουργίες και διάφο-
ρες δράσεις)
Δημοτικό Σχολείο
07-08, Τετάρτη
Πως κατασκευάζεται το αγνό
σαπούνι, από ελαιόλαδο, θεω-
ρία και πράξη, συνεργασία με
την Ασημένια Χατζηπαναγιώ-
του (Οικοτεχνία «ΡΟΖΜΑ-
ΡΙΝΟ», www.rosmarino.gr,
Πουρνάρι)
08-08, Πέμπτη
Συνάντηση Χορευτικών Συγ-
κροτημάτων 
Μορφωτικός Σύλλογος Συ-
κουρίου, Σύλλογος Γυναικών
Βρυοτόπου, Ποντιακός Σύλ-
λογος Τυρνάβου, Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
Πατωμένη
09-08, Παρασκευή 
Θεατρική Παράσταση, «Ο
Γάμος» 
Ρούλα Πασχάλη - Μ.Ε.Σ.Α.Κ.
«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
Συμμετέχουν τα παιδιά 12 - 15
ετών, με την ευθύνη της Βού-
λας Παπαδόντα 
Δημοτικό Σχολείο
10-08, Σάββατο 
Εθελοντική Αιμοδοσία
Δημοτικό Σχολείο
Θερινό Αντάμωμα Καλλιπευ-
κιωτών - παραδοσιακή ορχή-
στρα 
Πατωμένη
11-08, Κυριακή 
Τακτική Γενική Συνέλευση
Δημοτικό Σχολείο
Όλες οι παραπάνω αναφερό-

μενες εκδηλώσεις, προγραμ-
ματίστηκαν για τα 40 χρόνια
του Συλλόγου μας. 
Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το
1979 και από τότε μέχρι σή-
μερα - παρ’ όλες τις δυσκολίες
- έχει διαρκή παρουσία και συ-
νέχεια. Το έργο του τεράστιο,
ιδιαίτερα δε αν το δει κανείς
σε σχέση  με τον τόπο, τα
μέσα και τους χρόνους, τις
δυσκολίες της ορεινή και απο-
μακρυσμένης κοινότητάς μας
και τις αποστάσεις από τα
αστικά κέντρα και τα κέντρα
λήψης των αποφάσεων… 
Ποιο ήταν αυτό το έργο; Θα
το θυμηθούμε, περιληπτικά,
την Κυριακή 4 Αυγούστου
2019, στην ημερίδα με θέμα
«Ιστορική Ανασκόπηση
Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,
1979-2019», όπου τα μέλη του
Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου
μας, Αποστόλης Δ. Γκουγκου-
λιάς, Ματίνα Δ. Γκαραφλή και
Αποστόλης I. Παπαϊωάννου,
θα μας το παρουσιάσουν. Την
ίδια μέρα, θα γίνει ιδιαίτερη
μνεία, στους προέδρους και
στα μέλη των Δ.Σ., που υπηρέ-
τησαν τον Σύλλογο κατά και-
ρούς, θα τους απονεμηθεί
αναμνηστικό για την προ-
σφορά τους καθώς και σε
άλλα μέλη ή φίλους που συμ-
παραστάθηκαν τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, τον Σύλλογο
και το έργο του και θα παρου-
σιαστεί το νέο απόκτημα του
Συλλόγου μας, το βιβλίο
«Έτσι γράφεται η ιστορία». 
Οι εκδηλώσεις του Αυγού-
στου, (όχι του Ιουλίου) τελούν
υπό την αιγίδα της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας και της Περι-
φερειακής Ενότητας Λάρισας
(καλύπτει κάποιες από τις δα-
πάνες - αφίσα, πρόγραμμα, με-
τακίνηση χορευτικών,
καπέλα). Όλες οι εκδηλώσεις,
έχουν την υποστήριξη του
Δήμου μας, του Δήμου Τεμ-
πών, με τον οποίο όλα αυτά τα
χρόνια, είχαμε μια πολύ καλή,
έως άριστη συνεργασία.
Μέσα στον Ιούλιο, θα κυκλο-
φορήσει το πρόγραμμα και σε
έντυπη μορφή και θα διατίθε-
ται καθημερινά στον καθένα.
Η ανακοίνωση τούτη, καθώς

και το έντυπο πρόγραμμα, που
θα κυκλοφορήσει, έχουν και
την έννοια της πρόσκλησης.
Αναφέρεται από τώρα, ώστε
να υπάρχει ο χρόνος όλοι να
ενημερωθούν έγκαιρα. Ξεχω-
ριστές προσκλήσεις δεν θα
σταλούν. Ανακοινώσεις θα γί-
νονται διαρκώς και με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ.
αφίσες, Facebook).  
Τελευταία εκδήλωση, πριν την
Τακτική Γενική Συνέλευση -
θα πρέπει να είστε όλες και
όλοι εκεί (εκλογοαπολογι-
στική), το καλοκαιρινό Αντά-
μωμα στην Πατωμένη, στην
Περιοχή, με την οποία έχει
ταυτιστεί ο Σύλλογός και το
χωριό μας. Δεν φέρει τυχαία
το όνομά της ο Σύλλογος! Την
ιδιαιτερότητά της, τη φυσική
της μορφιά αλλά και τη δυνα-
μική της, την ήξεραν ανέκα-
θεν όλοι οι Καλλιπευκιώτες
και από τους ιδρυτές του Συλ-
λόγου μας, δεν ξέφυγε, γι
αυτό και του έδωσαν το
όνομά της! Αν και πέρασαν 40

χρόνια, αυτή η ιδιαιτερότητα
και η δυναμική δεν έχουν ξε-
διπλωθεί ακόμα… Όχι δεν
είναι θέμα καιρού, ήρθε ο και-
ρός, απλά το χωριό μας, η
Καλλιπεύκη και τα πέριξ της,
είναι ένα μέρος, μια περιοχή,
που ευνοήθηκε από τη φύση
κι αδικήθηκε από τον άν-
θρωπο… και πρέπει αυτό να
ξεπεραστεί. Η φύση πάντα
είναι μπροστά!
Μουσικός οδηγός μας, στη
βραδιά του ανταμώματος, ο
Νίκος Μούτσελος με την ορ-
χήστρα του (δείτε ανάλογο
άρθρο). 
Σας ευχόμαστε υγεία, δύ-
ναμη, όρεξη για ζωή και σας
περιμένουμε - αν είναι δυνα-
τόν - σε όλες τι προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις. Τα 40
χρόνια του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑ-
ΤΩΜΕΝΗ» ανήκουν σε όλους
μας!!!  

Το Δ.Σ. 
Σημείωση: Το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί              
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«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 01-02-2019 έως  31-05-2019

Γκουγκουλιάς Ζήσης (Λάρισα) 50 €
Καστόρης Απόστολος (Λάρισα) 20 €
Παπαδόντα-Στογιάννοβιτσ Παρασκευή (Λάρισα) 10 €
Παπαδούλη Αγγελική (Αθήνα) 15 €
Τριφέρη Μαρία (Λάρισα) 10 €

Το βιβλίο των πολλών συγγραφέων! 
Η δική μας ιστορία! 

Η πρότασή μας.
Συνέχεια από την 1η
Για την έκδοσή του, ζητούμε την οικονομική ενίσχυση
μελών και φίλων, των οποίων τα ονόματα ή οι επιχει-
ρήσεις τους, θα μνημονεύονται στο οπισθόφυλλο.
Όποια - όποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει με τον
πρόεδρο του Συλλόγου μας (Παναγιώτης Παπαϊωάν-
νου, τηλ.: 6939054878). Το κόστος του βιβλίου, (έγ-
χρωμο εξώφυλλο, ασπρόμαυρο μέσα), θα είναι
περίπου στα 1000 ευρώ. Αν υπάρξουν 10 ενδιαφερό-
μενοι, θα συνδράμουν με το ποσό των 100 ευρώ, αν
υπάρξουν 20 θα συνδράμουν με το ποσό των 50
ευρώ… Σε γενικές γραμμές, με λίγη καλή προαίρεση
και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, Μπορούμε! 

20, 21,22 και 31 Ιουλίου, 1-11 Αυγούστου

40 Χρόνια Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
Στην Πατωμένη, στο Δημοτικό Σχολείο, στην πλατεία, στις γειτονιές, στις αυλές…

Our Position

Συνέχεια στην σελίδα
Flowers of May are and will always be a gem and a chal-
lenge for many - if not for everyone! Their beauty and their
charm, their fragrance and their numbers, as well as their
blooming duration, is always a "dream", a wonder, which
alone could provide a substantial income. We are wondering
why they have never been utilized! The flowers of May (Nar-
cissus pseudo narcissus aka wild daffodils) are not harmed
if they are cut! They will bloom there the following year! They
multiply with bulbs (ornamental bulbous plants). Some of the
elders perhaps remember, that in the past the flowers of May
were sometimes harvested for animal feed (fodder) for the
winter season..

Ηλίανθος
(Ηλιοτρόπιο)

Ηλιοτρόπιο σημαίνει καλοκαίρι. Τα
φυτά που κατευθύνουν την ανά-
πτυξή τους ως ανταπόκριση στο
φως του ήλιου!
Τα ηλιοτρόπια ή ηλίανθοι είναι με-
γάλα φυτά με κονδυλώδες ριζικό
σύστημα και μεγάλα τριχωτά φύλλα.
Οι περισσότερες ποικιλίες ηλίανθων
είναι φυτά σκληρά και φυτά που
είναι εύκολο να αναπτυχθούν σε
εδάφη που δεν έχουν πολλή υγρα-
σία. Οι περισσότεροι από αυτούς
είναι ανθεκτικοί στις υψηλές θερ-
μοκρασίες και στην ξηρασία με
άνθη εξαιρετικά ελκυστικά για τα
έντομα. Καλλιέργειες ηλίανθου εί-
χαμε τα τελευταία δύο χρόνια και
στην Καλλιπεύκη, με καλά αποτελέσματα (λόγια των καλλιεργητών). 
Περισσότερα και τεκμηριωμένα για την καλλιέργεια, τη σπορά, την ανάπτυξη, την προστασία και τη συγκομιδή
του ηλίανθου, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://blog.farmacon.gr/
Ο φίλος του Συλλόγου μας, Βαγγέλης Κυριατζής, συμπατριώτης με καταγωγή από την Κρανιά, του οποίου και η
φωτογραφία (2-8-2019), πρότεινε ήδη ως πολιτιστική δράση, για τους λάτρεις των λουλουδιών το «Διήμερο φω-
τογραφικό σαφάρι στη λίμνη - οροπέδιο της Καλλιπεύκης Ιούλιο ή Αύγουστο». 
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Έτσι γράφεται η ιστορία…
Ναι έτσι γράφεται
η ιστορία! Από τα
μικρά καθημερινά
κι από τα τοπικά
περιφερειακά έν-
τυπα (Ζήσης Παπα-
δημητρίου), από
αυτά, που πολλοί
από μας, τα θεω-
ρούμε υποδεέ-
στερα,  ασήμαντα,
άνευ ενδιαφέρον-
τος.
Μια ματιά στην
εφημερίδα μας,
«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙ-
ΠΕΥΚΗ», θα σας
το αποδείξει.
Τώρα μάλιστα που είναι κτήμα όλων, οποιαδήποτε
στιγμή και σ’ οποιοδήποτε μέρος του κόσμου! Έχει
από καιρό αναρτηθεί, στο www.kallipefki.gr, από το
πρώτο μέχρι και το τελευταίο φύλλο!
Μια ματιά στα βιβλία του Ζήση Κατσιούλα (Καλλι-
πεύκη του Ολύμπου - Ιστορία, Λαογραφία, Καλλι-
πεύκη του Ολύμπου - Γλώσσα και παράδοση,
Εκδόσεις Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»), θα σας το
αποδείξουν επίσης…
Πάμπολλες πατριώτισσες και πάμπολλοι πατριώτες,
με τις αφηγήσεις τους, τις ιστορίες τους, τις ανα-
μνήσεις τους, τις φωτογραφίες τους και τα γραπτά
τους, άφησαν παρακαταθήκη σε όλους μας αλλά
και σε όλους, που θα ακολουθήσουν, την ιστορία
του τόπου μας, με τα γραπτά τους με τις απόψεις
τους, μέσα από τον Σύλλογό μας.
Και τι δεν συμβαίνει μέσα στις ιστορίες, αναμνή-
σεις, αφηγήσεις, βιώματα, που περιέχονται στο βι-
βλίο! Ήθη, έθιμα, τρόπος ζωής, αρχές, ηθικές
αξίες… και καμιά από αυτές να είχε τέτοιο σκοπό!
Καμία και κανένας από τους «συγγραφείς», δεν
είχε τέτοιο στόχο.    
«Δεν θα ξεχάσω τη γιαγιά, που μας περίμενε πάνω
στο μπαλκόνι (ποιος ξέρει πόσες ώρες) και όταν
φτάναμε ο παππούς να φωνάζει: «Άιντε, μάκου, κα-
τέβα, ήρθαν τα πιδιά!». Η πίτα πάντα έτοιμη, διαφο-
ρετική κάθε φορά, μετά από «τηλεφωνική
παραγγελία»! Το ψωμί ζεστό, από τον παραδοσιακό
ξυλόφουρνο και πάντα ένα μικρό καρβελάκι για
εμάς τα παιδιά, να φάμε «φιλέτα» ζεστή με τυρί!
Και μέσα στο σπίτι, η σόμπα να μπουμπουνίζει και η
θερμοκρασία σίγουρα να φτάνει και στους 40 βαθ-
μούς C!»
Μια παράγραφος μόνο, από τις αναμνήσεις της
Βούλας Κατσιούλα και τι δεν λέει!
Έτσι είναι ολόκληρη η «ιστοριούλα» της Βούλας κι
όλες οι «ιστοριούλες» του βιβλίου, απλά καθημε-
ρινά ή ιδιαίτερα συμβάντα, που δίνουν τη σύνθετη
εικόνα του παρελθόντος, σαν αυτά που έγραφαν οι
περιηγητές του 18ου και του 19ου αιώνα, σαν τη μία
και μοναδική φωτογραφία της λίμνης (1903), που
μέχρι στιγμής μπορέσαμε να βρούμε. Και… φαντα-
στείτε, αυτοί να μην ταξίδευαν, να μην έγραφαν, να
μην φωτογράφιζαν, πόσο μα πόσο φτωχή θα ήταν η
γνώση μας για όλες τις περιοχές όλων των τόπων!
Το βιβλίο αυτό, θα είναι έτοιμο και θα παρουσιαστεί
το καλοκαίρι, στις 4 Αυγούστου, την ίδια μέρα που
θα θυμηθούμε και την σαραντάχρονη «διαδρομή»
του Συλλόγου μας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και
να γίνει κτήμα όλων. 
Ευχαριστούμε θερμά, όλες και όλους, που μας εμ-
πιστεύτηκαν τις «ιστορίες» τους.
Ευχαριστούμε θερμά, όλες και όλους, που θα συν-
δράμουν στην έκδοσή του. 
Ευχαριστούμε θερμά, τη Φωτεινή Χαμιδιελή, που
ζωγράφισε για μας, για το βιβλίο, την Καλλιπεύκη.  

Σημείωση: Η μορφή του εξωφύλλου, δεν είναι η τελική

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-
κας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
8 Μαρτίου, σε ανάμνηση της με-
γάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας,
που έγινε στις 8 Μαρτίου του
1857 από εργάτριες κλωστοϋ-
φαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι
οποίες ζητούσαν καλύτερες συν-
θήκες εργασίας.
Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909,
με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος των ΗΠΑ και υιο-
θετήθηκε δύο χρόνια αργότερα
από τη Σοσιαλιστική Διεθνή.
Ιστορία της 8ης Μαρτίου
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977
από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για
τα δικαιώματα της Γυναίκας και
τη Διεθνή Ειρήνη.
Η ιδέα για τον εορτασμό της,
προέκυψε κατά το πέρασμα στον
20ο αιώνα, το οποίο σηματοδο-
τήθηκε από την εκβιομηχάνιση,
την πληθυσμιακή έκρηξη και τις
ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Το
έναυσμα, όμως, είχε δοθεί αι-
ώνες πριν, με τη Λυσιστράτη να
πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη
«φεμινιστική» απεργία, προκει-
μένου να τελειώσει ο πόλεμος
των ανδρών.
Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής
επανάστασης,  οι γυναίκες του
Παρισιού ζητούσαν «ελευθερία,
ισότητα, αδελφότητα» στις Βερ-
σαλίες. 
Η γιορτή ουσιαστικά, αφορά
στους αγώνες συνηθισμένων γυ-
ναικών, που με το θάρρος και
την αποφασιστικότητα τους
έγραψαν ιστορία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ερ-
γάτριες στο τομέα της υφαν-
τουργίας και του ιματισμού
κινητοποιήθηκαν στις  8 Μάρτη
του 1857 στη Νέα Υόρκη, για τις
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας
και τους χαμηλούς μισθούς
τους. 
Η αστυνομία, επιτέθηκε και διέ-
λυσε βίαια το πλήθος των λευ-
κοντυμένων γυναικών, όμως, το
εργατικό κίνημα είχε ήδη γεννη-
θεί. Δυο χρόνια αργότερα, οι γυ-
ναίκες, που συμμετείχαν στις
κινητοποιήσεις οργάνωσαν το
πρώτο εργατικό σωματείο γυναι-
κών και συνέχισαν τον αγώνα για
τη χειραφέτηση τους.
Το 1908 παρέλασαν 15.000 γυ-
ναίκες στους δρόμους της Νέας
Υόρκης, ζητώντας λιγότερες
ώρες εργασίας, καλύτερους μι-
σθούς και δικαίωμα ψήφου. Υιο-
θέτησαν το σύνθημα «Ψωμί και
τριαντάφυλλα», με το ψωμί να
συμβολίζει την οικονομική ασφά-
λεια και τα τριαντάφυλλα την κα-
λύτερη ποιότητα ζωής.
Η  Ημέρα της Γυναίκας  γιορτά-
στηκε για πρώτη φορά από το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα των ΗΠΑ στις
28 Φεβρουαρίου 1909. Ο εορτα-
σμός της καθιερώθηκε το 1910
με πρόταση της Γερμανίδας σο-
σιαλίστριας Clara Zetkin κατά τη
διάρκεια της Δεύτερης Διε-
θνούς.

Μετά την  Οκτωβριανή Επανά-
σταση, η φεμινίστρια Alexandra
Kollontai έπεισε τον Λένιν να επι-
σημοποιήσει τη γιορτή στη Σο-
βιετική Ένωση, όμως, μέχρι το
1965, αυτή παρέμεινε γιορτή των
εργατών.
Η άνοδος του φεμινιστικού κινή-
ματος το 1960, αναζωογόνησε το
ενδιαφέρον για την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας.
Στις μέρες μας, όμως, σε πολλές
χώρες, η ημέρα αυτή έχει χάσει
το πολιτικό της μήνυμα: Αφενός
εμπορευματοποιήθηκε και αφε-
τέρου εκλήφθηκε ως ευκαιρία
για να εκφράσουν οι άνδρες την
αγάπη τους στις γυναίκες, όπως
κατά την Ημέρα της Μητέρας και
του Αγίου Βαλεντίνου.
Ωστόσο, περιστατικά που σημει-
ώνονται με αφορμή τον εορτα-
σμό της Ημέρας τη Γυναίκας,
αποδεικνύουν την ανάγκη προ-
βολής και τίμησης, αν μη τι άλλο,
των αγώνων των γυναικών.

Χαμογέλα γυναίκα...
Να χαμογελάς πάντα στη ζωή,
ακόμα κι αν αυτή δε σου χαμο-
γελάει... Το δικό σου χαμόγελο
θα είναι: Φως στο δρόμο σου,
φάρος για τους χαμένους ταξι-
δευτές. 
Το δικό σου χαμόγελο θα είναι:
Ένα μητρικό φιλί, ένα καρδιο-
χτύπι για τους αγαπημένους σου,
μια αχτίνα του ήλιου για όλους…
Alda Merini

Στις φωτογραφίες, τρεις γυναί-
κες του χωριού μας, σε δραστη-
ριότητες που απαιτούσαν χρόνο,
κόπο και γνώση (Αγγελική Παπα-
στεργίου, Μαρία Καραγιάννη,
Μαρία Θεοδοσίου)  

8 ΜΑΡΤΙΟΥ • Η μέρα της γυναίκας

Η Καλλιπεύκη του Κάτω Ολύμπου αφηγείται…

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

• Καλλιπεύκη 20 και 21 Ιουλίου 2019
Συνεχίζουμε για δεύτερη
χρονιά! Πιστεύουμε στην
αξία του παραμυθιού και
της αφήγησης. Πι-
στεύουμε και ελπίζουμε
στα ευεργετικά αποτελέ-
σματα που εμπεριέχουν
και τα δυο. Φιλοδοξία μας
είναι πάντα η συμμετοχή
όλων και όχι μόνο ως
ακροατών. Να βρεθούμε
στις αυλές, στην πλατεία
στο δάσος και να «ξετυλί-
ξουμε την κόκκινη κλω-
στή»… Όλοι έχουμε κάτι
να αφηγηθούμε… Οδηγός
μας σ’ αυτή την προσπά-
θεια φέτος, θα είναι η
Ανθή Θάνου. 
Θα τη συνοδεύει με τις
μουσικές της, η Κατερίνα
Δούκα. 
Περισσότερα για την Ανθή
στο Facebook: Anthi Thanou

Σάββατο 20/7
10.00 - 14.00  
Εργαστήρι με την Ανθή
Θάνου*
«Από το χαρτί στο στόμα» Η
τέχνη και οι τεχνικές της
αφήγησης λαϊκών παραμυ-
θιών.
18.00 - 19.30  
Σε αυλή: κεράσματα της
νοικοκυράς και κεράσματα
του προφορικού λόγου
21.00 -        
Στην πλατεία: τραγούδια
και χαρίσματα της πα-
ρέας…
Κυριακή 21/7
10.00 - 11.00
Σε αυλή: πίτα σπιτική και κε-
ράσματα του προφορικού
λόγου 
11.00 - 12.00  
Περίπατος - γνωριμία με
τον τόπο. Απ’ τη «Μπίμπω»
στην Αγία Παρασκευή και
στο πέτρινο γεφύρι. 
12.00 -        
Στην πλατεία: Τοπικές πα-
ραδοσιακές αλλά και ξεχα-
σμένες συνταγές. Ομαδικά
παιγνίδια.  
19.00 - 20.30
Στην Πατωμένη (χώρος
αναψυχής στο δάσος): Αφή-
γηση με την Ανθή Θάνου,
και την Κατερίνα Δούκα
και…   παρέα με το βουητό
του δάσους και τις φωνές

των πουλιών. 
Ένα διήμερο με παραμύθια
και αναμνήσεις, στην Καλλι-
πεύκη του Ολύμπου, δίπλα
από το  δάσος του Ορφέα,
στη «λίμνη» Ασκουρίδα, στο
οροπέδιο, μια σπιθαμή απ’
τη θάλασσα και δυο από τον
κάμπο! 

Ελεύθερο για όλους!
*Το εργαστήρι «Από το
χαρτί στο στόμα» με την
Ανθή Θάνου, είναι κλειστό,
με περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων. 
Εγγραφές συμμετοχής, θα
γίνονται μέχρι  την Κυριακή
14 Ιουλίου. Περισσότερα,
θα ανακοινωθούν σύντομα
στις σελίδες μας στο διαδί-
κτυο.  
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Συνέχεια από την 1η
Ακολούθησε η Κατερίνα
Γκαζγκάνη, Ταμίας του Συλ-
λόγου μας, με αναφορά και
ιστορική αναδρομή στην
ημέρα τις μητέρας και στα
αγριολούλουδα του Κάτω
Ολύμπου και πως ταιριάζουν. 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
μας, προσπάθησε να διαβάσει
ένα ποίημα, που αναφέρον-
ταν στα γηρατειά της μάνας
που έμεινε μόνη και συγκινη-
μένος βαθιά, παρέδωσε το
γραπτό στον Αποστόλη Πα-
παϊωάννου, ο οποίος - συγκι-
νημένος επίσης το ίδιο
έντονα - μετέφερε τη συγκί-
νηση σε όλους.
Ακούστηκε το τραγούδι του
Νίκου Γκάτσου, «Μάνα μου
μάνα» με τη φωνή του Χρύ-
σανθου…
Τα παιδιά του Δημοτικού Σχο-
λείου, απήγγειλαν ποιήματα
για τη μάνα και διάβασαν ένα
σύντομα παραμύθι (επίσης
για τη μάνα) και καταχειρο-
κροτήθηκαν. 
Στη συνέχεια, ακούστηκε το
τραγούδι «Μάνα», με τον
Παντελή Θαλασσινό, δια-
σκευή του ποιήματος του Ι.
Ρισπέν «Η καρδιά της μάνας».
Η Μαρία Ρημαγμού - Μπου-
ρονίκου, ίσως η νεότερη
μάνα της Καλλιπεύκης, κατέ-
θεσε τη δική της άποψη για
την ημέρα της μητέρας, με
προσωπικές αναφορές, στα
δικά της βιώματα, στη μάνα
της και στις μάνες όλου του
κόσμου. 
Η κριτική επιτροπή, την οποία
αποτελούσαν οι: Σπύρος
Τσαντόπουλος (φωτογρά-
φος), Στέλλα Γκαρλέμου (εκ-
παιδευτικός) και Μαρία
Ρημαγμού - Μπουρονίκου
(Μάνα), επέλεξε τις τρεις κα-
λύτερες, εκφραστικότερες
και ταιριαστές με το περιεχό-
μενο της εκδήλωσης φωτο-
γραφίες και ανακοινώθηκαν
τα βραβεία:
Βραβεία
1ο Τσιροπούλου Ευδοκία
(Φωτογραφική μηχανή)
2ο Αγγέλης Αποστόλης (Τρί-
ποδας φωτογραφικής μηχα-
νής) 
3ο Αγγέλη Φωτεινή (Βιβλίο «

Καλλιπεύκη Κάτω Ολύμπου»)
Οι συμμετέχοντες φωτογρά-
φοι, έλαβαν το αναμνηστικό
συμμετοχής καθώς και  οι μα-
θητές - μαθήτριες του Δημο-
τικό Σχολείου και η Μαρία
Ρημαγμού, για την συμμε-
τοχή και την προσφορά τους
στην εκδήλωση.

Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑ-
ΤΩΜΕΝΗ», ευχαριστεί θερμά
τους συμμετέχοντες φωτο-
γράφους, που ήταν: 
Αγγέλη Φωτεινή
Αγγέλης Αποστόλης
Ανδρέου Νίκος 
Βαρδακάρη Μαρία
Γεροφώτη Μαρία
Γκαραφλή Ελέμη
Γκαραφλή Ματίνα
Δημητρίου Βάσω
Ζυλάλι Κρίστι
Κανελιά Κίκο
Κηπόπουλος Ελευθέριος
Κυλινδρής Ιωάννης
Μασούρα Μαρία
Μασούρας Αποστόλης
Μιχαήλ Στέλλα
Οικονόμου Μαίρη
Παναγούλας Βαγγέλης 

Παπαϊωάννου Αμαλία
Παπακωσταντίνου Γρηγόρης
Σιαμήτρας Διονύσης 
Τζέκας Λεωνίδας
Τσιαπλέ Γόνη
Τσιροπούλου Ευδοκία
Χουλιαρού Έφη
Ψαρός Απόστολος

Τον δάσκαλο, Γιώργο Καράν-
τζιο και τα παιδιά του Σχο-
λείου, την Μαρία Ρημαγμού -
Μπουρονίκου και όλους, που
παραβρέθηκαν. 
Και τέλος, τον Πολιτιστικό
Οργανισμό του Δήμου Τεμ-
πών για τη διαρκή συμπαρά-
σταση και υποστήριξη. 

Η μέρα της Μητέρας
Την Άνοιξη αλλά και ολό-
κληρο το χρόνο, ανθίζουν
πάμπολλα αγριολούλουδα
στη Καλλιπεύκη, στην  αποξη-
ραμένη λίμνη Ασκουρίς αλλά
και στις πλαγιές της περιο-
χής. 
Ειδικότερα, στις περιοχές
«Καραβίδα» και «Ριζός», αν-
θίζουν κατά στρέμματα τα
«Λουλούδια του Μάη», που

δεν είναι παρά άγριοι νάρκισ-
σοι! Από τα μέσα Απριλίου
μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι πα-
ραπάνω περιοχές, ντύνονται
στα λευκά, από τα άνθη του
άγριου νάρκισσου και μοι-
άζουν ολόασπρα λιβάδια!
Τα λουλούδια του Μάη, ταυ-
τίζονται στην Καλλιπεύκη, με
τον ερχομό της Άνοιξης
καθώς η Άνοιξη στα ορεινά
έρχεται πιο αργά. 
Σκοπός του φωτογραφικού
διαγωνισμού, είναι ο φακός
του κάθε διαγωνιζόμενου να
αποτυπώσει τη στιγμή, που τα
ανθισμένα αγριολούλουδα
και κύρια τα «Λουλούδια του
Μάη», έχουν την τιμητική
τους. Να αποτυπώσει την ευ-
φορία, που δημιουργείται
στην ψυχή από το εντυπω-
σιακό θέαμα και να «μοιρά-
σει» την ευφορία μέσα από
τις φωτογραφίες αλλά κυ-
ρίως να τιμηθεί η ημέρα της
μητέρας αλλά και η μάνα, στα
πρόσωπα των παραβρισκόμε-
νων μανάδων.
Η μορφή της μητέρας υμνή-
θηκε και τραγουδήθηκε σε
όλο τον κόσμο. Γράφτηκαν

και γράφονται καθημερινά γι
αυτήν ποιήματα, τραγούδια,
στίχοι. Ταυτίζεται με τη
στοργή και την αγάπη, την
προστασία και την φροντίδα
για το σπλάχνο της, το παιδί
της.
Οι πρώτες αναφορές για
Γιορτή της Μητέρας και της
μητρότητας, έρχονται από
την αρχαία Ελλάδα. Η μητέρα
Γη σύζυγος του Ουρανού
είναι η προσωποποίηση της
φύσης, που γεννά όλο τον
κόσμο και λατρεύεται σαν η
υπέρτατη θεότητα.
Στην ελληνική παράδοση η
θέση της γυναίκας και ιδιαί-
τερα της μητέρας είναι ξεχω-
ριστή. Η γυναίκα, είναι ο
στυλοβάτης της οικογένειας,
σε μια κοινωνία που βασίζει
την επιβίωσή της στην αγρο-
τική και κτηνοτροφική οικο-
νομία. Ο άνδρας στις
ποιμενικές κοινότητες, απου-
σιάζει από την εστία για
μακρά διαστήματα και η γυ-
ναίκα οφείλει να στηρίζει τον
οίκο επωμιζόμενη και το ρόλο

του απόντος αρχηγού της οι-
κογένειας. Νοικοκυρά, οικο-
νόμος, και παιδαγωγός, η
Ελληνίδα μητέρα, αναπτύσσει
ποικίλες δραστηριότητες και
αποκαλύπτει σύνθετες δεξιό-
τητες και αρετές που χαλυ-
βδώνουν το χαρακτήρα της
και την κάνουν αξιοσέβαστο
μέλος της κοινότητας και λα-
τρευτό πρότυπο αφοσίωσης
και αυταπάρνησης για τα παι-
διά της. 
«Αν ένας άνθρωπος υπήρξε
το αδιαμφισβήτητα αγαπη-
μένο παιδί της μητέρας του,
διατηρεί σε όλη του τη ζωή
το αίσθημα θριάμβου, την
πίστη στην επιτυχία, που
συχνά οδηγεί πραγματικά
στην επιτυχία» έλεγε ο
Φρόιντ.
Η καθιέρωση της γιορτή της
μητέρας στην Ελλάδα έγινε
το 1929 και συνδέθηκε με την
εορτή της Υπαπαντής στις 2
Φεβρουαρίου. 
Τότε, η ορθόδοξη εκκλησία
γιορτάζει την Παναγία με τον
Ιωσήφ που πηγαίνουν τον

40ήμερο Ιησού στο Ναό για
ευλογία. Να «σαραντίσει»,
όπως λέμε σήμερα. Μια κί-
νηση, που ακόμα και σήμερα
κάνουν οι χριστιανές μητέ-
ρες. Με τα χρόνια όμως και
κατά τη διάρκεια της δεκαε-
τίας του 1960 , η γιορτή μετα-
φέρθηκε στη 2η Κυριακή του
Μαΐου, όπως εορταζόταν
τότε και στην Αμερική. 
Οι καταβολές μας ως λαός
και η Ορθόδοξη πίστη, μας
συνδέουν περισσότερο με
την ημέρα της Υπαπαντής. 
Ο συμβολικός χαρακτήρας
της ημέρας της Υπαπαντής,
είναι ότι η νεαρή μητέρα Πα-
ναγία, πραγματοποιεί την
πρώτη συμβολικής αξίας
πράξη αποδοχής του νέου
της ρόλου. Η Παναγία είναι
εκείνη που επικαλούμαστε
όλοι σε δύσκολες στιγμές της
ζωής μας, όσο και αν επιφα-
νειακά δεν θεωρούν όλοι τον
εαυτό τους συνειδητό πιστό.
Αυτό είναι ένα βίωμα που με-
ταγγίζεται από τη μάνα στο
παιδί της και η κραυγή «Πα-

«Τη φύση στην καλή της ώρα εβρήκα»
Διαγωνισμός Φωτογραφίας - Γιορτή Μητέρας - Καλλιπεύκη 12 Μαΐου 2019
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ναγία μου!…» βγαίνει εντε-
λώς αυθόρμητα σε κρίσιμες
ώρες. Η Παναγία, είναι εκείνη
στην οποία θα προστρέξει και
η μάνα που πονά για το παιδί,
από την εγκυμοσύνη ακόμα,
μέχρι την γέννα, το μεγά-
λωμά του και κάθε δύσκολη
στιγμή. 
Η Θεοτόκος, εξυψώνει το μυ-
στήριο της γέννησης, και κυ-
ρίως την ιερότητα της
σχέσης μητέρας παιδιού - και
την ανάγει σε τραγικό σύμ-
βολο θείου πάθους. 
Ο πόνος της Παναγίας, γίνε-
ται πανανθρώπινο σύμβολο
για την πάσχουσα χριστιανική
ανθρωπότητα, για τους πι-
στούς που προστρέχουν στη
χάρη της, όταν χειμάζονται
από ανάλογα άλγη και πάθη.
Η μεγάλη μητέρα του χρι-
στιανισμού, η Παντάνασσα, η
Πλατυτέρα, η Οδηγήτρια, η
Υπέρμαχος, η Νικοποιός, η
Γαλακτοτροφούσα, όπως
κάθε μητέρα, η Παρηγορή-
τρια, θαλασσινή και στεριανή,
λατρεύεται με χιλιάδες ιδιό-
τητες: γύρω στα δέκα χιλιά-
δες προσωνύμια συνοδεύουν
τη λατρεία της στη γλώσσα
μας και δεν υπάρχει κορυφή,
πεδιάδα, ακρωτήριο και
όρμος της ελληνικής γης
όπου να μην φωλιάζει ολό-
λευκο ένα ταπεινό εκκλησάκι
αφιερωμένο στη λατρεία της.
Ας έχουν όλες οι μανούλες
την στήριξη, τον φωτισμό και
την ενδυνάμωση, που χαρίζει
η Παναγία μας, που αξιώθηκε
να γίνει Μητέρα του Θεού και
ας είναι το πρότυπό μας.
Χρόνια πολλά λοιπόν, σε όλες
τις μητέρες, στις γυναίκες,
που γέννησαν, που αγάπησαν.
Κατερίνας Γκαζγκάνη (Ταμίας
του Συλλόγου μας) 

Μάνα!!!
Μια λέξη με τέσσερα  γράμ-
ματα, αλλά με αξία και σημα-
σία ανεκτίμητη.
Κοντά στα παιδιά της από τη
σύλληψή τους, τη γέννησή
τους μέχρι που να κλείσει τα
μάτια της. Εκεί διαρκώς και
συνέχεια κοντά τους.
Κοντά στα εύκολα, στα δύ-
σκολα, στα καλά, στα κακά,
στις λύπες και τις χαρές και
ας λέει ότι η υπομονή της
έχει τελειώσει και ότι έχει
κουραστεί.
Αυτά τα λόγια βγαίνουν από
τα χείλη της και όχι από την
καρδιά της. Η καρδιά της
κρύβει σπουδαία λόγια, σπου-
δαίες πράξεις και ευχές. Πολ-
λές ευχές.
Η πιο συνηθισμένη ευχή της
είναι «Ας κόβει από μένα
μέρες ο θεός και να δίνει
χρόνια στα παιδιά μου»
Η μάνα ακοίμητος φρουρός
για όλα και για όλους. 
Έχει πολλούς ρόλους στην
πλάτη της. Μάνα, γιαγιά, γυ-
ναίκα, νοικοκυρά και πάντα

τα καταφέρνει όλα μια χαρά.
Γι’ αυτό σήμερα οφείλουμε
ένα «χρόνια πολλά» και ένα
«ευχαριστώ» σε όλες τις μα-
νούλες… σ’ αυτές  που μας
γέννησαν, που μας  ανέθρε-
ψαν.
Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες
τις μανούλες. 
Χρόνια πολλά και στην δική
μου Μάνα, που με στηρίζει,
με βοηθάει και με συμβου-
λεύει μέχρι τώρα.
Χρόνια πολλά, Μανούλες.
Χρόνια πολλά, Μαμά, σ’ ευχα-
ριστώ 
Μαρία Ρημαγμού - Μπουρονί-
κου 

Η καρδιά της μάνας 
Ένα παλικάρι ήτανε μια
φορά, 
που αγάπαγε με πάθος μια
όμορφη κυρά.
Μια μέρα, όπως έπαιρνε τα
λάγνα της φιλιά, 
«ζήτα μου οτιδήποτε» της
λέει τρυφερά.
«Αν μ’ αγαπάς» του είπε, με
νάζι και καημό, 
«την καρδιά της μάνας σου
εγώ επιθυμώ»
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, να πάει
στο πατρικό του, 
ποτέ του αυτός δεν πάτησε
τον όρκο το δικό του.
«Δώσε μου μάνα την καρδιά,
στα πόδια της ν’ αφήσω»
«Αν είναι γιε μου για καλό,
εγώ στηνε χαρίζω»
Κι έτσι της πήρε την καρδιά
και χάθηκε στο δρόμο, 
μα σε μια πέτρα σκόνταψε και
δάκρυσε απ’ τον πόνο.
Γυμνή η καρδιά του μίλησε,
προτού να ξεψυχήσει:
«Χτύπησες μήπως γιόκα μου,
ψηλό μου κυπαρίσσι;»
Με ματωμένα χέρια φτάνει
στο σπιτικό της, 
«να η καρδιά που γύρευες»
και την αφήνει εμπρός της.
Μα αυτή καν δεν τον κοίταξε
κι άρχισε να γελάει, 
«μήπως θα `ταν καλύτερο να
μου τη φέρεις Μάη...»
Παντελής Θαλασσινός (δια-
σκευή από το ομώνυμο ποί-
ημα του Ι. Ρισπέν). 

Μάνα μου μάνα
Μάνα μου μάνα, στο δρόμο
μου σπείρανε, πέτρα κι αψι-
θιά.
Μάνα μου μάνα, τα νιάτα μου
γείρανε, κάτω απ’ τα σπαθιά.
Ουρανέ μου, στείλε μου
νερό, να ποτίσω την έρημο,
να φυτρώσει
λουλούδι δροσερό, στο κορμί
μου τ’ αέρινο, μάνα μου μάνα
την άνοιξη φέρε μου, πάνω
στο σταυρό.
Μάνα μου μάνα, ηλιόλουστη
μέρα μου, πότε θα σε βρω.
Ουρανέ μου, διώχ’ τη συννε-
φιά, να περάσω τα σύνορα
κι ένα βράδυ, πάνω στα
βουνά, να χτυπήσω τα σήμαν-
τρα
μάνα μου μάνα, στα χέρια

μου σήμερα, καίνε τα καρφιά.
Ουρανέ μου… στο σταυρό
(επανάληψη).
Χριστόδουλος Χάλαρης -
Νίκος Γκάτσος - Χρύσανθος
Θεοδωρίδης (από το δίσκο
«Δροσουλίτες», της Δήμη-
τρας Γαλάνη) 

Μάνα
Ήταν μια μάνα μια φορά,
πολύ ευτυχισμένη, 
εφτά παιδιά εγέννησε κι ανά-
θρεψε η καημένη.
Και τα παιδιά μεγάλωσαν και
φύγανε στα ξένα
κι έμεινε με τον γέρο της και
με παιδί κανένα. 
Ο γέρος της απέθανε κι
έμεινε τώρα μόνη,
σαν καπετάνιος καραβιού
κρατώντας το τιμόνι, 
τίποτες δεν τη λύγησε, καθό-
λου δεν δειλιάζει, 
μόνο με τις γειτόνισσες τα
βρίσκει και ταιριάζει. 
Όλη τη μέρα γύριζε στης γει-
τονιάς τις ρούγες, 
μα τώρα πια εγέρασε κοπή-
καν οι φτερούγες. 
Με περηφάνια το ‘λεγε, παί-
νευε τα παιδιά της, 
αν θα γεράσει κάποτε, θα
‘θρουν όλα κοντά της! 
Να που τα χρόνια πέρασαν κι
άσπρισαν τα μαλλιά της, 
κανένα, όμως, δεν γύρισε απ’
τα εφτά απιδιά της. 
Τα πόδια της κοπήκανε, στη
γειτονιά δεν βγαίνει, 
χωρίς ελπίδα πια καμιά, το
χάρο περιμένει. 
Να μεγαλώσει εφτά παιδιά, τι
αγώνα είχε κάνει! 
Τώρα μονάχη κι έρημη έμεινε
να πεθάνει. 
Της λέει ο χάρος μια βραδιά,
«Έλα κυρά μου τώρα, 
χαιρέτα τούτον τον ντουνιά
και στ’ άγνωστο προχώρα».
«Χάρε μου, σε παρακαλώ, πε-
ρίμενε λιγάκι, 
ίσως ερθούνε τα παιδιά ελ-
πίζω ως το βραδάκι». 
Περίμενε, περίμενε μα ήρθε
και το βράδυ 
κι έπεσε τώρα πιο βαρύ το
μαύρο το σκοτάδι. 
Στην πόρτα ο χάρος στάθηκε
και νόημα της κάνει, 
πως όλα πια τελείωσαν και
πρέπει να πεθάνει. 
«Χάρε μου, σ’ ευχαριστώ, που
μ’ άφησε για λίγο, 
μα τώρα βιάζουμε κι εγώ και
θέλω πια να φύγω»…
Γύρισε η μάνα για να δει, αν
είν’ κανείς κοντά της… 
Δεν ήταν ούτε γείτονες ούτε
και τα παιδιά της, 
όλα ήταν κατάμαυρα, μαύρα
κι αραχνιασμένα! 
«Πάμε τώρα, Χάρε μου, δεν
έχω εγώ κανένα», 
Όμως, ρωτάει τον Χάροντα:
«Πως είναι εκεί που πάμε; 
είναι εκεί άλλες ψυχές ή πάλι
μόνη θα ’μαι;»
Σημείωση σύνταξης: Μας το
έδωσε η Τούλα Σιώκου, στις 6
Αυγούστου, μετά την παρά-

ταση «Ο μισεμός είναι καη-
μός». Είναι σε απλό δεκαπεν-
τασύλλαβο, το ψάξαμε, δεν
βρήκαμε τον «ποιητή»…  

Συγχαρητήρια
Στον Σύλλογο Καλλιπεύκης!
Και σε όλους τους συμμετέ-
χοντες! Το Φεστιβάλ Αγριο-
λούλουδων, στο τρίτο έτος
φέτος, είναι ένας πρωτοπο-

ριακός θεσμός, που αναδει-
κνύει τις ομορφιές του ορο-
πεδίου της Καλλιπεύκης, μια
από τις ομορφότερες περιο-
χές της Ελλάδας. 
Αυτό το σπάνιο φυσικό στο-
λίδι της Θεσσαλίας, το ορο-
πέδιο, που είναι τόσο κοντά,
αξίζει να το δείτε, ιδιαίτερα
από τον Απρίλιο ως τον Οκτώ-
βριο.

Βαγγέλης Κυριατζής

Σημείωση: Ο Βαγγέλης Κυ-
ριατζής, είναι ο άνθρωπος
που πρότεινε «το ψηλότερο
κατοικούμενο και καλλιερ-
γούμενο οροπέδιο της Καλλι-
πεύκης. 
Συμμετέχει - εκτός διαγωνι-
σμού - για δεύτερη φορά με
τη σύζυγό του Σέλλη. 



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Αγγελική Τσικρικά του Χρίστου και ο σύζυ-
γός της Βουμβάκης Νικόλαος, το 1ο παιδί,
αγόρι.
Ο Γκουγκουλιάς Νίκος του Αναστασίου και η σύ-
ζυγός του Χρύσα, το 2ο παιδί, κορίτσι.
Η Παγώνα Τσιαπλέ του Αθανασίου και ο σύζυγός
της Ιωάννης Τζιτζάνης το 2ο παιδί, κορίτσι.
Ο Παπαστεργίου Θωμάς του Πούλιου και η σύζυ-
γός του Δήμητρα Τσαούση, το 1ο παιδί, κορίτσι.
Η Βάλια Τσάιτα (κόρη της Τασούλας Τσιλιμένη)
και ο σύζυγός της Anthony Chenevard το 1ο
παιδί, κορίτσι (Ελβετία).
Η Μαρία Καλούση του Αθανασίου και ο σύζυ-
γός της Πέτρος Αντάμαλης το 2ο παιδί, αγόρι.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ο Μασούρας Ιωάννης του Χρίστου και της
Ευαγγελίας, με την Δέλα Γεωργία από Ελα-
τοχώρι Κατερίνης.
Ο Λαμπίρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
και της Χάιδως, με την Βάγια Αθ. Μαντά. 
Ο Γκαζγκάνης Γεώργιος του Θεοδώρου, με
την Πλασταρά Δέσποινα του Απόστολου και
της Βούλας Μητσιόπουλου.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Μαντάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου ετών
31, Γόννοι.
Παπαϊωάννου Ιωάννης (Γκουντέλας) του Δη-
μητρίου, ετών 87,  Καλλιπεύκη.
Γκέτσιος Γεώργιος του Αστερίου ετών 92,
Ελευθεραί.
Γεροστέργιος Αστέριος, ιερέας, του Νικο-
λάου, ετών 83, Βοστόνη.
Κυλινδρή Ευαγγελία του Αθανασίου, ετών
89 (Τορόντο). 
Μητσιόπουλου Ανδρομάχη (Μάχη) του Ιωάν-
νου ετών 92, Φαλάνη.
Μαντάς Δημήτριος του Αθανασίου (Να-
σιάρα), ετών81, Αθήνα. 

Οι συγχωριανοί, που έφυγαν: 

Ο Μαντάς Κωνσταντίνος, ήταν το τρίτο παιδί
(Άννα, Μαρία, Κωνσταντίνος) του Γιώργου
Μαντά και της Αγγελικής Δημητρίου Γκέ-
τσιου. Η οικογένεια του Γιώργου Μαντά,
εδώ και αρκετά χρόνια, έχει φύγει από την
Καλλιπεύκη και ζει στους Γόννους ασχολού-
μενη με την κτηνοτροφία (πρόβατα). Τους
καλοκαιρινούς μήνες βγαίνει στην Καλλι-
πεύκη. 
Το παλικάρι των 31 ετών, το πρωί της Δευ-
τέρας 4 Φεβρουαρίου 2019, πήρε το αγρο-
τικό του αυτοκίνητο για να πάει στη Λάρισα,
όμως, δεν πήγε. Το αυτοκίνητο βρέθηκε στη
γέφυρα του Πηνειού. Άρχισε η αναζήτηση.
Ο Πηνειός είχε πολύ νερό εκείνες τις μέρες
και οι έρευνες ήταν δύσκολες και άκαρπες
για 12 μέρες. Τελικά, εντοπίστηκε το άψυχο
κορμί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου μέσα
στην κοίτη του Πηνειού, κοντά στο αμμορυ-
χείο. Η κηδεία του, έγινε τη Δευτέρα 18 Φε-
βρουαρίου στους Γόννους, σε βαρύ πένθος.
Ευχόμαστε, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή
του Κώστα και να δώσει κουράγιο στους δι-
κούς του. Αιωνία να είναι η μνήμη του.   
Σημείωση: Για όσους ζουν μακριά από το
χωριό και δεν γνώρισαν τον μακαρίτη, να
πούμε ότι ήταν εγγονός του Κωνσταντίνου
Μαντά (Τσιμπιρή) και της Αννούλας
Μπαντή).

Ο Παπαϊωάννου Ιωάννης,  ήταν ένα από τα
πέντε παιδιά (Ιωάννης,
Αννούλα, Καλλιόπη,
Θωμάς, Ελένη) του
Δημητρίου Παπαϊωάν-
νου (Μήτρου Γκουν-
τέλα)  και της
Παρασκευής. Γεννή-
θηκε και μεγάλωσε
στην Καλλιπεύκη και
τα τελευταία είκοσι πε-
ρίπου χρόνια, έζησε
στους Γόννους και στη Λάρισα μαζί με τα
παιδιά του. Εργάστηκε ως δασεργάτης στο
χωριό και ασχολήθηκε με τη γεωργία. Από
τον γάμο του με την Αριστούλα Χρίστου Οι-
κονόμου (Τσίγκα) απέκτησε δυο παιδιά, τον
Δημήτρη και τον Χρίστο. Πέθανε την Πέμ-

πτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και κηδεύτηκε την
άλλη μέρα στην Καλλιπεύκη σε ηλικία 87
ετών.

Ο Γκέτσιος Γεώργιος, γεννήθηκε στην Καλ-
λιπεύκη το 1927. Ήταν
γιος του Αστερίου και
της Μαρίας Γκέτσιου,
το γένος Αποστ. Μα-
σούρα. Παντρεύτηκε
το 1961 με την Μαρία
Αθαν. Μουσουλή  και
απέκτησε δύο παιδιά
την Χριστίνα και τον
Αστέριο Γκέτσιο.
Ήταν αγροφύλακας
στην Καλλιπεύκη από
τις αρχές της δεκαετίας 1960 μέχρι και το
1969, που μετατέθηκε στις Ελευθερές
(Ελευθεραί) Λάρισας. Συνταξιοδοτήθηκε το
1989. Απεβίωσε στη Λάρισα την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου 2019 και η κηδεία του έγινε
την Δευτέρα 25 στο χωριό Ελευθερές. Ήταν
άνθρωπος χαμηλών τόνων και καλός οικο-
γενειάρχης.

Ο Γεροστέργιος Αστέριος, ήταν ένα από τα
τέσσερα παιδιά (Αστέριος, Άννα, Παρα-
σκευή, Μαρία) του Νικολάου Γεροστέργιου
και της Πανάγιως Δρογκόγια. Τα παιδικά του
χρόνια τα πέρασε στην Καλλιπεύκη και σπού-
δασε Θεολόγος καθηγητής στο πανεπιστή-
μιο της Αθήνας. Πήγε στην Αμερική για
μεταπτυχιακές σπουδές, όπου έμεινε μόνιμα
και χειροτονήθηκε ιερέας. Εκεί παντρεύ-
τηκε με Ελληνίδα και απέκτησε ένα γιο τον
Νικόλαο. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν το
τελευταίο, που επισκέφτηκε την Καλλι-
πεύκη. Αγαπούσε με πάθος την Καλλιπεύκη,
γι’ αυτό και άρχισε την ανακαίνιση του πα-
τρικού του σπιτιού. 

Η Κυλινδρή Ευαγγελία,  γεννήθηκε στην
Καλλιπεύκη το 1930
και γονείς της ήταν η
Μαρία και ο Ιωάννης
Μανωλούλης (παρα-
τσούκλι Αβράμης).
Είχε ένα αδερφό τον
Θωμά και αδερφές
την Παρασκευή, παν-
τρεμένη με τον Κώστα
Γκαντάκη, την Αθανα-
σία παντρεμένη στους
Γόνους με τον Γιάννη
Καραβάσιο και την Ελισάβετ (Αλσάβω), που
έμενε στον Αμπελώνα και είχε άντρα τον
Γιάννη Γγουγκουλιά. Παντρεύτηκε το 1959
τον Θανάση Κυλινδρή του Αστερίου και ξε-
νιτεύτηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Έκανε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τον Στέρ-
γιο και την Μαρία. Είχε εργαστεί σε διάφορα
εργοστάσια στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο.
Είχε εργαστεί επίσης με τον σύζυγό της στα
δικά τους εστιατόρια. Πέθανε στις 18 Απρίλη
2019 σε ηλικία 89 ετών και κηδεύτηκε εκεί
στο Τορόντο όπου ζούσε με τα παιδιά της.

Η Μάχη (Ανδρομάχη) Μητσιόπουλου,   γεν-
νήθηκε στην Καλλι-
πεύκη το 1927 και
ήταν κόρη του Ιωάννη
και της Κατερίνας
Κουτσιαρή. Παντρεύ-
τηκε με τον Γιάννη
Μητσιόπουλο (1915-
2006) του Κωνσταν-
τίο,υ με τον οποίο
απέκτησαν δυο κόρες,
τη Βούλα και τη
Μαίρη, που ζουν στη Λάρισα και στη Φαλάνη
αντίστοιχα και έναν γιο, τον Κώστα, που ζει
στα Λεχώνια της Μαγνησίας. Ευτύχισε να
δει από τα παιδιά της πέντε εγγόνια και ένα
δισέγγονο (από την εγγονή της Ματίνα, τη
γραμματέα του Συλλόγου). Είχε αδερφό τον
Γιάννη Μητσιόπουλο (αδερφό από άλλο πα-
τέρα, συνονόματο του άντρα της και του πα-
τέρα της, χωρίς συγγένεια) και μια αδερφή,
την Ανθούλα, που ζει στη Φαλάνη. Έζησε
όλη της τη ζωή στην Καλλιπεύκη, εκτός από
τα χρόνια του πολέμου που εκδιώχθηκαν
από το χωριό και δούλευαν στην πόλη. 
Την τελευταία δεκαετία που έμεινε μόνη της
πήγε στις κόρες της. Δούλευε στα χωράφια

KOINΩNIKA
Γεννήσεις • Αρραβώνες

Γάμοι • Αυτοί που έφυγαν και ο άντρας της ήταν υλοτόμος. Το σπίτι
στο χωριό το έχτισαν μόνοι τους με πέτρες,
που κουβάλησαν από το βουνό, όπως έκα-
ναν τότε και όλοι οι Καλλιπευκιώτες.
Πήγε σχολείο μέχρι πέμπτη δημοτικού και

μέχρι τα 91 της, ήξερε και έλεγε πολύ γρή-
γορα όλη την προπαίδεια, τα ποιήματα, που
είχαν μάθει στο σχολείο και ότι την Αμερική
την ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόμβος.
Ήταν δυνατή γυναίκα, δουλεμένη σε σκλη-
ρές συνθήκες και μέχρι τα 85 της χρόνια
περίπου, ασχολούνταν με τον κήπο και τις
κότες. Δεν καθόταν, δεν ξεκουραζόταν,
ήθελε να προσφέρει και ποτέ δεν ήθελε να
γίνει βάρος σε κανέναν. Έλεγε ότι ήθελε
να πεθάνει στα πόδια της. Έφυγε την Πρω-
τομαγιά του 2019 και κηδεύτηκε στη Φα-
λάνη.

Ο Μαντάς Δημήτριος, ήταν ένα από τα τέσ-
σερα παιδιά (Πολύζος, Τάκης, Μαρίκα,
Ελευθερία) του Αθανασίου Μαντά (Να-

σιάρα) και της Σταμα-
τίας Γκουγκουλιά
(Μαυροντήμου). Γεν-
νήθηκε το 1938 και
όπως όλα τα παιδιά
της ηλικίας του τότε,
ασχολήθηκε με την
κτηνοτροφία. Μετά
τον στρατό, τη δε-
καετία του 1960,
έφυγε και αυτός για
την Αυστραλία, όπου εργάστηκε για πολλά
χρόνια και παντρεύτηκε την Δέσποινα Δρα-
χαλίβα από την Καρυά. Μετά την συνταξιο-
δότησή του, επέστρεψε στην Ελλάδα και
έζησε στην Αθήνα, όπου ζει και ο αδερφός
του Πολύζος. Τα καλοκαίρια ερχόταν στο
χωριό και παραθέριζε. Πέθανε 81 ετών, στις
5 Απριλίου 2019 και κηδεύτηκε στην Αθήνα.
Το πατρικό του στο χωριό, βρίσκεται κάτω
προς τη Νυχτιάνω, νοτιοανατολικά από τη
βρύση Μπίμπω. 

ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΗ
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Ο Ιερέας Γεροστέργιος Αστέριος, γεννήθηκε
στην Καλλιπεύκη στις 8 Δεκεμβρίου 1936 και
ήταν γιος του Νικολάου και της Πανάγιως Γε-
ροστέργιου. Τις τέσσερις πρώτες τάξεις του
δημοτικού τις τελείωσε στην Καλλιπεύκη και
τις υπόλοιπες δύο στους Γόννους και στη Λά-
ρισα και τελικά πήρε το απολυτήριο από την
παιδούπολη της Αγριάς Βόλο, όπου βρέθηκε
λόγω του εμφυλίου. Το 1950, επέστρεψε με
την οικογένειά του στο χωριό και σκοπός του
ήταν να πάει στο γυμνάσιο αφού του άρεσαν
τα γράμματα. Λόγω, όμως, της ανέχειας, κα-
τόρθωσε να πάει στο γυμνάσιο στη Λάρισα,
στα 14 του περίπου. Αφού τελείωσε το 1ο Γυ-
μνάσιο, έδωσε εξετάσεις στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη για Θεολόγος και πέτυχε στο
πανεπιστήμιο της Αθήνας 20ος  από τους 46
που εισήχθησαν.  Φοίτησε στη Θεολογική
Σχολή Αθηνών και μάλιστα μαζί με τον σημε-
ρινό αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο. Το 1965
πήρε το πτυχίο του και με υποτροφία πήγε για
δύο χρόνια στη Γερμανία, για περεταίρω
σπουδές, όπου εκεί πάλι σπούδαζε μαζί με τον
σημερινό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαίο. Από την Γερμανία και πάλι με
υποτροφία, συνέχισε τις σπουδές του στο πα-
νεπιστήμιο της Βοστόνης των ΗΠΑ. Εκεί,
1968, τον υποδέχτηκε ο νυν Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Δημήτριος, με τον οποίο η γνωριμία
είχε και συνέχεια. Στο πανεπιστήμιο, είχε κα-
θηγητή της φιλοσοφίας τον Έλληνα Κων-
σταντίνο Καρβανό. Το 1972 εκπλήρωσε έναν
από τους μεγάλους του πόθους. Χειροτονή-
θηκε ιερέας και για 47 ολόκληρα χρόνια, υπη-
ρέτησε την εκεί εκκλησία. Μάλιστα, από τα 47
χρόνια, τα 42 τα υπηρέτησε στην ίδια ενορία,
στον ιερό ναό Κωνσταντίνου και Ελένης. Για
42 χρόνια, ήταν ο διευθυντής του ελληνικού
σχολείου (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) της
ομογένειας της Βοστόνης. 
Ο παπα-Στέργιος Γεροστέργιος, ως καθηγη-
τής Θεολογίας, ως ιερέας, ως Έλληνας, ως
προσωπικότητα, ανάπτυξε μεγάλη δραστηριό-
τητα σε πολλούς τομείς, που είχαν σχέση με
την ομογένεια και την Ορθοδοξία, με τα γράμ-
ματα, την φιλανθρωπία και γενικά με την υπο-
στήριξη του Ελληνισμού. Ας τα πάρουμε με τη
σειρά και μέσα από αυτά να γνωρίσουμε κα-
λύτερα, τόσο το τεράστιο έργο του, όσο και
αυτόν τον γνωστό άγνωστό μας Καλλιπευ-
κιώτη, που τόσα χρόνια αγνοούσαμε τα πάντα
γι’ αυτόν και ξέραμε μόνο ότι ήταν παιδί του
Νικόλα και της Πανάγιως Γεροστέργιου (Πα-
λικαρά), ότι ήταν παπάς, ότι είχε ένα παιδί και
τίποτε περισσότερο. Ίσως μερικοί να το ήξε-
ραν, η πλειοψηφία, όμως, των Καλλιπευκιω-
τών το αγνοούσε, όπως και ο γράφων.
Ο παπα-Στέργιος Γεροστέργιος, έκανε μετα-
πτυχιακό τόσο στη Γερμανία όσο και στην
Αμερική, στο πανεπιστήμιο της Βοστόνης και
στο Χάρβαρτ, πάνω σ’ αυτό που σπούδασε δη-
λαδή τη Θεολογία. Στο πανεπιστήμιο της Βο-
στόνης, έκανε διατριβή, η οποία είχε τον τίτλο
«Ιουστινιανός ο Μέγας, ως αυτοκράτορας και
άγιος». Η διατριβή του αυτή, εκδόθηκε σε βι-
βλίο και μάλιστα επανεκδόθηκε τρεις φορές.
Πράγμα που σημαίνει, ότι ήταν και παραμένει
σπουδαίο έργο. Το δεύτερο βιβλίο, που εξέ-
δωσε φέρει τον τίτλο «Ο Μέγας Φώτιος» και
έχει μεταφραστεί στα Ρώσικα και στα Ρουμά-
νικα. Ο μακαριστός, είχε κάνει και πολλά ταξί-
δια, κυρίως προσκυνηματικά, τόσο στην
Ευρώπη όσο και σε άλλες ηπείρους και ιδιαί-
τερα στους Αγίους Τόπους και το Σινά. Σε

κάθε ταξίδι του έγραφε και τις εντυπώσεις
του. Όλες αυτές τις ταξιδιωτικές του εντυ-
πώσεις, τις επιμελήθηκε και τις κυκλοφόρησε
σε βιβλία. Συνολικά αποτελούν εφτά τόμους.
Επίσης, επιμελήθηκε πολλές μεταφράσεις ελ-
ληνικών βιβλίων - έργων στα αγγλικά και
ξένων στα ελληνικά. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με
μεταφράσεις θρησκευτικού - ορθόδοξου πε-
ριεχομένου. Μετέφρασε ακόμη και πολλά βι-
βλία του μητροπολίτη Φλώρινας Καντιώτη. Σε
όλα αυτά βέβαια, είχε και συνεργάτες καθη-
γητές στο πανεπιστήμιο της Βοστόνης και του
Χάρβαρτ. Ιδιαίτερα συνεργάστηκε με τον με-
γάλο δάσκαλό του και καθηγητή Καρβανό,
τον οποίο υπερεκτιμούσε και αγαπούσε πολύ.
Η ομογένεια και ιδιαίτερα η εκκλησία, τον είχε
τοποθετήσει διευθυντή στο ελληνικό σχολείο,
για 42 ολόκληρα χρόνια. Τον είχε υπεύθυνο
για τους Έλληνες φοιτητές, που πήγαιναν να
σπουδάσουν στη Βοστόνη και ιδιαίτερα στο
Χάρβαρτ. Φοιτητές, τόσο από την Ελλάδα όσο
και από την Αμερική ή άλλα μέρη. Ήταν υπεύ-
θυνος, πέρα από τη στέγαση και τη σίτιση και
με την επικοινωνία με την ομογένεια ούτως
ώστε να μην αποκόπτονται κατά τα χρόνια της
φοίτησής τους, από τον ελληνισμό και την ορ-
θοδοξία και να νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια
οικογένεια. Οι περισσότεροι, πρώτη φορά
έφευγαν από τα σπίτια τους. Εκεί γνώρισε και
όλους τους Έλληνες πολιτικούς, που μας κυ-
βερνούν σήμερα καθώς και πολλούς γόνους
της ελληνικής «αριστοκρατίας».
Αυτό ήταν, σε πολύ γενικές γραμμές, το έργο
του μακαριστού παπα-Στέργιου Γεροστέρ-
γιου. Έργο πνευματικό, θρησκευτικό, ορθό-
δοξο, εθνικό, κοινωνικό, άγνωστο σε μας, κλπ.
Έργο τεράστιο, ουσιαστικό για μισό αιώνα πε-
ρίπου. Έργο, που θα χρειαζόταν πολύς χώρος
για να χωρέσει στο χαρτί και πολλές ώρες για
να το διηγηθεί κανείς. Η ομογένεια τον φόρ-
τωσε με πολύ και βαρύ έργο που έφερε εις
πέρας κατά τον καλύτερο τρόπο. Όμως, του
αναγνώρισε και τις αρετές που είχε, γι’ αυτό
και του εμπιστεύτηκε, αυτό το μεγάλο εθνικό
και ορθόδοξο έργο. Ναι, η ομογένεια και η Ορ-
θοδοξία τον εμπιστεύτηκαν και ακούμπησαν
επάνω του, γιατί ήταν αξιόλογος. 
Ο ελληνόφωνος τύπος των ΗΠΑ και ιδιαίτερα
η εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ, της Νέας Υόρ-
κης, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά
σχόλια τόσο στο έργο όσο και στην προσωπι-
κότητα του εκλιπόντος (tο αναρτήσαμε στη
σελίδα μας στο Facebook). 

Ζήσης Κατσιούλας 

Στη μνήμη του ιερέα, Γεροστέργιου Αστερίου
Ο δικός μας γνωστός… άγνωστος συγχωριανός
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Το βιβλίο του Δημητρίου
Ζυγούρη, «Η Καρυά Ολύμ-
που - αναζητώντας τα ίχνη
των ανθρώπων που έζησαν
στο λεκανοπέδιο της Ζηλιά-
νας», που παρουσιάστηκε
από τον Όμιλο Φίλων της
Θεσσαλικής ιστορίας και
τον Μ.Ε. Σύλλογο Καρυω-
τών Λάρισας και περιχώρων
«Ο ΖΕΥΣ», στο επιμελητή-
ριο Λάρισας την Πέμπτη 18
Απριλίου 2019, είναι ένα τα-
ξίδι στην ιστορία του τόπου
του, από την εποχή των
Περραιβών μέχρι σήμερα. 
Ο συγγραφέας προβάλλει
τα τοπικά γεγονότα στο ευ-
ρύτερο «ιστορικό γίγνε-
σθαι» και ο αναγνώστης
κατανοεί καλύτερα την πο-
ρεία του νεοσύστατου ελ-
ληνικού κράτους, μια και το
βιβλίο απευθύνεται σε ένα
ευρύτερο αναγνωστικό
κοινό. 
Για το βιβλίο μίλησαν ο εκ-
δότης του Θεσσαλικού Ημε-
ρολογίου Κώστας Σπανός, ο
εκπαιδευτικός Μιχάλης Λα-

φαζάνης και ο Φιλόλογος
και ιστορικός ερευνητής κ.
Νίκος Ζδάνης. Την εκδή-
λωση συντόνισε η πρό-
εδρος του Συλλόγου
Καρυωτών Λάρισας κ.
Μαρία Τσιρώνη - Λαπούση.

Αντιγράφουμε παρακάτω
την εισαγωγή του συγγρα-
φέα: 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Η εξέλιξη των πραγμάτων
στη μετεμφυλιακή Ελλάδα
και οι πολιτικές όλων των
μετέπειτα κυβερνήσεων,
ευνόησαν την αστυφιλία και
την ερημοποίηση της υπαί-
θρου. Η αποδιοργάνωση
όμως των χωριών της παρ-
τίδας μας, των ζωντανών
αυτών κυττάρων της κοινω-
νίας, που όχι μόνον ενέχουν
το σπέρμα της δημιουργίας
και ανάπτυξης αλλά και που
υπήρξαν οι θεματοφύλακες
των παραδόσεων και των
πανανθρώπινων αξιών, με
τις οποίες πορεύτηκε το

Έθνος, οδήγησαν τη σημε-
ρινή κοινωνία μας σε αδιέ-
ξοδο.
Σ’ αυτό συνέβαλε επίσης και
η παγκοσμιοποίηση των
μέσων ενημέρωσης και ψυ-
χαγωγίας. Τα μέσα αυτά,
δρώντας ήπια και αθόρυβα,
γι’ αυτό και χωρίς αντιστά-
σεις, με τον καιρό κατάφε-
ραν να μας επιβάλλουν
ανθρώπινα πρότυπα και
συμπεριφορές, ξένες προς
την ιδιοσυγκρασία του λαού
μας και να αλλοιώσουν τη
φυσιογνωμία του.
Διαβλέποντας τούτον τον
κίνδυνο οι πολιτιστικοί σύλ-
λογοι της χώρας κυρίως
από τη δεκαετία του 1980,
αντέδρασαν. Με την ανα-
βίωση των δημοτικών
χορών και τραγουδιών και
των τοπικών εθίμων, προ-
σπάθησαν να ενδυναμώ-
σουν το δέσιμο του λαού με
τις ρίζες της παράδοσης.
Τούτα, όμως, ξεκομμένα
από το χρόνο και τις συνθή-
κες, που τα δημιούργησαν,

δεν είχαν όπως αποδεί-
χτηκε, καμιά ουσιαστική επί-
δραση στον τρόπο σκέψης
και ζωής του σύγχρονου
Έλληνα. 
Έτσι, αποκομμένοι από τις
ρίζες μας, χάσαμε τον προ-
σανατολισμό, χάσαμε την
ταυτότητα μας. Εκείνο, που
μπορεί να μας επαναφέρει
και να μας οδηγήσει στη
σωστή πορεία, είναι η
εθνική αυτογνωσία. Αυτή,
που προέρχεται από τη
βαθιά γνώση της ιστορικής
συνέχειας του ελληνισμού. 
Η αναβίωση της ιστορικής
μνήμης, μπορεί να συνδέσει
γόνιμα το σήμερα με το
χθες και να μας δείξει το
σωστό δρόμο του μέλλον-
τος. Σ’ αυτό μπορεί να συμ-
βάλει καθοριστικά η μελέτη
του μεγαλείου της τοπικής
παράδοσης και ιστορίας,
καθώς υπάρχουν - επιζούν
ακόμη σε πολλές οικογέ-
νειες, έστω και εξασθενη-
μένες, οι μνήμες μιας άλλης
εποχής». 

«Η Καρυά Ολύμπου - αναζητώντας τα ίχνη των ανθρώπων
που έζησαν στο λεκανοπέδιο της Ζηλιάνας»

Αναφέρουμε παρακάτω, τα
ονόματα των υποψηφίων για
τις δημοτικές εκλογές της
26ης Μαΐου 2019 της Καλλι-
πεύκης, καθώς και το όνομα
της παράταξης και των υπο-
ψηφίων δημάρχων του
Δήμου μας (Δήμος Τεμπών).
«Συνεργασία Για Πορεία
Ανάπτυξης», Κολλάτος Κώ-
στας 
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Τσιαπλές Θωμάς
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Τοπι-
κής Κοινότητας
Γκουντουβάς Φάνης 
Ντούρος Λάμπρος 
Πατούλια Ελένη 
Ρημαγμός Αστέριος 
Σαλαμπάση Σοφία
«Νέα Δύναμη», Γιώργος
Μανόλης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Ζαφείρης Θωμάς
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Τοπι-
κής Κοινότητας
Γκαβούτσικος Κωνσταντί-
νος 
Γκαζγκάνη Αικατερίνη 
Γκουγκουλιά Γραμμάτω 
Μασούρας Απόστολος 
Οικονόμου Απόστολος 
Παπαϊωάννου Ι. Δημήτριος
«Λαϊκή Συσπείρωση»,
Μαρία Κωστή 
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι, Παπαϊωάννου Δ.
Απόστολος και Τσιάτσιου
Βασιλική.
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Τοπι-
κής Κοινότητας
Καρατόλιος Νίκος 
Παπαδημητρίου Μαρία
Παπαϊωάννου Α. Δημήτριος
Πολυζά - Ζησοπούλου
Σταυρούλα
Τσιάτσιος Ζήσης
Από τους παραπάνω εξελέ-
γησαν (σε παρένθεση οι
ψήφοι - σταυροί προτίμη-
σης) 
«Νέα Δύναμη», Γιώργος
Μανόλης, θα είναι ο νέος
Δήμαρχος (174) 
Σύμβουλοι Τοπικής Κοινό-
τητας
Γκαζγκάνη Αικατερίνη (51)
Παπαϊωάννου Ι. Δημήτριος
(109)
«Συνεργασία Για Πορεία
Ανάπτυξης», Κολλάτος Κώ-
στας (189)
Σύμβουλοι Τοπικής Κοινό-
τητας
Γκουντουβάς Φάνης (144)
Ντούρος Λάμπρος (121)
«Λαϊκή Συσπείρωση»,
Μαρία Κωστή (48)
Σύμβουλοι Τοπικής Κοινό-
τητας
Παπαδημητρίου Μαρία (27)
Συγκεντρωτικά αποτελέ-

σματα στο δήμο Τεμπών
Μανόλης Γεώργιος, 50,27%
και 14 έδρες
Κολλάτος Κωνσταντίνος,
41,52% και 11 έδρες
Κωστή Μαρία, 8,21 % και 2
έδρες
Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου, θα είναι ένας
από τους τέσσερεις των
δυο παρατάξεων, που
έχουν τις περισσότερες ψή-
φους, και θα εκλεγεί από
τους πέντε.  
Η Καλλιπεύκη για τη νέα τε-
τραετία, δεν θα έχει δημο-
τικό σύμβουλο!
Εκλεγέντες τοπικού Συμ-
βουλίου:

Βουντουβάς Φάνης,  Ντού-
ρος Μπάμπης, Παπαιωάν-
νου Ι. Δημήτριος,
Γκαζγκάνη Αικατερίνη, Πα-
παδημητρίου Μαρία, (2-2-1).

Συγχαρητήρια
Το Δ.Σ. του ΜΕΣΑΚ «Η ΠΑ-
ΩΜΕΝΗ», συγχαίρει όλες
και όλους για την προσπά-
θεια και τον αγώνα τους.
Συγχαίρει ιδιαίτερα τον νέο
Δήμαρχο, Γιώργο Μανόλη
(φωτογραφία), όσες και
όσους εξελέγησαν και τους
εύχεται καλή δύναμη με
επιτυχίες, στο έργο που,
από 1η Σεπτεμβρίου θα
αναλάβουν. 

EKΛΟΓΕΣ 2019

«Λουλούδι του Χριστού»
Ολόλευκα μικρά ανθάκια, που σχηματίζουν μικρή φούντα,
2 - 4 εκατοστών, με πράσινα μακρόστενα φύλλα και ξυλώδη
βλαστό που έρπει! Ανθίζει Μάρτιο - Απρίλιο, σε μέρη με
σχετική υγρασία, συνήθως σε ρεματιές. Θα το βρείτε στις
ρεματιές βορειοανατολικά της Πατωμένης. 
Το λέμε έτσι, γιατί με αυτό στολίζουν (ακόμα) τον επιτά-
φιο, τη Μ. Παρασκευή.
Τελικά με τη βοήθεια των: Νάσου Μαντά και Απόστολου
Γκουγκουλιά, μάθαμε το επίσημο - επιστημονικό όνομα:
Daphne blagayana freyer
Στην Ελλάδα, φυτρώνει στη Βόρεια Πίνδο, στην Κατάρα
και στον Όλυμπο. Σε ξέφωτα δασών, σε υγρές τοποθεσίες,
όπου υπάρχουν ασβεστολιθικά πετρώματα και σε υψόμε-
τρα από 1000 μέχρι 1800 μέτρα. Ανακαλύφθηκε το 1837
κοντά στο Polhov Gradec (τώρα βορειοανατολική Σλοβε-
νία) από τον Heinrich Freyer και το όνομά του το πήρε από
τον βοτανολόγο Rihard Blagaj.

«Σοφά Λόγια»
Καθώς γερνάμε και γινόμαστε σοφότεροι, συνειδη-
τοποιούμε σιγά - σιγά ότι: Ένα ρολόι των 300 ευρώ,
δείχνει την ίδια ώρα με ένα ρολόι των 30... Ένα πορ-
τοφόλι των 300 ευρώ χωράει τα ίδια χρήματα με ένα
των 30... Η μοναξιά σε ένα σπίτι 30 τ.μ. ή 300 τ.μ. είναι
η ίδια... Δεν έχει σημασία αν ταξιδεύουμε σε πρώτη
ή οικονομική θέση, σε περίπτωση ατυχήματος και
στις δυο περιπτώσεις δεν θα βγούμε από το αερο-
πλάνο... Αληθινή ευτυχία είναι να έχεις φίλους και
αδελφούς, με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις, να
γελάσεις και να τραγουδήσεις... 

Οι 7 καλύτεροι γιατροί στον κόσμο: Το φως του
ήλιου, η ανάπαυση, η άσκηση, η διατροφή, η αυτο-
πεποίθηση, η αγάπη του κόσμου και οι φίλοι. 
Διαβάζουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς
μας, αλλά δεν διαβάζουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε
τους φίλους μας. 

Φραγκίσκος Βάκων

Μία από τις επιπτώσεις του να αρνείσαι να συμμετά-
σχεις στα πολιτικά ζητήματα, είναι ότι καταλήγεις να
κυβερνάσαι από κατώτερους. 

Αριστοτέλης

Το να έχουμε έναν εχθρό είναι σημαντικό για να ορί-
σουμε την ταυτότητά μας.  Γι' αυτό όταν ο
εχθρός δεν υπάρχει, χρειάζεται να τον κατασκευά-
σουμε. 

Ουμπέρτο Έκο

Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά, που ο
άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν. Οτιδήποτε άλλο
είναι δημόσιες σχέσεις.  

Τζορτζ Όργουελ

Η αγάπη είναι το φαρμάκι και το νέκταρ της ζωής
μας! Αν θέλεις να πιεις, θα τα πιεις και τα δυο μαζί!
Ένα - ένα δεν στα δίνουν!
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Νέα - Ειδήσεις  Νέα - Ειδήσεις Νέα - Ειδήσεις          Νέα - Ειδήσεις • Νέα - Ειδήσεις
Πλατφόρμα καταγραφής και ανάδειξης προβλημάτων και αναγκών 

των πολιτών του Δήμου Τεμπών

Οδικά έργα 1,1 εκ. ευρώ στην Αιγάνη 
ΕΡΤ 4-03-2019

Στην υλοποίηση δυο σημαντικών έργων που αναμέ-
νεται να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια στο Δήμων
Τεμπών προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μετά την
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και του αναδόχου ει-
σέρχονται σε φάση υλοποίησης το έργο «Αποκατά-
σταση οδού Αιγάνη – Παράλια Π.Ε. Λάρισας»
συνολικού προϋπολογισμού 460.000 ευρώ και το έργο
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Αιγάνη - Άνω
Αιγάνη» συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.
Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε ότι:
«Υπογράψαμε δυο συμβάσεις για δυο χρήσιμα οδικά
έργα στο Δ. Τεμπών. Αφορά τη συντήρηση των δρό-
μων Άνω Αιγάνη - Κάτω Αιγάνη και του δρόμου Αι-
γάνη - παράλια Π.Ε. Λάρισας. Έργα ουσίας που
ενισχύουν την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων
κοινοτήτων και τη μεταφορά των προϊόντων. Σε συ-
νεργασία με το Δήμαρχο Κώστα Κολλάτο και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Τεμπών προχωράμε στην άμεση
αποκατάσταση των οδών».
Ο Δήμαρχος Τεμπών, Κώστας Κολλάτος, σε δηλώσεις
του υποστήριξε ότι: «Πρόκειται για δυο σημαντικά
οδικά έργα για την περιοχή της Αιγάνης και αφορά
τους δρόμους Άνω Αιγάνη - Κάτω Αιγάνη και του δρό-
μου Αιγάνη - παράλια Π.Ε. Λάρισας. Δυο δρόμοι με ση-
μαντικό κυκλοφοριακό φόρτο λόγω των παραλίων. Με
τα έργα αυτά ενισχύουμε την οδική ασφάλεια στην
περιοχή μας».
Με αφορμή τα παραπάνω ο Αποστόλης Γκουγκουλιάς
σχολίασε: 
«Κάθε έργο, που μπαίνει σε φάση υλοποίησης, είναι
σημαντικό. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εκεί-
νους, που με κάθε τρόπο, συνέβαλαν στην υλοποίησή
του. Τέτοιες ανακοινώσεις, δίνουν σε εμάς τους δη-
μότες του Δήμου Τεμπών, που καταγόμαστε από την
όμορφη και ορεινή, Καλλιπεύκη, την ευκαιρία να
υπενθυμίσουμε στους υπεύθυνους, Δήμαρχο και Πε-
ρειφερειάρχη κ. Κολάτο και κ. Αγοραστό, ότι παραμέ-
νει ακόμη σε εκκρεμότητα, η υλοποίηση του έργου,
κατασκευής του δρόμου Καλλιπεύκη - Κρανιά. Είναι
ο τελευταίος χωματόδρομος, που μένει να κατα-
σκευαστεί. Η εξαγγελία του είχε γίνει επί θητείας κ. Λ.
Κατσαρού, ως Νομάρχη Λάρισας. Ευελπιστούμε να
είναι η επόμενη ανακοίνωση της Περιφέρειάς και του
Δήμου μας»...

Ράλι παλαιών

αυτοκινήτων
Παλιά αυτοκίνητα (αντίκες), καλο-
συντηρημένα, πέρασαν κατ’ επανά-
ληψη από την Καλλιπεύκη από 12
μέχρι 18 Μαΐου. Στο σύνολό τους,
ήταν πάρα πολλά! Ήρθαν από το
Βέλγιο. Ήρθαν στη χώρα μας με
φορτηγά, για να κάνουν το γύρω
της Ελλάδας και να επιστρέψουν
και πάλι.

Παιδικός Σταθμός στους Γόνους
Τα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας και του Παιδι-
κού Σταθμού Γόννων πραγματοποιηθήκαν  την Κυ-
ριακή 21 Απριλίου από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κώστα Αγοραστό και τον Δήμαρχος Τεμπών Κώστα
Κολλάτο. 

Ο παιδικός αυτός σταθμός θα στεγάζεται στο κτήριο
του πρώην δημαρχείου Γόννων και θα εξηπηρετεί
ανάγκς των κατοίκων της κοινότητας. 

Παναγία των Παρισίων
Μια τεράστια πυρκαγιά κατέκαψε την εμβληματική

Παναγία των Παρισίων, στις 15-04-2019, καταστρέ-
φοντας ένα μνημείο ορόσημο όχι μόνο για την πόλη
αλλά και για όλη τη Γαλλία. Οι φλόγες, που ξεκίνησαν
νωρίς το απόγευμα έφτασαν μέχρι τη στέγη του κα-
θεδρικού ναού του 12ου αιώνα και περιτύλιξαν το
βέλος του κωδωνοστασίου, το οποίο κατέρρευσε.
Μέσα σε λίγα λεπτά ακολούθησε η κατάρρευση όλης
της υπόλοιπης στέγης και του ρολογιού της πρόσο-
ψης.
Τις επόμενες μέρες έσπευσαν - και καλά έκαναν - πάμ-
πολλοι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις με τεράστιες
δωρεές (πρέπει να συγκεντρώθηκαν περί τα 2 δις) για
την αποκατάστασή της. Έργο δύσκολο και μακρο-
χρόνιο!
…Και εύλογα τίθεται το ερώτημα: «Γιατί οι ευαισθη-
σίες - κύρια των πλουσίων - είναι επιλεκτικές; Δεν έχει
ενδιαφέρον ο συνάνθρωπος που πεινάει, ο άστεγος
που υποφέρει, ο πρόσφυγας του πολέμου, τα εκατομ-
μύρια των παιδιών που πεθαίνουν για τρεις χιλιάδες
λόγους;    

25 Μαρτίου 2019
Γιορτάστηκε και φέτος η εθνική επέτειος. Τα ποι-
ήματα και τα τραγούδια των παιδιών του Δημοτι-
κού Σχολείου, με τη διακριτική καθοδήγηση του
δασκάλου τους, Γιώργου Καράντζιου, έδωσαν το
νόημα και το περιεχόμενο της μέρας. Στεφάνια κα-
τέθεσαν ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
Τάσος Κούσιος, η Αντιπρόεδρος του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η
ΠΑΤΩΜΕΝΗ», Αγγελική Παπαστεργίου και φυσικά
οι μαθητές του Σχολείου. Χοροστάτησε ο π. Γε-
δεών.  

Ο δάσκαλος, Γιώργς Καράντζιος με τους μαθη-
τές του και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας,

Αγγελική Παπαστεργίου 

Χαλάζι στην Καλλιπεύκη 
Χαλάζι και στην καλλιπεύκη, όπως και σε πολλές
περιοχές της πατρίδας μας. Το αξιοσημείωτο είναι
πως έπεσε κατ’ επανάληψη, πολύ και σε διάφορα
μεγέθη. Δύο φορές μάλιστα, ήταν τόσο πολύ, που
έδινε την εντύπωση του χιονιού! Άσπρισαν τα χω-
ράφια, οι πλαγιές και οι δρόμοι!  

Η πλατφόρμα  «City
Agenda  Tempi», που δημι-
ουργήθηκε στον ιστότοπο
του Δήμου μας (του Δήμου
Τεμπών), υποστηρίζει την
έκφραση - καταγραφή και
ανάδειξη αναγκών και προ-
βλημάτων των πολιτών, με
στόχο τη βελτίωση της κα-
θημερινότητας και τη βελ-
τίωση των διαδικασιών του
Δήμου.
Μέσω αυτής, οι δημότες
συμμετέχουν και καταγρά-
φουν, (και σε επίπεδο συγ-
κεκριμένης γεωγραφικής
τοποθεσίας), προβλήματα,
ιδέες, λύσεις, προτάσεις,
αρνητικές, εμπειρίες και
πρακτικές σε συγκεκριμέ-
νες θεματικές, που είναι: 

Διοικητικές και Οικονομι-
κές Υπηρεσίες
Εκπαίδευση - Πολιτισμός -
Αθλητισμός  - Τουρισμός
Καθαριότητα Πράσινο
Αγροτική Ανάπτυξη
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Τεχνικές Υπηρεσίες
Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς :
http://hello.crowdapps.net/cit
y-agenda-tempi/ 
Υπάρχει η δυνατότητα
εκτός από την καταχώ-
ρηση και μόνο της ανάγνω-
σης… 
Ευχόμαστε να λειτουργή-
σει και να λειτουργήσει
προς όφελος των δημοτών
αλλά και της γραφειοκρα-
τίας, που επηρεάζει αρνη-
τικά τους πάντες!   

Μοτοσικλετιστής νεκρός στο δρόμο Καλ-

λιπεύκης - Γόννων 
Νεκρός ανασύρθηκε από γκρεμό αρκμετών μέτρων το
απόγευμα της Δευτέρας, 13 Μαΐου 2019, ένας 45χρονος,
ύστερα από πτώση του με μοτοσικλέτα, στο δρόμο Καλλι-
πεύκης - Γόννων (12 χιλιόμετρο, περίπου στη μέση, πάνω
από το εγκαταλελειμμένο μαρμαράδικο). Πρόκειται για
τον Νίκο Φ. Αναστασιάδη από τη Βέροια. 
Το άψυχο σώμα του μοτοσικλετιστή, το εντόπισε πατριώ-
της μας, κτηνοτρόφος, που περνούσε από εκεί, ο οποίος
και ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος,
ύστερα από πρόσκρουση στο ανάχωμα, πλαγιά του δρό-
μου. Είναι το δεύτερο θανατηφόρο ατύχημα που συνέβη
σε αυτόν τον δρόμο (απ’ όσο θυμούμαστε). 

Φωτιά
Φωτιά είχαμε στις 19-03-2019, στην περιοχή! Ευτυχώς
έσβησε και μάλιστα γρήγορα. Τόσο από την επέμβαση της
Πυροσβεστικής, όσο και από τη βροχή που ακολούθησε. Η
φωτιά ήταν στην περιοχή «Οξιά», σε δασική έκταση και όχι
σε δασώδη. Κάηκαν θάμνοι και φτέρες. Η περιοχή βρί-
σκεται νότια από το «Τσαϊρι» και βόρεια, βορειοδυτικά από
τη Ραψάνη, αρκετά βόρεια, βορειοανατολικά από την Ιτέα. 
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Αν και ο καιρός δεν ήταν καλός, αρκετοί ήταν οι πατριώτες
αλλά και επισκέπτες των ημερών που παρακολούθησαν «τα
πάθη των ημερών», ακολούθησαν στην περιφορά του Επι-
ταφίου και ευχήθηκαν αλλήλους στην Ανάσταση, στην πλα-
τεία.

Άγιος Αθανάσιος

Με την παρουσία και των δύο ιερέων, του π. Γεδεών και
του π. Βησσαρίωνα, «γιόρτασε» το ξωκλήσι του Αγίου Αθα-
νασίου (αποκομιδή λειψάνων), στις 2 του Μάη. Τηρήθηκε
και αυτή τη φορά το έθιμο με τις «περδίκες»! Ο Σύλλογός
μας, μοίρασε σε όλους κόκκινα αυγά και μαζί με αυτά που
ο καθένας και η κάθε μία έφεραν μαζί τους, προσπάθησαν
ανά ζεύγη και αντικριστά να τα σπάσουν, κυλώντας τα στο
χορτάρι. Το έθιμο είναι παλιό και συμβολίζει την άνοιξη
και την ανάταση.   

Πρωτομαγιά
Ο καιρός δεν ήταν αρκετά καλός την ημέρα της πρωτο-
μαγιάς. Αρκετοί, όμως, επισκέφτηκαν την Καλλιπεύκη,
την Πατωμένη και γιόρτασαν την Άνοιξη εκεί. Για μια
ακόμη φορά, κάποιοι άναψαν φωτιές στο έδαφος…  

Πινακίδα στην Πατωμένη
Χαραγμένη και καλαίσθητη η πινακίδα στην Πατωμένη,
που τοποθετήθηκε και πάλι. Διακριτική αλλά ευανάγνω-
στη. Στην όψη προς το δρόμο «ΠΑΤΩΜΕΝΗ - Χώρος
αναψυχής» και στην πίσω όψη Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩ-
ΜΕΝΗ».

Επίσης χαραγμένη σε ξύλο και η πινακίδα, που τοποθέ-
τησε ο Σύλλογός μας στο πλατάνι, κάτω από την πλα-
τεία «Φυτεύτηκε το 1952 από τον Ανδρέα Μιχαντά». Για
τα πλατάνια της πλατείας, τοποθέτησε πέρσι. 
Και αυτές, όπως και οι περσινές (χαραγμένες σε πέτρα),
έργο και προσφορά του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, Γιάννη Μπουρονίκου. Τον συγχαίρουμε και τον ευ-
χαριστούμε θερμά! 

Ημερολόγιο του Διαχρονικού Μουσείου 
Το φετινό ημερολόγιο του
Διαχρονικού Μουσείου (προ-
σφέρθηκε στον Σύλλογό μας)
είναι αφιερωμένο στην έκ-
θεση «ελπίδα και πίστη, εκ-
κλησία και Τέχνη στη
Θεσσαλία τον 16ο αιώνα»,
που πραγματοποιήθηκε
02/12/18-03/03/19 και άφησε
μεγάλη κληρονομιά και βαριά
ευθύνη της φροντίδας των
εκκλησιαστικών θησαυρών
της περιοχής μας. Με τη συ-
νεργασία της εφορίας αρχαι-
οτήτων Τρικάλων και των έξι μητροπόλεων της Θεσσαλίας,
επιτεύχθηκε η παρουσία εξαιρετικών έργων του 16ου αιώνα,
πολλά εκ των οποίων εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό.

Τηλεοπτικό σήμα (με κρατική επιχορήγηση)
Η διαδικασία των αιτήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Όσοι δή-
λωσαν ως πάροχο την Cosmote (2 χρόνια - δορυφορική),
έχουν ήδη συνδεθεί, όσοι δήλωσαν την Digea (8 χρόνια - κε-
ραία) βρίσκονται σε αναμονή. Οι πληροφορίες λένε, πως το
έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι.  

Σχολή Καραβάνα
Η Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχο-
λείου των Εκπαιδευτηρίων «Κα-
ραβάνα», πρωτοπορεί! 
Δίνει δεύτερη ευκαιρία, σε βι-
βλία που έχουν διαβαστεί.
Τα βιβλία αυτά, θα παραδοθούν
στο Δημοτικό Σχολείο Καλλι-
πεύκης.
Ήδη τα δυο σχολεία συνεργά-
ζονται, επικοινωνούν (μέσω
Skype), έχουν επαφές. Η εκ-
δρομή, που είχαν σκεφτεί, δεν
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Η παράδοση των βιβλίων θα γίνει
πριν τη λήξη των μαθημάτων. Ο δάσκαλος, Γιώργος Καράτζιος,
έχει ζητήσει από το Δήμο, μια βιβλιοθήκη έπιπλο, για να τοπο-
θετηθούν, η οποία πραγματικά χρειάζεται. Η πρόταση για τη συ-
νεργασία αυτή ήταν της κ. Στέλλας Γκαρλέμου, εκπαιδευτικού
φυσικής αγωγής. Περισσότερα στο επόμενο φύλλο. 
Τα βιβλία παραδόθηκαν ήδη και βρίσκονται στο Δημοτικό Σχο-
λείο Καλλιπεύκης.
Η παραλαβή έγινε από τη Σχολή Καραβάνα, μετά από σύντομη
παρουσίαση της δράσης των παιδιών της Β’ τάξης.  
Παραδόθηκαν στη Μαρία Ρημαγμού - Μπουρονίκου (μητέρα
παιδιών του σχολείου) και στον πρόεδρο του Συλλόγου μας, Πα-
ναγιώτη Παπαϊωάννου.  

Αιωροπτεριστές
Δεν έχασαν ευκαιρία και φέτος. Επισκέφτηκα το χωριό μας
κατ’ επανάληψη. Συνήθως πετάνε από την Ανάληψη, σπάνια
από περιοχή κοντά στον Προφήτη Ηλία. Όταν ο καιρός δεν
είναι καλός, όταν ο άνεμος δεν τους ευνοεί, τότε προπόνηση
- μαθήματα εδάφους. Μια τέτοια μέρα (12-05-2019) τους πέ-
τυχε και ο φακός της φωτογραφικής μηχανής σε ακαλλιέρ-
γητο χωράφι, στη «λίμνη», κοντά στο «Σήκωμα».    
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Μικρή αγγελία
Πωλούνται χωράφια εντός της λίμνης, επικοινωνήστε με
τον πωλητή στα τηλέφωνα: 2410592605, 6937635486.
Γκουντουβάς Δημήτριος

ΑΕΙ - ΑΤΕΙ
Η Κατσιούλα Κωνσταντίνα του Αποστόλου (εγγονή Αντώνη
Κατσιούλα) Παιδαγωγικό Ρόδου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ
Τον Χρίστο Μούργκα του Αλέκου που πήρε το πτυχίο του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ Κοζάνης).
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Διαβάστε παρακάτω την επιστολή, που στείλαμε στο Δήμο
μας, για τοποθέτηση δωρεάν σημείων πρόσβασης στο in-
ternet (WF) και στην Καλλιπεύκη, όπως το έχει κάνει ήδη σε
άλλες 22 περιοχές της ευθύνης του. 

Επιστολή στο Δήμο
για ιντερνέτ 

Απαγόρευση πλαστικών μέχρι το 20121
Νέο νόμο ενέκρινε στις 27-03-2019 το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, σχετικά με την απαγόρευση των πλαστικών αντι-
κειμένων μιας χρήσης, όπως τα πιάτα, τα μαχαιροπήρουνα,
τα καλαμάκια και οι μπατονέτες μέχρι το 2021. 
Μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος θέτει ως στόχο την συλλογή
του 90% των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029.
Αναλυτικά τα προϊόντα, που θα απαγορευτούν σταδιακά
στην ΕΕ μέχρι το 2021:
- Πλαστικά μαχαιροπήρουνα μίας χρήσης (πιρούνια, μαχαί-
ρια, κουτάλια και ξυλάκια φαγητού)
- Πλαστικά πιάτα μίας χρήσης
- Πλαστικά καλαμάκια
- Μπατονέτες με πλαστικά μέρη
- Πλαστικές βάσεις μπαλονιών
- Οξοδιασπώμενα πλαστικά
- Συσκευασίες φαγητού και ποτού από διογκωμένο πολυ-
στυρένιο (φελιζόλ)

Παραμυθάκι - Ρεβιθάκι
Ανθή Θάνου, Μαρία Μυστακίδου, Αλέξανδρος Μακρής,
έκδοση: ΤΣΙΑΜΠΙΡΗΣ - ΠΥΡΑΜΙΔΑ, 2018, 36 σελίδες, με-
γάλο σχήμα, όμορφες ζωγραφιές κι ένα CD, 30 λεπτών.
Διαβάζεται και ακούγεται!!! 
Τέσσερα παραμύθια, βρέθηκαν στο δρόμο της Ανθής,
που τα αφηγήθηκε, της Μαρίας, που τα ζωγράφισε και
του Αλέξανδρου, που τα τραγούδησε και… θέλησαν να
τα μοιραστούν και μ’ άλλους πολλούς… Στη συντροφιά
τους - και μέσα από τα τραγούδια του - και ο Παναγιώ-
της Κούλελης (κι ας έφυγε νωρίς…).
Αυτό είναι ένα από τα βιβλία της Ανθής. Η Ανθή Θάνου,
γνωστή σε πολλές και πολλούς στην Καλλιπεύκη, θα
είναι φέτος μαζί μας, οδηγός στην εκδήλωση «Η Καλλι-
πεύκη αφηγείται», που εντάσσεται και αυτή στις εκδη-
λώσεις για τα 40 χρόνια του Συλλόγου μας.   

Η Ελληνική  Αστυνομία
ενημερώνει τους πολίτες
πώς υπάρχει τρόπος να εν-
τοπίσει κανείς το τηλέ-
φωνό του, σε περίπτωση
απώλειας ή κλοπής. 
Σύμφωνα με τις συμβου-
λές της ελληνικής αστυνο-
μίας, αν πληκτρολογήσεις
*#06# στο κινητό σου μπο-
ρείς να δεις το IMEI
(αριθμό σειράς) της συ-
σκευής σου.
«Σημείωσε τον κωδικό! Θα
χρειαστεί σε περίπτωση
απώλειας ή κλοπής», τονί-
ζεται στην ανακοίνωση.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να
δηλώσετε την κλοπή στο
αστυνομικό τμήμα της πε-
ριοχής σας συμπληρώνον-
τας όλα τα στοιχεία που θα
σας ζητηθούν. Από την
αστυνομία θα πάρετε το
αποδεικτικό χαρτί δήλω-
σης κλοπής. 
Με το χαρτί αυτό, αποδει-
κτικό δήλωσης κλοπής,
υποβάλετε γραπτό αίτημα
απενεργοποίησης της συ-
σκευής σας στον πάροχο
κινητής τηλεφωνίας (πχ.
Vodafone, Cosmote, Wind).
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω
των αντίστοιχων καταστη-
μάτων των παρόχων ή με
απευθείας συνομιλία με το
αντίστοιχο τμήμα της εξυ-
πηρέτησης πελατών. Φυ-
σικά, εννοείται ότι θα
ζητήσετε εκτός από την
απενεργοποίηση της συ-
σκευής να σας απενεργο-
ποιήσουν και την κάρτα
SIM για να αποφύγετε
τυχόν χρεώσεις του λογα-
ριασμού σας.
Αν και οι πιθανότητες να
αποκτήσετε και πάλι την
κλεμμένη συσκευή είναι
ελάχιστες έως μηδαμινές,

τουλάχιστον με αυτή τη
διαδικασία θα έχετε απο-
τρέψει την παράνομη με-
ταπώληση και χρήση από
οποιοδήποτε τρίτο άτομο. 

Ευρωπαϊκός Αριθμός
Έκτακτης Ανάγκης
112: Ο αριθμός που πρέπει
να θυμάστε αν βρεθείτε σε
χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Το 112 καθιερώθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) ως ο ευρωπαϊκός
αριθμός έκτακτης ανάγ-
κης. Χρησιμοποιείται για
δωρεάν κλήση των υπηρε-
σιών έκτακτης ανάγκης σε
όλες τις χώρες της ΕΕ, δι-
ευκολύνοντας την τηλε-
φωνική πρόσβαση στις
υπηρεσίες αυτές. Είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμος αριθμός
για τους πολίτες που ταξι-
δεύουν εντός της ΕΕ και
έρθουν αντιμέτωποι με κα-
ταστάσεις έκτακτης ανάγ-
κης στο εξωτερικό.
Το 112 λειτουργεί σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ πα-
ράλληλα με τους εθνικούς
αριθμούς κλήσης έκτα-
κτης ανάγκης. Σε ορισμέ-
νες χώρες της ΕΕ
αποτελεί ωστόσο τον μο-
ναδικό αριθμό κλήσης
έκτακτης ανάγκης. Λει-
τουργεί επίσης σε μερικές
χώρες εκτός ΕΕ, όπως η
Ελβετία και η Νότια
Αφρική.
Στην Ελλάδα, το 112  λει-
τουργεί όλο το 24ωρο, 7
ημέρες την εβδομάδα και
συνδέει τον καλούντα,
ανάλογα με το περιστατικό
έκτακτης ανάγκης που
αυτός αναφέρει με:
· την Αστυνομία
· τo Πυροσβεστικό Σώμα

Κινητά τηλέφωνα • Χρήσιμες συμβουλές

· το ΕΚΑΒ
· το Λιμενικό Σώμα
· την Εθνική Τηλεφωνική
Γραμμή SOS 1056
· την Ευρωπαϊκή Γραμμή
για τα εξαφανισμένα παι-
διά 116000
Στις τηλεφωνικές κλή-
σεις προς το 112  απαν-
τούν αμέσως ειδικά
εκπαιδευμένοι χειρι-
στές  στα ελληνικά, αγ-
γλικά και γαλλικά.
Η κλήση προς το 112
είναι χωρίς χρέωση και
μπορεί να γίνει από στα-
θερό ή  κινητό τηλέφωνο
(ακόμη και χωρίς κάρτα
SIM).
Η κλήση προς το 112 μπο-
ρεί να γίνει και από δη-
μόσιους τηλεφωνικούς
θαλάμους χωρίς τηλε-
κάρτα.
Ο αριθμός  112  λειτουρ-
γεί εντός της εμβέλειας

οποιουδήποτε δικτύου
κινητής τηλεφωνίας. Αν
η περιοχή του συμβάν-
τος δεν καλύπτεται από
το δίκτυο κινητής τηλε-
φωνίας του καλούντος, η
κλήση προς το 112 πραγ-
ματοποιείται μέσω
άλλων δικτύων κινητής
τηλεφωνίας που καλύ-
πτουν τη συγκεκριμένη
περιοχή (λειτουργία υπη-
ρεσίας εθνικής και διε-
θνούς περιαγωγής).
Η κλήση στο 112 παρέχει
τη δυνατότητα εντοπι-
σμού της θέσης του κα-
λούντος.                
Αρμόδιος φορέας για τη
λειτουργία του 112  στην
Ελλάδα είναι η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πο-
λίτη.

ΑΠΟΦΟΙ(ΤΗΗ;)ΣΕΙΣ

Αειθαλές - λένε - είναι της γνώσης το δεντράκι, 
μα κίτρινα πεσμένα φύλλα οι βαθμοί, 
στου πτυχίου τ' αλωνάκι.

Άγχη, δάκρυα, σκονάκια και εξεταστικές 
Θα μας περάσουν φέτος οι καθηγητές;
Πως θα γυρίσουμε στην πατρική εστία, 
χωρίς αιτία σοβαρή, χωρίς δικαιολογία;

Πως να ομολογήσουμε: «ετούτη η σχολή 
δεν ήταν τελικά ολοδική μου επιλογή». 
Δεν ήξερα στα δεκαεφτά μου τι να γίνω, 
το σχολειό, αφού, απότιστο αφήνει κάθε κρίνο.

Κι αν κάπως αποκρουστική μοιάζει η πραγματικότης 
μες στη σχολή μπορεί να μάθεις ότι 
συγγράμματα και έρευνες τη σκέψη εξελίσσουν, 
και με λόγο ακαδημαϊκό τα κρίνα να ανθίσουν.

Με τρόπο κριτικό μαθαίνεις διαβάζεις 
Κι όλα τα fake news, στην άκρη πως να βάζεις 
Μαθαίνεις τα επιστημονικά από τα
θεαθήναι 
Και σε κάθε βιβλίο που κρατάς άη-ες-μπι-εν 
τι είναι.

Χρίστος Μπέλλος 
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Παρουσιάζουμε σ’ αυτό το
φύλο της εφημερίδας
μας, τον αρχιμουσικό, που
θα μας συντροφεύσει
φέτος στο καλοκαιρινό
αντάμωμα, με καθαρά πα-
ραδοσιακή μουσική! 
Γεννήθηκε το 1976. Ξεκί-
νησε τη μαθητεία στο
χορό, στο Λύκειο Ελληνί-
δων Βόλου από επτά (7)
ετών και στη συνέχεια,
από το 1992 ανήκε στις χο-
ρευτικές ομάδες του

Δήμου Νέας Ιωνίας με δά-
σκαλο τον πατέρα του,
ΜΟΥΤΣΕΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ,
συμμετέχοντας σε πολλές
εκδηλώσεις και αποστο-
λές εντός και εκτός Ελλά-
δας. 
Το 1999 αποφοίτησε (με
άριστα) από το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης και το Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού και
παρακολούθησε την ειδι-

κότητα Παραδοσιακών
χορών.  
Το 2001 ανέλαβε τις χο-
ρευτικές ομάδες των ενη-
λίκων του Ομίλου
Ερευνών Πηλίου, μια συ-
νεργασία που συνεχίζεται
μέχρι σήμερα, με επιτυχη-
μένες εμφανίσεις εντός
και εκτός συνόρων.
Δίδαξε στο Σύλλογο Σο-
φαδιτών Μαγνησίας και
είναι χοροδιδάσκαλος του
Συλλόγου Τρικεριωτών
Βόλου «Εν Τρικερίω». 
Είναι συνδιοργανωτής
του ετήσιου πενθήμερου
σεμιναρίου στη «ΣΚΟ-
ΤΙΝΑ» του συλλόγου «ΕΝ
ΧΟΡΩ», το οποίο αποτελεί
το πιο έγκυρο σεμινάριο
παραδοσιακών χορών για
δασκάλους χορευτικών
συγκροτημάτων και με-
τράει ήδη ιστορία 25 χρό-
νων. Έχει οργανώσει
διάφορες ημερίδες χορού
και σεμινάρια για αλλοδα-
πούς λάτρεις του Ελληνι-
κού χορού στη Ν.
Αγχίαλο.
Από το 2011 ανέλαβε πρό-
εδρος του ιστορικού Συλ-
λόγου Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε., με
έτος ίδρυσης το 1992. 
Ο Σύλλογος αυτός έχει
παρουσιάσει πολύπλευρο
πολιτιστικό έργο στην πε-
ριοχή, όπως: βυζαντινή
χορωδία, παραδοσιακή χο-
ρωδία, παραδοσιακή ορχή-
στρα, σχολή
παραδοσιακής μουσικής,
δισκογραφικές παραγω-
γές, εκδόσεις κ.ά. Επί των
ημερών του δημιουργή-

θηκε το χορευτικό τμήμα
του Συλλόγου «ΧΟΡΟ-
ΣΤΕΚΙ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.», με
ομάδες παιδιών και ενηλί-
κων.
Εκτός από το χορό, ασχο-
λείται επαγγελματικά με
την παραδοσιακή μουσική.
Φοίτησε στη Σχολή Παρα-
δοσιακής Μουσικής «Εν
Χορδαίς» της Θεσσαλονί-
κης και είναι πτυχιούχος
βυζαντινής μουσικής. Δί-
δαξε ως καθηγητής παρα-
δοσιακής μουσικής σε
μουσικά σχολεία της Θεσ-
σαλίας και περισσότερο
του Βόλου από το 2000
έως το 2012, διδάσκοντας
γκάιντα, κρουστά και πα-
ραδοσιακούς χορούς.
Έχει  συμμετάσχει ως
μουσικός σε πολλές εκδη-
λώσεις, παραστάσεις χο-
ρευτικών ομάδων,
συναυλίες, γλέντια και σε-
μινάρια. 
Έχει συνεργαστεί σε διά-
φορες δισκογραφικές πα-
ραγωγές και έχει
συναντηθεί μουσικά με
τους πιο αναγνωρισμέ-
νους μουσικούς και ερμη-
νευτές της παραδοσιακής
μουσικής πανελλαδικά. 
Συμμετείχε στην εκπομπή
το «Αλάτι της γης» (δυο
επεισόδια) σε αφιέρωμα
στον Χρόνη Αηδονίδη
(γκάιντα) και σε αφιέρωμα
στο Βόλο (πηλιορείτικος
ζουρνάς και κρουστά).
Από το 2015 είναι χοροδι-
δάσκαλος στο κέντρο Λα-
ογραφίας Εκπαιδευτικών
Μαγνησίας (ΚΛΕΜ). 

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ

Xoροδιδάσκαλος, Μουσικός
και Δάσκαλος Παραδοσιακών Οργάνων

Δημοσιεύουμε το υπέροχο ποίημα του Κίπλινγκ «ΑΝ» και

στη συνέχεια μια παρωδία του ιδίου ποιήματος γραμμένη

από το μεγάλο στοχαστή Κώστα Βάρναλη. 

ΑΝ
Αν να κρατάς μπορείς το λογικό σου όταν γύρο σου όλοι
το ' χουνε χαμένο και ρίχνουνε γι' αυτό το φταίξιμο σε σένα,
Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον εαυτό σου,
όταν για σένα αμφιβάλλουν όλοι, αλλά να βρίσκεις ελαφρυντικά ακόμα και για την αμ-
φιβολία τους αυτή,
Αν να προσμένεις το μπορείς δίχως από την προσμονή ετούτη ν' αποσταίνεις,
ή Αν και σε συκοφαντούν εσύ να μη βυθίζεσαι στο ψέμα,
ή Αν και σε μισούν το μίσος μέσα σου να μην αφήσεις να φουντώνει,
κι ωστόσο να μην δείχνεσαι πάρα πολύ καλός κι ούτε με πάρα πολλή σοφία να μιλάς,
Αν να ονειρεύεσαι μπορείς δίχως το όνειρο να κάνεις δάσκαλό σου,
Αν να στοχάζεσαι μπορείς δίχως να κάνεις το στοχασμό σκοπό σου,
Αν το μπορείς το Θρίαμβο και την Καταστροφή να αντικρίσεις
και σε αυτούς τους δυο αγύρτες όμοια να φερθείς,
Αν να ακούς αντέχεις την αλήθεια που εσύ είχες ειπωμένη
από πανούργους νοθευμένη ώστε παγίδα για τους άμυαλους να γίνει,
ή να θεωρείς όλα αυτά οπού 'χεις της ζωή σου αφιερώσει, τσακισμένα,
και πάλι ν' αρχινάς να τα στυλώνεις με εργαλεία φαγωμένα,
Αν να στοιβάζεις το μπορείς σ' ένα σωρό όλα εκείνα που 'χεις κερδισμένα.
Και όλα να τα παίξεις κορόνα γράμματα μεμιάς,
και να χάσεις, και κείθε που έχεις ξεκινήσει πάλι ν' αρχινήσεις
κι ούτε μπορείς καρδιά και νεύρα και μυώνες ν' αναγκάσεις
πάλι να σου δουλέψουνε κι ας είναι από καιρό αφανισμένα,
κι έτσι ολόρθος να κρατιέσαι μόλο που τίποτα
δε έχει μέσα σου απομείνει
εξόν από τη θέληση που τους μηνά: «Βαστάτε!»
Αν να μιλάς μπορείς με το λαό κι ωστόσο να κρατάς την αρετή σου,
με βασιλιάδες όντας μη χάνοντας το απλό το φέρσιμό σου,
Αν μήτε εχθροί μήτε και φίλοι ακριβοί μπορούν να σε πληγώσουν,
Αν όλοι οι άνθρωποι σε λογαριάζουν, όμως πάρα πολύ κανένας,
Αν το μπορείς την ώρα που ο θυμός σου θέλει να ξεσπάσει να κρατηθείς νηφάλιος
και την γαλήνη σου την πρώτη να ξαναβρείς, δικιά σου τότε θα ' ναι η Γη
κι όλα εκείνα που κατέχει, και ό,τι αξίζει πιο πολύ-
Άντρας σωστός τότε θε να 'σαι, γιε μου!
Ράντγιαρντ Κίπλινγκ (1865-1936)

Το «ΑΝ» του Κίπλινγκ (Παρωδία)

Αν ημπορείς την παλαβή να κάνεις, όταν οι άλλοι
σου κάνουνε το γνωστικό κι όλοι σε λένε φταίχτη,
αν δεν πιστεύεις τίποτα κι άλλοι δε σε πιστεύουν, 
αν σχωρνάς όλα τα δικά σου, τίποτα των άλλων,
κι αν το κακό, που πας να κάνεις, δεν το αναβάλλεις
κι αν σ’ όσα ψέματα σου λεν με πιότερ’ απανταίνεις, 
κι αν να μισείς ευφραίνεσαι κι όσους δε σε μισούνε
κι αν πάντα τον πολύξερο και τον καλόνε κάνεις.
Αν περπατάς με την κοιλιά κι ονείρατα δεν κάνεις
κι αν να στοχάζεσαι μπορείς μονάχα το ιντερέσο, 
το νικημένο αν παρατάς και πάντα διπλαρώνεις
το νικητή, μα και τους δυο ξετσίπωτα προδίνεις, 
αν, ό,τι γράφεις κι ό,τι λες, το ξαναλέν κι οι άλλοι
γι’ αληθινό - να παγιδεύουν τον κουτό κοσμάκη, 
αν, λόγια κι έργα σου καπνόν ο δυνατός αέρας
τα διαβολοσκορπά, και συ ξαναμολάς καινούριον.
Αν όσα κέρδισες μπορείς να τα πληθαίνεις πάντα
και την πατρίδα σου κορόνα γράμματα να παίζεις, 
κι αν να πλερώνεις την πεντάρα, που χρωστάς, αρνιέσαι
και μόνο να πληρώνεσαι σωστό και δίκιο το ’χεις, 
αν η καρδιά, τα νεύρα σου κι ο νους σου εν αμαρτίαις
γεράσανε κι όμως εσύ τα στύβεις ν’ αποδίδουν, 
αν στέκεις πάντα δίβουλος και πάντα σου σκυμμένος
κι όταν φωνάζουν οι άλλοι «εμπρός»! εσύ φωνάζεις «πίσω»!
Αν στην πλεμπάγια να μιλάει αρνιέται η αρετή σου
κι όταν ζυγώνεις δυνατούς, στα δυο λυγάς στη μέση, 
κι αν μήτε φίλους μήτ’ εχτρούς ποτέ σου λογαριάζεις
και κάνεις πως τους αγαπάς, αλλά ποτέ κανέναν, 
αν δεν αφήνεις ευκαιρία κάπου να κακοβάνεις
και μόνο αν κάνεις το κακό, η ψυχή σου γαληνεύει,
δικιά σου θα ’ναι τούτ’ η Γης μ’ όλα τα κάλλη που ’χει
κι έξοχος θα ’σαι Κύριος, αλλ’ Άνθρωπος δε θα ’σαι. 

Κώστας Βάρναλης (1884-1974)

Δημοσιεύουμε παρακάτω τις θέσεις
του Συλλόγου Δασοφυλάκων, για
τα δάση και την προστασία τους.
Ευχαριστούμε το μέλος του Συλλό-
γου μας και πρόεδρο του Συλλόγου
Δασοφυλάκων, Αποστόλη Γκουγ-
κουλιά, που μας έστειλε το κείμενο.
Η 21η Μαρτίου, εκτός από εαρινή
ισημερία είναι και ημέρα Δασοπο-
νίας.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με την ευκαιρία του αυριανού εορ-
τασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Δασών – Παγκόσμια Ημέρα Δασοπο-
νίας ο Σύλλογος Δασοφυλάκων Κεν-
τρικής Ελλάδος, δράττεται της
ευκαιρίας να απευθύνει κάλεσμα
στην πολιτική και φυσική ηγεσία της
Δασικής Υπηρεσίας, ώστε έστω και
την τελευταία στιγμή, να αντιλη-
φθούν την ανάγκη αλλαγής της ακο-
λουθούμενης πολιτικής στον τομέα

της δασοπροστασίας και της προστα-
σίας του Φυσικού περιβάλλοντος της
χώρας μας εν γένει. 
Σήμερα, μετά και τα καταστροφικά
φαινόμενα των τελευταίων ετών,
τόσο από τις φονικές πυρκαγιές και
πλημύρες, όσο και από την εντεινό-
μενη συνεχώς κλιματική αλλαγή, γί-
νεται όλο ένα και πιο επιτακτική η
αναγκαιότητα αλλαγής του πλαισίου
αντιμετώπισης αυτών των φαινομέ-
νων, από έναν φορέα εξειδικευμένο
στην αντιμετώπιση φυσικών κατα-
στροφών αλλά και από έναν ενιαίο
σύστημα διαχείρισης του Φυσικού
μας περιβάλλοντος, με σκοπό τον
όσο το δυνατόν περιορισμό αυτών
των καταστροφικών φαινομένων και
των συνεπειών τους.
Σκοπός και στόχος της σύγχρονης
Δασοπονίας, θα πρέπει να καταστεί η
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των
πολιτών στην αναγκαιότητα της Δα-
σοπροστασίας, με δράσεις όπως η κα-
λύτερη και αποτελεσματικότερη
διαχείριση των παραγωγικών μας
δασών, η κατασκευή ασφαλέστερων
και πιο προσβάσιμων δρόμων, τα αν-
τιπλημυρικά έργα, οι χώροι δασικής
αναψυχής κ.α. 
Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετω-
πιστεί η ορθότερη διαχείριση των
δασών και του δασικού περιβάλλον-
τος γενικότερα, ως ζήτημα Εθνικής
προτεραιότητας τόσο επειδή αποτε-
λεί Συνταγματική Επιταγή προς την
πολιτεία, όσο και επειδή είναι ένα ζή-
τημα που άπτεται της ίδιας της αν-

θρώπινης ύπαρξης. Σωστή και ορθο-
λογική διαχείριση σημαίνει, περισσό-
τερος παραγόμενος πλούτος,
περισσότερες θέσεις απασχόλησης,
μικρότερη δαπάνη για την αποκατά-
σταση των ζημιών που προκαλούν οι
φυσικές καταστροφές και μεγαλύ-
τερη συνεισφορά στην ανασυγκρό-
τηση της Εθνικής οικονομίας. 
Όλες αυτές οι αναγκαίες παρεμβά-
σεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν
παρά μόνο με έναν τρόπο: 
ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΟΣΟ ΣΕ ΥΛΙ-
ΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω επι-
τακτική είναι και η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε
όλοι να καταλάβουμε ότι το δάσος
είναι η ζωή μας και ότι η καταστροφή
του είναι η καταστροφή της ίδιας μας
της ζωής, της ίδιας μας της ανάσας,
Καλούμε όλους τους πολίτες της
Θεσσαλίας, να ενώσουν τις φωνές
τους μαζί μας, για μια νέα δασική πο-
λιτική, για έναν αγώνα για την οργά-
νωση ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ώστε όλοι μαζί να
συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα
αγαθά των δασών και του Φυσικού
μας περιβάλλοντος και να τα παρα-
δώσουμε στα παιδιά μας, τουλάχι-
στον όπως τα παραλάβαμε…

Ο πρόεδρος
Απόσ. Γκουγκουλιάς

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγ. Γεωργακοπούλου

Ημέρα Δασοπονίας, 21 Μαρτίου
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Η «Λίμνη του Κατή» μια άγνωστη ορεινή λίμνη

στον Μυθικό Όλυμπο
Μερική αναδημοσίευση από τον Οδηγό Πιερίας

Ο Επισκέπτης της Πιερίας –
αφού περάσει από τους πα-
λιούς οικισμούς του Πα-
λαιού Παντελεήμονα, των
Παλαιών Πόρων και της….
Παλιάς Σκοτίνας – μετά
από μια διαδρομή 30 λε-
πτών με το αυτοκίνητο,
φτάνει στη δασική θέση
«Κατή». 
Η διαδρομή γίνεται μέσω
των δασικών δρόμων που
βρίσκονται στο πανέμορφο
πυκνό δάσος. Σύμμαχος
του επισκέπτη, η καλή σή-
μανση της περιοχής….

Η καλή σήμανση οδηγεί
του επισκέπτες του Ολύμ-
που στην δασική θέση
«Κατή».
Στο ξέφωτο της δασικής
θέσης «Κατή» υπάρχει η
πηγή με γάργαρο και παγω-
μένο νερό, γνωστή ως
«Βρύση του Κατή» και βέ-
βαια η ομώνυμη «Λίμνη
του Κατή». Η ορεινή – και
όχι φυσική – λίμνη δεν
είναι ιδιαιτέρως γνωστή
και αποτελεί μια από τις μι-
κρές εκπλήξεις που περιμέ-
νει τους περιηγητές του
Κάτω Ολύμπου.

Η όμορφη ορεινή τεχνική
λίμνη του Κατή στον Κάτω
Όλυμπο.
Η δασική θέση Κατή είναι
ένα μικρό οροπέδιο Νοτιο-
δυτικά (ΝΔ) της Άνω Σκοτί-
νας, του Παλαιού
Παντελεήμονα και Δυτικά
των Παλαιών Πόρον (Πούρ-
λιας). Είναι ακριβώς στα
όρια των συστάδων α & β
του τμήματος 24 όπως προ-
κύπτει από τη Διαχειρι-
στική Διαίρεση του
Δημόσιου Δασικού Συμ-
πλέγματος Σκοτίνας – Παν-
τελεήμονα.
Η περιοχή είναι γνωστή ως
“διεθνές” διότι συναντιούν-
ται τα σύνορα των χωριών
Σκοτίνας, Καλλιπεύκης,
Κρανιάς, Παντελεήμονα,
Πούρλιας, Αιγάνης. Ο δασι-
κός δρόμος οδηγεί στο
«Τρίστρατο» καθώς από
εκεί μπορούμε να κατευ-
θυνθούμε προς την Καλλι-
πεύκη ή την Κρανία που
βρίσκονται στην Π.Ε. Λάρι-
σας .
Η γεωφυσική θέση της δα-
σικής θέσης «Κατή» η πε-
ριοχή είναι γνωστή ως
“διεθνές” διότι συναντιούν-
ται τα σύνορα των χωριών
Σκοτίνας, Καλλιπεύκης,
Κρανιάς, Παντελεήμονα,
Πούρλιας, Αιγάνης.
Η θέση πήρε το όνομα της
από την ομώνυμη βρύση
του «Κατή». Το δε όνομα
της, σημαίνει Τούρκος δι-
καστής (κατής). Σύμφωνα
με την παράδοση καταπώς
λένε, κάποιος Τούρκος δι-
καστής που δίκαζε τις υπο-
θέσεις των κατοίκων των
χωριών αυτών κάθισε να
ξαποστάσει στην βρύση.
Εκεί πέρα πέθανε πίνοντας
από το παγωμένο νερό της
βρύσης. Από κει και η ονο-
μασία «Κατή». Σ΄ αυτή τη
θέση βρίσκεται εδώ και

τριάντα χρόνια η ορεινή
τεχνική λίμνη «Η λίμνη του
Κατή». Μια λίμνη άγνωστη
για τους περισσότερους,
μιας και δημιουργήθηκε
στα τέλη της δεκαετίας
του 90 (1997) μετά την ανύ-
ψωση αναχώματος, κατα-
σκευή φράγματος από
απλό σκυρόδεμα και εκχω-
μάτωση. Αποτελεί έναν ιδι-
αίτερο προορισμό για
εκείνον τον επισκέπτη, που
θέλγεται από την ομορφιά
της φύσης.
Η περιοχή στην οποία βρί-
σκετε η λίμνη περιλαμβά-
νει εκτεταμένό κλειστό
δάσος με μεγάλη αισθη-
τική και οικολογική αξία. Η
βλάστηση που απατάται
στο δάσος είναι μίξη οξιά
(80%) με ελάτη (20%) κατ’
άτομο. Η Διαχειριστική
μορφή των συστάδων είναι
ακανόνιστη υποκηπευτή με
κλιμακωτή διάρθρωση της
κομοστέγης. Επίσης απαν-
τάται το σύνολο των κλά-
σεων διαμέτρου και
ηλικίας (από 40 έως 150
έτη) των κυρίαρχων ειδών.
Η μορφή της βλάστησης
ποικίλει με ακανόνιστες
υποκηπευτές, με έντονη
την αναγέννηση της Οξυάς
σε όλο το εύρος των συ-
στάδων. Ο υπόροφος βλά-
στησης βρίθει ειδών
θάμνων και παρεδαφιαίας
αυτοφυούς βλάστησης.
Στην περιοχή ασκείται δη-
μόσια οικονομική διαχεί-
ριση με σκοπό την
παραγωγή τεχνικής ξυ-
λείας. Όσο αφορά το μη-
τρικό πέτρωμα είναι
αργιλικό & μαρμαρυγιακός
σχιστόλιθος ενώ το έδα-
φος είναι όξινο, μέσης κοκ-
κομετρικής σύστασης,
προερχόμενο από σχιστόλι-
θους, ποικίλει κατά θέση
μετρίως βαθειά έως βα-
θειά. Η λίμνη είναι μία τε-
χνική αβαθής λίμνη (h 4.5
μ.) με ελεύθερη επιφάνεια
που φτάνει τα 9,5 στρέμ-
ματα περίπου, σπάνια όμως
βρίσκετε σε πλήρωση. Από
την άκρη της λίμνης περνά
ο δασικός δρόμος, με κα-
τεύθυνση νότια προς την
Καλλιπεύκη (που απέχει 12
χλµ. ). Στα 500 μ. από τε-
χνητή λίμνη, υπάρχει η
ομώνυμη «Βρύση του
Κατή» ( Υψόμετρο: 1368 μ.
Γεωγρ. Μήκος: 22.509365,
Γεωγρ. Πλάτος: 39.960661
). Η βρύση εξυπηρετεί κυ-
ρίως ανάγκες υλοτόμων,
αλλά ενίοτε και των διερ-
χομένων ή επισκεπτών της.

Στις μέρες μας μπορεί η
περιοχή «Κατή» να αποτε-
λεί μια δασική θέση με τις
ομώνυμές, βρύση και
λίμνη, όμως στον λεπτο-
μερή χάρτη του 1884
«Πίναξ της Μεσημβρινής
Ηπείρου και της Θεσσα-
λίας» που εκπονήθηκε από
τον Μιχαήλ Θ. Χρυσοχόου
(Ζιτσαίου), απεικονίζετε σε
αυτήν την θέση ένας μι-
κρός οικισμός με την ονο-
μασία «Κατί».
Με αφετηρία ορισμένα ση-
μεία (θέσεις «Προφήτη
Ηλία – “Γούρνες”», «Σαλ-
τάνη» και «Βρωμόβρυση»)
πάνω στον ασφαλτοστρω-
μένο δρόμο προς Καλλι-
πεύκη, από Νέο
Παντελεήμονα – Παλαιό
Παντελεήμονα ή Σκοτίνα –
Παλαιά Σκοτίνα υπάρχει η
δυνατότητα επίσκεψης
στην «Λίμνη του Κατή»,
άμεσα και γρήγορα. Από
εκεί μπορούμε να κατευ-
θυνθούμε για Καλλιπεύκη
ή την Κρανία Λαρίσης. Από
τους παραπάνω δρόμος ο
«Σαλτάνι – Βρύση Κατή»
μήκους περίπου 10 + 100,00
χλμ, και μέχρι τα όρια του
δημόσιου δάσους Καλλι-
πεύκης είναι εκ των βασι-
κότερων του δασικού
συμπλέγματος. Όμορφες
καλοσημαδεμένες πορείες
στον Κάτω Όλυμπο μέσα
σε ένα θαυμάσιο φυσικό
περιβάλλον. Οι διαδρομές
μέσω δασικών δρόμων, ξε-
κινούν από δάση άγριας
καστανιάς και καταλήγει
σε οξιές και έλατα σε υψό-
μετρο 1350 μ.. Η ορεινή
διάσχιση γίνεται μέσα από
ένα – ανυπέρβλητης ομορ-
φιάς και ποικιλομορφίας –
παραμυθένιου τοπίο.
Τα κλαδιά των δέντρων κα-
τεβαίνουν χαμηλά και σου
κλείνουν όχι μόνο τον
δρόμο αλλά και τον ου-
ρανό. Ξαφνικά ανοίγουν
και βρίσκεσαι σε ένα ορο-
πέδιο όπου βλέπεις μια λι-
μνούλα με χώρο
αναψυχής. Ιδανικός τόπος
για να τον επισκεφτείς τα
μέσα της άνοιξης (καιρού
επιτρέποντας), το καλο-
καίρι, το φθινόπωρο, ίσως
και νωρίς το χειμώνα αν ο
δρόμος δεν κλείσει από το
πολύ χιόνι. Οι δασικοί δρό-
μοι είναι αρκετά βατοί
κατά τους καλοκαιρινούς
και ανοιξιάτικους μήνες,
ενώ τον χειμώνα θέλει με-
γάλη προσοχή από πιθανή
λάσπη σε ορισμένα σημεία
της διαδρομής λόγο βρο-

χοπτώσεων και ακόμα πε-
ρισσότερο τους μήνες Δε-
κέμβριο έως Μάρτιο όπου
στην περιοχή πιάνει πάγο
και χιόνι.
Οι τρείς χωμάτινες διαδρο-
μές που οδηγούν στην
«Λίμνη του Κατή», μπο-
ρούν να γίνουν με αυτοκί-
νητό, όμως είναι ιδανικές
για πεζοπορία. Χαρακτηρί-
ζονται ως μέτριου βαθμού
δυσκολίας και προτείνον-
ται για όλους, ακόμα και
για παιδία άνω των 10

ετών.
Μετά από πεζοπορία διάρ-
κειας τριών ωρών και αφού
διανυθούν περίπου 10 χλμ.,
ο πεζοπόρος φτάνει στη
λίμνη όπου αντικρίζει ένα
εκπληκτικό τοπίο. Μπορεί η
λίμνη να είναι τεχνητή,
αλλά νομίζουμε ότι έχει
αφομοιωθεί πλέον στο πε-
ριβάλλον, ταιριάζει άριστα
με την περιοχή που νομί-
ζεις ότι αυτή η λίμνη ήταν
πάντα εδώ.
Οι διαδρομές για την πε-
ριοχή του Κατή στον κάτω
Όλυμπο, προσφέρονται και
για ποδηλασία βουνού
τόσο για προχωρημένους,
όσο και για αρχάριούς. Δεν
εμφανίζει απότομες κλί-
σεις (ανηφόρες – κατηφό-
ρες) και ανάλογα από το
σημείο που ξεκινά κανείς
μπορεί να επιλέξει και την
υψομετρική διαφορά στην
οποία θα ανέρθει.
Ύστερα από τριάντα ένα
(31) χρόνια που κατα-
σκευαστικέ η λίμνη και ει-
κοσιεννέα (29) από τότε
που μπόρεσε να συγκρατή-
σει νερό, ώστε να γεμίσει,
οι άνθρωποι που εμπνεύ-
στηκαν και κατασκεύασαν
την λιμνούλα (ταμιευτήρα
νερού), πρέπει να είναι σί-
γουροι ότι το έργο επιτελεί
το σκοπό του. Ίσως ήταν
και πρωτοπόροι στο θέμα
της σημασία της αναψυχής
και του δασοτουρισμού
στη διαχείριση των δασών
(Εικ. 12). Καθώς αυτό που
πρόσφερε η λίμνη ήταν να
αναδειχθεί η περιοχή ως
χώρος δασικής αναψυχή
και να γίνει πόλος επισκέ-
ψεως αλλά και να εμπλου-
τιστεί η βιοποικιλότητα με
ψάρια και πτηνά (ψαροπού-
λια) .
Ο λιθοσωρός με οικοδο-
μική διάταξη στην Βρύση
του Κατή αποτελεί τα ερεί-
πια ενός Οθωμανικού με-
θοριακού σταθμό, ο οποίος
λειτουργούσε και ως υπο-
τελωνείο.

Τα ερείπια αυτά ανήκουν
σε Οθωμανικό μεθοριακό
σταθμό, ο οποίος λειτουρ-
γούσε και ως υποτελωνείο.
Τα ερείπια του σταθμού
απέχουν μόλις 50 μέτρα
από τον δρόμο, όμως τα
έχουν καταπιεί το δάσος
και έχουν ταπεινωθεί σε
ένα φτωχό λιθοσωρό. Πως
να το φανταστεί ο περιηγη-
τής βλέποντας το λιθο-
σωρό, αν πρόκειται για
κανένα μαντρί ή για ένα
στρατιωτικό συνοριακό

σταθμό. Η περιοχή εκείνα
τα χρόνια άνηκε στο Καζά
Κατερίνης (Katarin

Kasabası’nda) που υπαγό-
ταν διοικητικά στο Βιλαέτι
Θεσσαλονίκης.
Σε ένα από τα τελωνειακά
σημεία ελέγχου της περιο-
χής του Ολύμπου και μάλι-
στα στο κεντρικό τελωνείο
που βρισκόταν στην Σκάλα
Λιτοχώρου (σήμερα Γρί-
τσα) στο σημείο Άγιο Θεό-
δωρο, το ονομαζόμενο
Γεφύρι του Παπά υπό των
Τούρκων Παπάς Κιοπιρσού
(Çayağzı ή Papazköprü)
υπηρέτησε ως υπάλληλος
«τελωνειακός λειτουργός»
και ο πατέρας του Κεμάλ
Ατατούρκ, ο Αλή Ριζά
Εφέντη.
Η χάραξης της νέας ορο-
θετικής γραμμής του 1881
μεταξύ Ελλάδος και Τουρ-
κίας διχοτόμησε την επι-
σκοπή Πλαταμώνος, όπου
δέκα χωριά εναπόμειναν
στην τουρκική ζώνη και
υπάχθηκαν στην επισκοπή
Πέτρας ενώ οι περιοχές
Ραψάνης, Πυργετού καί
Άμπελακίων προσαρτήθη-
καν στην ’Εκκλησία της Ελ-
λάδος, οι οποίες λίγο
αργότερα συγχωνεύτηκαν
με την μητρόπολη Λαρίσης
(1899).
Οι ιστορίες των κρυμμένων
θησαυρών στην Βρύση του
Κατή μπορεί να αγγίζουν
τα όρια του αστικού μύθου,
όμως ο πραγματικός θη-
σαυρός υπάρχει και βρί-

σκεται σε ένα άλλο μύθο,
στο μύθο του Αισώπου, «Ο
Γεωργός και τα Παιδιά
του». Είναι μπροστά μας
και μπορούμε να τον
βρούμε και να πλουτί-
σουμε. Αρκεί να ακολουθή-
σουμε το όραμα των
υπαλλήλων της Δασικής
υπηρεσίας Πιερίας που συ-
νέταξαν τότε, τόσο την με-
λέτη για την κατασκευή
της λίμνης όσο και τη με-
λέτη που αναδεικνύει την
περιοχή ως χώρο δασικής
αναψυχής. Έχουμε στα
χέρια μας σημειώσεις με
χάρτες για να βρούμε ακρι-
βώς που βρίσκονται οι
κρυμμένοι θησαυροί και
δεν είναι άλλες τις μελέτες
Προστασίας και Διαχείρι-
σης του Δημοσίου Δάσους
Παντελεήμονα-Σκοτίνας
Κάτω Ολύμπου με τους
ακριβείς δασοπονικούς
χάρτες. Κάποιοι ψάχνουν
για να βρουν κρυμμένους
θησαυρούς, όμως ο κρυμ-
μενος θησαυρός βρίσκεται
στην εικ. 17 ! ! !
Η αλήθεια είναι πως η Ελ-
ληνική γη φιλάει καλά τα

μυστικά και τους θησαυ-
ρούς της. Τα δίνει μόνο σε
όποιον το θελήσει. Όμως ο
θησαυρός που βρίσκεται
στην δασική θέση «Κατή»
στον Κάτω Όλυμπο, στην
Πιερία δεν είναι δύσκολο
να τον ανακαλύψουμε. Με
σεβασμό στο φυσικό περι-
βάλλον, με μια βόλτα στο
δάσος θα ανακαλύψουμε
την ωφέλειά του στην
υγεία και την ψυχολογία
μας. Και όπως ανάφερε ο
μεγάλος σύγχρονος εξε-
ρευνητής Ζακ-Ιβ Κουστό
“Οι άνθρωποι προστα-
τεύουν μόνο ότι αγαπούν,
αλλά μπορούν να αγαπή-
σουν μόνο ότι γνωρίζουν “.

Δημήτρης Ρουκάς M.Sc.
Τεχν. Γεωπόνος Επιστημονι-

κός Συνεργάτης Π.Ε. Πιερίας

Υ.Γ.. Για την παρουσίαση
της «Λίμνης του Κατή» στο
Δημόσιο Δάσος Παντελεή-
μονα-Σκοτίνας Κάτω Πιε-
ρίας, συνέβαλαν με τις
πολύτιμες πληροφορίες
τους, ο Διευθυντής του
Δασαρχείου Ν. Πιερίας, Δα-
σολόγος κ. Γεώργιος Μαυ-
ρίδης, ο Δασοφύλακας κ.
Νίκος Γερομιχαλιός, ο Πρό-
εδρος της Κοίν.Σ.Επ. Πα-
λιού Παντελεήμονα κ.
Γεώργιος Γουλάρας, και ο
κ. Αστέριος Γκριμούρας
κάτοικος Σκοτίνας.


