
 

 

Γενική Συνέλευση και Νέο Διοικητικό Συμβούλιο  
για τον Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» 

27 Ιουνίου 2020 
 

Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (αντισηπτικά, αποστάσεις, αερισμός), πραγματοποιήθη-

κε η γενική συνέλευση των μελών του 

συλλόγου μας, στις 27 Ιουνίου 2020, 

στη μεγάλη, διπλή αίθουσα του Δημοτι-

κού Σχολείου και στις 7 η ώρα το από-

γευμα, με μόνο θέμα την ανάδειξη 

νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Παραβρέθηκαν 27 άτομα.  

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, ο 

Ζήσης Κατσιούλας και εφορευτική επι-

τροπή η Ελευθερία Καλαϊτζή και η 

Μαρία Μαντά. 

Οι υποψήφιες-οι για το Δ.Σ. ήταν εφτά, 

και για την Ε.Ε. δύο, όσα και τα μέλη των δύο οργάνων. Εξελέγησαν όλοι ομόφωνα και με ανάταση 

του χεριού.  

Συνέχεια στη σελίδα 2  
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Το Μουσικό Αλφάβητο  

της Πανσελήνου 
 

Νύχτα μαγική ήταν το βράδυ της Δευτέρας, 3 Αυγούστου 2020 

στην Καλλιπεύκη, όπου ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος 

Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη» διοργάνωσε την 

παράσταση «Το Μουσικό Αλφάβητο της Πανσελήνου». 

 

Μια υπέροχη βραδιά, υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου  

είχαν  την χαρά να απολαύσουν όσοι παραβρέθηκαν  στην εντυ-

πωσιακή αυτή εκδήλωση. 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα 4  

 

Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.  
«Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» 

εύχεται σε όλες και σε όλους 
καλές γιορτές  

και… «ελεύθερη» νέα χρονιά! 

«Να σας τα πούμε;» 

 

 

 

Καιροί τηλεκπαίδευσης και… η Καλλιπεύκη δε 

θα μπορούσε να απέχει. Η Γόνη Τσιαπλέ, Α-

ντιπρόεδρος του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» 

και αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πληροφορι-

κής, μοιράζεται μαζί μας, τι άλλο… τηλεκάλα-

ντα! 

Συνέχεια στη σελίδα 15  
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Εθελοντική  

Α ιμοδοσία 
Συνέχεια στη σελίδα 3  

 Η Θέση μας (σκέψεις σε εποχή πανδημίας) 

 

Ολόκληρη η ανθρωπότητα βίωσε πρόσφατα αλλά και εξακολουθεί να βιώνει 

τη δραματική υγειονομική κρίση Covid-19, που επηρεάζει πολλούς τομείς της 

ανθρώπινης ζωής. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν πόλεμο. Ίσως είναι μια μορφή 

πολέμου. Υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, ψυχολογικές συνέπειες και σημα-

ντικότατες επιπτώσεις στην οικονομία. Υπάρχουν δηλαδή όλες εκείνες οι συ-

νέπειες, που έρχονται ως επακόλουθο ενός πολέμου.  

Ένας τομέας, στον οποίο δημιουργείται μια απρόσμενη κατάσταση εξαιτίας 

της πανδημίας είναι και αυτός του πολιτισμού. Από την πρώτη φάση του ε-

γκλεισμού και των απαγορεύσεων, όταν επιβλήθηκε ανάσχεση των πολιτιστι-

κών δράσεων ολόκληρος, ο καλλιτεχνικός κόσμος τέθηκε σε περιορισμό και 

αναγκάστηκε να διακόψει κάθε δραστηριότητα. 

Κι ενώ οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπουν τον επαναπροσδιορι-

σμό των τρόπων επικοινωνίας, ανάμεσα στο κοινό και στους χώρους πολιτι-

σμού και δημιουργούν ένα νέο τρόπο διατήρη-

σης της επαφής με την καλλιτεχνική δημιουργί-

α, απουσιάζει, πιστεύουμε, το συναίσθημα. Το 

συναίσθημα και η ατμόσφαιρα, που δημιουργεί-

ται από τις «κρατημένες ανάσες» στην κορύφω-

ση μιας θεατρικής παράστασης, η λύτρωση, που 

έρχεται σαν αποτέλεσμα της ταύτισης με τους 

ήρωες, η δικαίωση και  η ψυχική ευφορία των καλλιτεχνών, που φαίνεται στο 

δυνατό χειροκρότημα, η αλληλεπίδραση, που δημιουργείται ανάμεσα σε κοινό 

και δημιουργούς σε μια συναυλία. Η αλληλεπίδραση και η πληθώρα των συ-

ναισθημάτων, που προκύπτουν από αυτήν, απουσιάζουν μέσα από την ψυχρή 

οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Και ναι, ευτυχώς υπάρχει η ψηφιακή τεχνολογία και έτσι μπορούμε να συνε-

χίζουμε να επικοινωνούμε, να ψυχαγωγούμαστε, να «μορφωνόμαστε». Ας 

αναλογιστούμε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, αν η υγειονομική 

αυτή κρίση ερχόταν 20 χρόνια πριν! Όμως, η αλληλεπίδραση της φυσικής 

επικοινωνίας εξακολουθεί να λείπει. Λείπει το πλησίασμα, το άγγιγμα, η α-

γκαλιά… η λυτρωτική δύναμη της αγκαλιάς… και αυτό μάλλον, έχουμε ανάγκη 

περισσότερο αυτή τη στιγμή. Να αγκαλιαστούμε για να πούμε: «υπομονή, τα 

δύσκολα θα περάσουν». Αλλά… η ανθρωπότητα θα επιβιώσει - το έχει κάνει 

άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν. Θα το κάνει και τώρα. Θα παλέψει και 

θα ξανασηκωθεί στα πόδια της. Θα αγωνιστεί και θα νικήσει και τούτη τη 

μάχη.  

Το ελπίζουμε, το προσδοκούμε σύντομα…  

Να είστε όλες και όλοι καλά!  

Το Δ.Σ. 

Η αγγλική εκδοχή του άρθρου στη σελίδα 5  

 

Ανάβαση στην Μεταμόρφωση (Βαρδακάρη)  
ΣΕΛΙΔΑ 5 

 

Επίσκεψη του νέου Δ.Σ. στο Δήμαρχο  
ΣΕΛΙΔΑ 2 & 12 

 

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2021 
ΣΕΛΙΔΑ 3 

 

Απόστολος Δ. Γκουγκουλιάς 
Απολογισμός μιας ιδιαίτερης/πρωτοφανούς χρονιάς 

ΣΕΛΙΔΑ 3 
 

Αποστόλης Αστ. Παπαϊωάννου 
Πανδημία και Δημοκρατία 

ΣΕΛΙΔΑ 13 
 

Βούλα Ζήση Κατσιούλα 
Χριστούγεννα στο χωριό 

ΣΕΛΙΔΑ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανοραμική θέα του οροπεδίου της Καλλιπεύκης, 

από τον Άγιο Νεκτάριο 
 

Ευχαριστούμε θερμά τον Βαγγέλη Κυριατζή  

για τη δωρεά της φωτογραφίας  



 

 

Γενική Συνέλευση και Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
27 Ιουνίου 2020 

 
Συνέχεια από τη σελίδα 1  

Οι εκλεγμένες -οι, συγκροτήθηκαν την 

επόμενη (28-6-2020) σε σώμα.  

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

 Βούλα (Παρασκευή) Παπαδόντα, 

Πρόεδρος 

 Γόνη (Παγώνα) Τσιαπλέ, Αντιπρό-

εδρος 

 Ειρήνη Κουτσιανικούλη, Γραμμα-

τέας 

 Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ταμί-

ας 

 

Μέλη 

 Αγγελική Παπαστεργίου 

 Θανάσης Παπαϊωάννου 

 Ρούλα Πασχάλη 

 

Ε.Ε. 

 Κατερίνα Γκαζγκάνη, Πρόεδρος 

 Στέλιος Παπαδόντας, Μέλος 

 

Πατριώτισσες και πατριώτες, φίλες και 

φίλοι, του συλλόγου και της Καλλιπεύκης, 

όπου κι αν βρίσκεστε, σταθείτε αρωγοί - 

στο βαθμό που μπορείτε - στο νέο διοικη-

τικό συμβούλιο, στηρίξτε το με κάθε τρό-

πο... όλες και όλοι μαζί μπορούμε πολλά κι 

ο τόπος μας, η ωραία Καλλιπεύκη, έχει 

την ανάγκη όλων, καμία - κανένας δεν περισσεύει!  

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου, λήγει τον Αύγουστο του 2022. 

 

Με την παρακάτω ανακοίνωση, το υπό παράταση Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη σε γενική συνέλευση στις 

27 Ιουνίου (κοντά στο πανήγυρι του χωριού), με την ελπίδα να προκύψει νέο διοικητικό συμ-

βούλιο και να έχει λίγο χρόνο, ώστε να μπορέσει μέσα στο καλοκαίρι να πραγματοποιήσει κά-

ποιες εκδήλωσες, όπως και έγινε.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»,  

σε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 27 Ιουνίου,  

στις εφτά το απόγευμα κaι στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης,   

με μόνο θέμα την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Πατριώτισσα, πατριώτη, φίλη, φίλε του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» και της Καλλιπεύκης... 

αν ο σύλλογος έχει προσφέρει, αν θέλεις το έργο του να συνεχιστεί, αν πιστεύεις στο «εμείς» 

και στο «όλοι μαζί μπορούμε», αν η απουσία του, τους τελευταίους δέκα μήνες, «πόνεσε», αν 

η συμμετοχή είναι αρχή σου, αν η αδιαφορία δεν σε αγγίζει... οφείλεις να είσαι εκεί, να εκλέ-

ξεις ή να εκλεγείς, να προσφέρεις, να προτείνεις, να κάνεις το ελάχιστο που μπορείς… 

  

Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 7 μμ, Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης...  

Το ΔΣ 

 

Σημείωση: θα τηρηθούν όλα όσα προβλέπονται, για τη μη διάδοση - διασπορά του ιού 

(covid-19). 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 2 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

Γενική Συνέλευση - 11 Αυγούστου 2019  
 

Τακτική Γενική Συνέλευση.  

Πρόεδρος, Γενικής Συνέλευσης, ο Απόστολος Ασ. Παπαϊωάννου.  

Ο Πρόεδρος, του απερχόμενου Δ.Σ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου και η Ταμίας, Κα-

τερίνα Γκαζγκάνη, παρουσίασαν το έργο και την οικονομική διαχείριση του Συλλό-

γου για τη διετία που πέρασε.  

Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός και το Δ.Σ. απαλλάχθη-

κε των ευθυνών του.  

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και προτάσεις.  

Στο τρίτο μέρος και στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων η γενική συνέλευση, 

δεν απέδωσε. Καταγράφηκαν μόνο τρεις υποψηφιότητες, έγιναν ετεροπροτάσεις, 

που επίσης δεν απέδωσαν.  

Ως εκ τούτου, νέο διοικητικό συμβούλιο δεν προέκυψε!  

Τυπικά και σύμφωνα με το καταστατικό, παραμένει το απερχόμενο για ένα έτος, με 

την υποχρέωση να προγραμματίσει και να πραγματοποιήσει (μετά ένα έτος), νέα 

γενική συνέλευση με μόνο θέμα τις εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.  

Παραβρέθηκαν περί τα 40 μέλη. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Συλλό-
γου μας, τους κατοίκους του χωριού 

αλλά και τις φίλες και τους φίλους της 
Καλλιπεύκης, να μας υποβάλλουν 

τους προβληματισμούς τους, τις προ-
τάσεις τους, τις προτεραιότητες τους, 

για τη διετία που ακολουθεί...  
 

Το Δ.Σ. θα τις αξιολογήσει, θα τις ιε-
ραρχήσει και εφόσον είναι της αρμο-
διότητάς του, θα προσπαθήσει - στο 

μέτρο του εφικτού - να τις κάνει πρά-
ξεις. 

Αναδημοσίευση από την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  
από την επίσκεψη του Δ.Σ. στον Δήμαρχο του Δήμου μας 
 

Νέα διοίκηση απέκτησε πρόσφατα ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος των 

Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη». Πρόκειται για έναν δραστήριο σύλ-

λογο με ιδιαίτερη προσφορά. 

Μέλη της νέας διοίκησης και συγκεκριμένα η πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παρα-

σκευή Παπαδόντα, η γραμματέας κ. Ειρήνη Κουτσιανικούλη και ο ταμίας κ. Πανα-

γιώτης Παπαϊωάννου, επισκέφθηκαν και συναντήθηκαν στην έδρα του Δήμου 

Τεμπών, με τον δήμαρχο κ. Γιώργο Μανώλη. Η πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη 

της διοίκησης ενημέρωσαν εκτενώς τον δήμαρχο Τεμπών για το έργο και τις δρά-

σεις του συλλόγου, τις προτεραιότητες και τους στόχους που θέτουν για την Καλλι-

πεύκη, καθώς και τις προτάσεις, που θα κατατεθούν σύντομα για διάφορα ζητήμα-

τα σχετικά με την Καλλιπεύκη. Ο δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, εξέφρα-

σε τη διάθεση της δημοτικής Αρχής να παρέχει στήριξη και βοήθεια σε δράσεις, 

που προάγουν και αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο του Δήμου Τεμπών και 

να σταθεί ενεργά στο πλευρό των φορέων πολιτισμού και στο πολυεπίπεδο έργο 

τους. Στο τέλος της συνάντησης, 

τα μέλη του συλλόγου πρόσφε-

ραν στον δήμαρχο κάποιες από 

τις εκδόσεις του. Από την πλευρά 

του, ο δήμαρχος κ. Μανώλης 

ευχαρίστησε το νεοεκλεγέν διοι-

κητικό συμβούλιο για την επί-

σκεψή του, ευχήθηκε επιτυχία 

στο έργο τους και εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για την εποικο-

δομητική συζήτηση.  

Περίπατος προς την Αγία Τριάδα 
28 Ιουλίου 2020 

 

Είκοσι οχτώ συνολικά, μικροί και μεγάλοι... 

Μια στάση στη θέση «Σκαλώπη» (σκάλα), απ' όπου φαίνεται η θάλασσα της Σκο-

τίνας, να πάρουμε μια ανάσα και να ακούσουμε ιστορίες από τον Χρίστο Μασού-

ρα... και στη συνέχεια στο εκκλησάκι κι από εκεί μέχρι τον βράχο του αετού.   

Ο Χρίστος, στα παιδικά του χρόνια, έκανε αυτή τη διαδρομή δύο φορές την ημέρα, 

μεταφέροντας το γάλα από την Δουριανή (αρκετά κάτω από την Αγία Τριάδα) στο 

χωριό και επιστρέφοντας με «ψωμί» για τους βοσκούς (πατέρας και αδέρφια 

του)... συνολικά και περίπου την έχει κάνει 8.000 φορές!  



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 3 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων 
για το καλοκαίρι 2021 

 

ΜΑΙΟΣ 

08-09/05 ΔΙΗΜΕΡΟ: Φεστιβάλ αγριολούλουδων – Γιορτή Μητέρας – Διαγωνισμός φω-

τογραφίας 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Σεμινάριο Παραδοσιακών χορών στην Πατωμένη 

Ομιλία συμβουλευτικής με θέμα «Γονέας και Παιδί» 

Δημιουργική απασχόληση παιδιών, χορευτικό τμήμα παιδιών και εκμάθηση Αγγλικών 

(εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες) 

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο» 

17/07: Συναυλία στην Πατωμένη 

24/07: Βραδιά Δημοτικής μουσικής με Καλλιπευκιώτες καλλιτέχνες στη πλατεία του χω-

ριού 

28/07: Ανάβαση στην Μεταμόρφωση    

31/07-01/08: ΔΙΗΜΕΡΟ «Η ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ», σε συνεργασία με το Κέντρο 

Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών - Γιώργος Ευγενικός  
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Σεμινάριο δημιουργικής γραφής 

02/08-03/08: Σεμινάριο νέας τεχνολογίας (ίντερνετ, τάμπλετ, τηλέφωνο, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής), για ηλικιωμένους 

07/08: Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

07/08: Θερινό αντάμωμα Καλλιπευκιωτών στην Πατωμένη (εφόσον οι συνθήκες το επι-

τρέψουν) 

11/08: Πεζοπορία στη Λίμνη Κατή 

11/08: Βραδιά Θερινού Κινηματογράφου στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, με απόδοση 

τιμητικής πλακέτας στον Δημήτρη Τσιλιμένη, καθώς ο συντοπίτης έχει δωρίσει τη μηχανή 

κινηματογραφικής προβολής στον Σύλλογο 

13/08: Βραδιά μουσικής και ποίησης 
 

Σημείωση: Είναι αυτονόητο, πως όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα γίνουν,  

εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.  

Εθελοντική αιμοδοσία 
10 Αυγούστου 2020 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία, που οργάνωσε ο σύλλογός 

μας, πάντα σε συνεργασία με το Γ. Ν. Λάρισας.  

Προσήλθαν 24... αιμοδότησαν 21.  

Ευχαριστούμε θερμά όλους και συγχαίρουμε! Είναι παραδείγματα προς μίμηση!  

Ευχαριστούμε φυσικά και την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λάρισας, που την 

αποτελούσαν οι: Μαίρη Βασιλούδη, γιατρός, Γεωργία Αθανασιάδη, νοσηλεύτρια και 

Κώστας Σταμούλης, οδηγός. 

Οι αιμοδότες 

 Ανδρεάκης Ιωάννης 

Βαρδακάρης Απόστολος 

Γκαβούτσικος Χρίστος 

Γκαραφλής Απόστολος 

Γκασγκάνη Φαίδρα  

Δουλαπτσής Ιωάννης 

Ζαφείρη Παγώνα 

Καραμήτρου Δήμητρα 

Καραμιχάλης Ιγνάτιος 

Κουτσιανικούλη Ειρήνη 

Μαντά Μαρία 

Παναγούλας Ευάγγελος 

Παπαδόντα Λαμπρινή 

Παπαδόντα Παρασκευή 

Παπαϊωάννου Χριστίνα 

Παπαστεργίου Αγγελική 

Σιώκου Σταματία 

Ταμπάκας Ηλίας 

Τσικρικάς Στυλιανός 

Χαριτάτος Αθανάσιος  

Frankowski Tomasz  

Απολογισμός μια ιδιαίτερης και πρωτοφανούς χρονιάς  
 

Μια χρονιά που τελειώνει, μια χρονιά ιδιαίτερη, πρωτοφανής, τουλάχι-

στον για την γενιά μου αλλά και για την γενιά των πατεράδων μας.  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ! Μια λέξη, που την ξέραμε μόνο από τα λεξικά και ξαφνικά 

έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας. Ακόμη και στο χωριό μας, 

έκλεισαν τα καφενεία, η εκκλησία, ο κόσμος περιορίστηκε στα σπίτια 

του. Ψυχή στο δρόμο. Και αυτό σίγουρα βέβαια είναι μια εικόνα από το 

πολύ κοντινό μέλλον μας, δυστυχώς ως κοινότητα. Έχουμε μείνει λίγοι, 

οι δόλιοι λιγοστοί, όπως λέει και το τραγούδι. Και σαν να μην έφτανε όλη 

αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση, έχουμε σαν Τοπική Κοινότητα, να αντι-

μετωπίσουμε και μια επίσης πρωτοφανή αδιαφορία και εγκατάλειψη και 

από τον Δήμο μας. Τον Δήμο Τεμπών και ειδικότερα την Δημοτική Ενότητα Γόννων και τον 

αρμόδιο «Αντιδήμαρχο». Τη λέξη την βάζω σε εισαγωγικά γιατί είναι αντιδήμαρχος, μόνο 

κατ’ όνομα. Έτυχε φέτος και λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, να μείνω πολύ 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο χωριό. Σχεδόν από τον Μάρτιο και μετά μέχρι τον Αύγου-

στο, και μετά το θάνατο της μητέρας μου, περνούσα τις τέσσερεις από τις επτά μέρες της βδο-

μάδας στην Καλλιπεύκη. Αυτό που έζησα φέτος με την εικόνα του χωριού μας, δεν έχει προη-

γούμενο. Από το Πάσχα και μετά, που έφτιαξε ο καιρός και που είχαμε μια φυσιολογική 

άνοιξη, με τις βροχές της κλπ, άρχισαν τα χόρτα στους δρόμους και στα πάρκα του χωριού να 

γιγαντώνονται κάθε μέρα που περνούσε. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων καθημερινές κάθε 

απόγευμα στις συναντήσεις μας στην βρώμικη και ακαθάριστη από τα φύλλα των πλατανιών, 

πλατεία μας με τον καφέ σε πλαστικό ποτήρι και με αποστάσεις μεταξύ μας. Ο πρόεδρος του 

Τοπικού Συμβουλίου, άφαντος και αδιάφορος. Όσες φορές του είπα να προωθήσει την κατά-

σταση εκεί που έπρεπε, έβρισκα τοίχο μπροστά μου. Η απάντηση πάντα η ίδια: «Δεν υπάρ-

χουν συνεργεία». Κατεβαίνοντας προς Λάρισα, σχεδόν καθημερινά για την δουλειά μου, 

έβλεπα την πλατεία των Γόννων, καθαρή και περιποιημένη και έλεγα «πάει εμάς μας ξέχα-

σαν». Και ήρθε το καλοκαίρι και καταργήθηκαν κάποια απ’ τα περιοριστικά μέτρα της καρα-

ντίνας και άρχισε ο κόσμος σιγά σιγά να κυκλοφορεί και να έρχεται στο χωριό. Η αδιαφορία 

όμως της Δημοτικής αλλά και της Τοπικής Αρχής, η ίδια. Δεν 

άλλαξε τίποτα. Τα χορτάρια στους δρόμους, είχαν φτάσει 

στο Θεό. Για να περάσω με το αυτοκίνητο από την «Τρανή 

τη Βρύση», έπρεπε να κλείνω τους καθρέπτες. Στην κηδεία 

της μητέρας μου στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

μαζευτήκαμε 400 και παραπάνω άτομα μέσα και γύρω από 

την εκκλησία, στο τσιμεντοστρωμένο κομμάτι, αφού τα χορ-

τάρια ήταν πάνω από μέτρο. Δυστυχώς τα νέα μου παράπονα, απάντηση δεν πήραν. Μια 

μέρα, διαπίστωσα ότι ένα κομμάτι του χωριού, στο νότιο τμήμα του, είχε καθαριστεί με μηχά-

νημα. Ρωτώντας, έμαθα ότι είχε δοθεί εντολή από τον πρόεδρο, να καθαριστούν οι δρόμοι. 

Μισή δουλειά όμως. Το βόρειο τμήμα παρέμεινε ακαθάριστο. Και φτάνουμε στην μέρα, που 

είδα δυο συμπολίτες μας, ηλικιωμένους (συγνώμη Ματούλα 

αλλά σύμφωνα με τους ειδήμονες, ηλικιωμένη θεωρείσαι), 

τον Αποστόλη Γκουγκουλιά (Κουρκούτα) και την γυναίκα 

του Ματούλα, να κόβουν τα χορτάρια στον περίβολο των 

Δώδεκα Αποστόλων. Σε λίγη ώρα, κατέφθασε και ο πάντα 

ακούραστος Ζήσης Κατσιούλας (Δάσκαλος) και οι τρείς τους 

έκοψαν και καθάρισαν όλο τον περίβολο των Δώδεκα Απο-

στόλων. Τα συγχαρητήρια φυσικά είναι λίγα. Ο Δήμος που ήταν; Το Τοπικό Συμβούλιο; ΑΦΑ-

ΝΤΟΙ! Δεν γνωρίζω κιόλας, αν φιλοτιμήθηκαν να τους πληρώσουν και τα καύσιμα, που κατα-

νάλωσαν για να καθαρίσουν όλο τον περίβολο. Μετά το θάνατο της μητέρας μου, σχεδόν κα-

θημερινά επισκεπτόμουν το κοιμητήριο, να ανάψω το κερί, 

για τις σαράντα μέρες, όπως επιβάλλουν τα έθιμα. Εκεί η 

κατάσταση ίδια και χειρότερη. Χορτάρια παντού, βρωμιά, 

σκουπίδια. Και θέλουν κιόλας να επιβάλλουν και τέλη χρή-

σης… Τέλη βέβαια πληρώνουμε όλοι μας και για την 

ύδρευση. Και μάλιστα καθόλου ευκαταφρόνητα. Παρόλα 

αυτά, όταν έπαθε ζημιά το σύστημα μεταφοράς του νερού 

από την πηγή «Χούχλος» καμία ΔΕΥΑΤ δεν ανταποκρίθηκε, 

κανένας τεχνικός, υδραυλικός του Δήμου δεν κατέφθασε, για 

να επισκευάσει την βλάβη. Πάλι δυο πατριώτες, ο Δημήτρης 

Ρημαγμός και ο μπαρμπα-Γιάννης ο Παπαδόντας, πήγαν επί τόπου και επισκεύασαν την βλά-

βη. Πού ήταν ο πρόεδρος, ο Αντιδήμαρχος, ο Δήμαρχος, η ΔΕΥΑΤ; ΠΟΥΘΕΝΑ! 

Μετά από όλα τα παραπάνω, βγαίνει πολύ εύκολα το συμπέρασμα, ότι η ορεινή και μειονε-

κτική Καλλιπεύκη, είναι ξεγραμμένη από τους δημοτικούς και τοπικούς μας «άρχοντες». Ξε-

γραμμένη και ξεχασμένη. Κύριοι της δημοτικής αρχής και του τοπικού συμβουλίου, έτσι κι 

αλλιώς πεθαίνουμε ως χωριό και ως Κοινότητα. Δεν χρειάζεται βοήθεια από σας. Ο χαμός μας 

είναι μαθηματικώς βέβαιος. Ζήτημα λίγων ετών είναι. Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου της 

Καλλιπεύκης, το χωριό δεν είναι μόνο η πλατεία και τα μαγαζιά του. Δεν είναι μόνο η ευκαι-

ρία της απόδρασης, που ψάχνουμε όλοι εμείς που η ζωή μας ανάγκασε να ζούμε αλλού. Είναι 

οι κάτοικοί του, τα γεροντάκια του, που περιμένουν μια χείρα βοηθείας στην μοναξιά τους. 

Δεν θέλουν αδιαφορία. Δεν θέλουν να αισθάνονται μόνοι και ξεχασμένοι. κ. Δήμαρχε, η Καλ-

λιπεύκη δεν θέλει ούτε μεγάλα έργα, ούτε τεράστιες υποδομές. Καθημερινότητα λέγεται το 

πρόβλημα της Καλλιπεύκης. Καθαριότητα, κοπή των χορταριών, ένα Κοιμητήριο καθαρό και 

αξιοπρεπές, αυτά είναι που ζητάμε. Έρχεται χειμώνας, θα χιονίσει, θα κλείσουν οι δρόμοι. Αν 

συνεχίσετε την ίδια αδιαφορία, πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε θύματα. Αλλάξτε τακτική, 

αλλάξτε αντιμετώπιση. Και να θυμάστε: Τέσσερα χρόνια είναι αυτά, θα περάσουν. Η Δημο-

κρατία μας, δίνει μόνο ένα όπλο στους πολίτες της, για να πληρώσουν όσους τους πληγώνουν 

και τους κάνουν να αισθάνονται μόνοι και αβοήθητοι. Και αυτό λέγεται ΨΗΦΟΣ!   

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΤΟ 2021 ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ… ΚΑΝΟΝΙΚΗ! 

 

Απόστολος Δημητρίου Γκουγκουλιάς, Δασικός Υπάλληλος 

Ο τοίχος μισογκρεμισμένος,  
σε λίγο θα πέσει πάνω στο μνήμα. 

Γράφει ο Απόστολος 

Δ. Γκουγκουλιάς 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 4 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

«Το Μουσικό Αλφάβητο της Πανσελήνου» 

Η Καλλιπεύκη τιμά την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο με μια μοναδική παράσταση 

Μεγάλος ήταν ο ενθουσιασμός και η ικανοποί-

ηση όσων επέλεξαν να επισκεφτούν την Καλ-

λιπεύκη, το βράδυ της Δευτέρας, για να απο-

λαύσουν τη λαμπρή πανσέληνο του καλοκαι-

ριού, ταξιδεύοντας με «Το Μουσικό Αλφάβητο 

της Πανσελήνου». 

Ο Χρήστος Μπέλλος γράφει: 

«Ντυμένη στα πιο φωτεινά της χρώματα και 

γεμάτη από ανυπομονησία και περιέργεια, η 

φετινή πανσέληνος του Αυγούστου, (τη Δευτέ-

ρα 3 του μηνός) αφού διέσχισε τις τελευταίες 

στιγμές της ημέρας και κινώντας απ’ τη θάλασ-

σα, έπιασε ψηλά στην κορυφή του βουνού το 

έναστρο στασίδι, να παρακολουθήσει από εκεί 

το Μουσικό της Αλφάβητο, που προς τιμή της 

διοργάνωσε ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» 

στον προαύλιο χώρο του σχολείου της Καλλι-

πεύκης. 

 

Η νύχτα, τ’ αστέρια, το φεγγάρι υπήρξαν ανέ-

καθεν πηγές έμπνευσης για τους δημιουργούς 

όλων των τεχνών, όλων των εποχών. Παράλλη-

λα όμως με την παραπάνω παραδοχή, στις 

μέρες μας, το φεγγάρι και η πανσέληνος εν 

σχέσει με την τέχνη έχουν συνδεθεί με μια 

αποκρυσταλλωμένη οπτική εξιδανικευμένης, 

ελιτίστικης εικόνας. Μιας εικόνας που θέλει τη 

σχέση φεγγαριού-τέχνης για τους λίγους και 

εκλεκτούς και που μόνο μέσα σε κύκλους και 

σουαρέ καλλιτεχνικά μπορεί να βρει τόπο και 

ύπαρξη. Μιας εικόνας, που πλέον, εύκολα κα-

νείς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει παρωχημέ-

νη και μπανάλ.. 

Αυτή ακριβώς την εικόνα η παράσταση «Το 

Μουσικό Αλφάβητο της Πανσελήνου» είχε ως 

κύριο στόχο ν’ αποδομήσει. Μία παράσταση, 

σαν μία ζεστή κουβέντα ανάμεσα στους συντε-

λεστές και το κοινό, με λόγια απλά αλλά όχι 

απλοϊκά για την τέχνη της ποίησης και παρα-

δείγματα μέσα από ποιητικά και μουσικά έργα. 

Η μαγεία και το δέος που προκαλεί η εμφάνιση 

του γεμάτου αυγουστιάτικου φεγγαριού ιδωμέ-

νη ως το αλφαβητάρι του κόσμου και όχι ως μια 

στεγνή αποτύπωση παλαιορομαντικών εκδηλώ-

σεων. Η ποίηση είναι για όλους όσοι θελήσουν 

να την προσεγγίσουν. Κοιμάται στις βιβλιοθή-

κες και ξυπνάει μπροστά στα βλέμματα των 

αναγνωστών, όπως βεβαίως και ντυμένη από 

μουσικές νότες ξυπνάει τις καρδιές, τις μνήμες 

και τα συναισθήματα των ακροατών. 

 

Με την παράσταση, που εκτυλίχτηκε στον αύ-

λειο χώρο του δημοτικού σχολείου της Καλλι-

πεύκης, βιώσαμε το εφικτό της δημιουργίας της 

ποίησης και πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται η 

τέχνη στις απλές καθημερινές στιγμές του αν-

θρώπου. Πώς η μελοποιημένη ποίηση, μπορεί 

να γίνει χαραμάδα όασης μες στην ημέρα 

της  fast track καθημερινότητας της σύγχρονης 

εποχής. Πώς η ποίηση και εν γένει, η τέχνη 

μέσα από τον δρόμο της δημιουργίας, θ’ αποτε-

λέσουν μικρές εστίες αναγέννησης του εσωτερι-

κού μας κόσμου και κατ’ επέκταση του συλλογι-

κού θυμικού. 

 

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος, παρακολούθησε 

μαγεμένη το μουσικό αλφαβητάρι και με το 

μάγουλο ακουμπισμένο στην παλάμη της και 

συγκινημένη από το τραγούδι, που κεντήσανε 

στ’ όνομά της, οι λέξεις και οι νότες, συνέχισε το 

ταξίδι της στο βυθό της νύχτας». 

 

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απα-

νταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη» ευχα-

ριστεί θερμά τους συντελεστές της παράστα-

σης: 

 

Χρήστος Μπέλλος: Συντονισμός - Επιμέλεια 

κειμένων 

Στέλιος Παπαδόντας: Κιθάρα-φωνή 

Στέλιος Βαλδούμας: Πιάνο-συνθέσεις 

Ρούλα Πασχάλη: Απαγγελία 

Ματίνα Γκαραφλή: Απαγγελία 

Παπαιωάννου Αποστόλης: Μπουζούκι - φωνή 

Παπαιωάννου Δημήτρης: Μπουζούκι - φωνή 

Παπαϊωάννου Ορφέας: Μπουζούκι. 

Ευχαριστούμε επίσης  τους: Παπαϊωάννου 

Αποστόλη, για την προσφορά του ήχου, Πα-

παδόντα Δημήτρη, για τον φωτισμό της αυ-

λής, Μπαντή Θανάση, για την προσφορά 

ροδάκινων, τη Χριστίνα Παπαϊωάννου, για 

τον σχεδιασμό της αφίσας, τη Βίλλυ Χρυσού - 

Παπαϊωάννου για τη συγγραφή ποιήματος 

για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.  

 

Το κρασί της βραδιάς, ήταν μια προσφορά του 

«Οινοποιείου Ραψάνης Χρυσοχόου». Θερ-

μές ευχαριστίες οφείλουμε και σε όλους όσοι - 

μικροί, μεγάλοι - βοήθησαν στον καθαρι-

σμό, στο στήσιμο και στη διακόσμηση του 

χώρου. 

 

Τέλος, ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν 

με την παρουσία τους και βοήθησαν στην 

τήρηση των μέτρων, λόγω της πανδημίας 

«covid 19». 

Στης Καλλιπεύκης τα ψηλά, 
στου Ολύμπου τις κορφούλες, 

εδώ που ανταμώνουνε 
Θεοί, καρδιές κι αγέρια, 

πιάσαν κουβέντα τα έλατα 
μαζί με τα αηδόνια, 

μα και οι κούκοι, οι πηγές 
κι αυτά να πούνε θέλουν! 

Το ποιο να βγει, το ποιο να πει 
το ποιο να πρωτο-υμνήσει 

τις ομορφιές του Αύγουστου 
που λάμνει πάνωθε της!  

Μα ξάφνου αστράφτει ο ουρανός 
και όλ' απορούν, σωπαίνουν... 

Ω! Τι λάμψη είν' αυτή! 
Προβάλει η Πανσέληνος 

και όλα τους σαστίζουν! 

Εγώ! τους λέει, ειμ' αυτή, 
που τα όνειρα φωτίζω! 

Που τα κεντάω με γιορτές 
με ήχους κατακόκκινους 

και του έρωτα τραγούδια! 
Ας θυμηθούνε οι παλιοί, 

να μάθουν κι όλοι οι νέοι πως, 
το μόνο φως, που έλαμπε 
τις νύχτες στο μπαλκόνι 

και φώτιζε τις κούνιες σας, 
φως λαμπερό, που έβλεπε 

κι η μάνα να μπαλώνει, 
ήμουν εγώ! Η Πανσέληνος! 

Ο θρίαμβος της νύχτας! 
Εγώ, φέγγω τους έρωτες 
σε πυρωμένα βράδυα! 

Με μένα ερωτοτροπούν 
κι οι ονειροπαρμένοι! 

Δικές μου κι οι φωτοβολιές 
στα δαντελένια δάση! 

Παρηγορώ κι όποιον πονά 
στη νιότη και στη χάση! 

Όμως, ελάτε αηδόνια μου 
κι εσείς πηγές, άστρα κι ελάτια, 

να κρατηθούμε σε χορό 
μαζί με τους ανθρώπους, 

να υψώσουμε την ομορφιά 
στους Άγιους τούτους τόπους! 

 

Βίλλυ Χρυσού - Παπαϊωάννου 
Σημείωση: Με το παραπάνω ποίημα, 

ξεκίνησε η εκδήλωσή μας «Το μουσικό 

Αλφάβητο της Πανσελήνου»,  

στις 3 Αυγούστου. 

Ημίθεοι Πανσέληνοι 

Η Πανσέληνος, όπως προβάλλει πίσω  

από τα κατάφυτα με έλατα βουνά της Καλλιπεύκης 
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Ανάβαση στην Μεταμόρφωση (Βαρδακάρη)  
 9 Αυγούστου 2020  

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή - παρά τις 

καιρικές συνθήκες, που δεν ήταν οι καλύτερες 

–  πραγματοποιήθηκε η πορεία – ορειβασία, 

που οργάνωσε ο Σύλλογός μας, ο Μορφωτικός 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλι-

πευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», την Κυριακή 9 

Αυγούστου 2020, στην ψηλότερη κορυφή του 

Κάτω Ολύμπου, στην Μεταμόρφωση (1588μ). 

Το ξεκίνημα έγινε από το σημείο συνάντη-

σης,  2,6 χιλιόμετρα μετά την Πατωμένη, στις 

8.30 το πρωί. Η διαδρομή, μέτριας δυσκολίας, 

στο - με καλή σήμανση - μονοπάτι, μέσα στις 

οξιές και στα πεύκα αλλά και σε ξέφωτα, διήρ-

κεσε μιάμιση ώρα περίπου μία ανεβαίνοντας 

και μια κατεβαίνοντας, με τα διαλείμματα 

αλλά και την παραμονή στην κορυφή, συ-

μπληρώθηκαν τέσσερις ώρες. 

Στην κορυφή, η συμμετέχουσα Λαμπρινή Πα-

παδόντα, διάβασε μια ιστορία, από το βιβλίο 

«Έτσι γράφεται η ιστορία», (έκδοση 

Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», 2018), που ανα-

φέρονταν στην περιπέτεια μια οικογένειας 

που προσπάθησε το 1988 να ανεβεί στην συ-

γκεκριμένη κορυφή. 

Στο ξεκίνημα, ήταν εκεί και τηλεοπτικό συνερ-

γείο της ΕΡΤ (Βαγγέλης Μητρούσιας). Την 

μεγάλη ομάδα των συμμετεχόντων, συνόδευσε 

η ομάδα των Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελλη-

νικού Ερυθρού Σταυρού. 

Όλοι οι συμμετέχοντες, με την επιστροφή, δή-

λωσαν ενθουσιασμένοι και ευχαριστημένοι – 

παρά την κούραση – και πρότειναν να επανα-

λαμβάνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. 

Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. « Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», 

ευχαριστεί θερμά όλες και όλους που συμμε-

τείχαν (48 άτομα), την ομάδα των εθελοντών 

Σαμαρειτών, την ΕΡΤ και τον Θανάση Μπαντή, 

πλανόδιο οπωροπώλη που προσέφερε φρούτα 

εποχής για όλους.  

Σε μια όμορφη μέρα εξελίχθηκε η Κυριακή, 

9 Αυγούστου, για όλους εμάς που αποφασί-

σαμε - παρά τα κυκλοθυμικά σκέρτσα του 

καιρού - να ακολουθήσουμε τον Μ.Ε.Σ.Α.Κ. 

«Η Πατωμένη», στην πορεία - ανάβαση, 

που διοργάνωσε στον Κάτω Όλυμπο.  

 

Με οδηγό τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, 

ανεβήκαμε στην ψηλότερη κορυφή του 

Κάτω Ολύμπου, στην Μεταμόρφωση, στα 

1588 μέτρα. Με σύμμαχό μας (τελικά) τον 

καιρό και με τη συνοδεία εθελοντών του 

Ερυθρού Σταυρού, μικροί και μεγάλοι περ-

πατήσαμε για 4 ώρες μέσα στο καταπράσι-

νο δάσος, ανάμεσα από θεόρατες οξιές και 

έλατα, αναπνεύσαμε καθαρό αέρα, αφου-

γκραστήκαμε τους ψίθυρους του δάσους, 

νιώσαμε την δροσερή πνοή του ανέμου 

στην πλάτη μας, καμαρώσαμε τον θρόνο 

του Δία με την «κατσιούλα» του - κάποιοι 

από εμάς μάλιστα αγναντέψαμε την αποξη-

ραμένη λίμνη Ασκουρίδα ΚΑΙ από τον 

«θρόνο της Αμαλίας» (ονομασία και τοπο-

θεσία για λίγους) - και ξεχωρίσαμε από 

μακριά τα χωράφια με τους μεγαλοπρεπείς 

ηλίανθους, που χορεύουν ακολουθώντας 

τον ήλιο.  

 

Ο ένας πίσω από τον άλλο, ένα πολύχρωμο 

σμάρι, ακολουθήσαμε πιστά το μονοπάτι, 

γεμίσαμε μπαταρίες με τα ροδάκινα του 

Θανάση, ακούσαμε ιστορίες για το 

«μαλλιώτο», που με τη βροχή γινόταν ασή-

κωτο και τα «τσιαρτσιαβούτσια», που τα 

μάζευαν και τα έτρωγαν τηγανητά, μαζέψα-

με τα δωράκια, που έκρυψε για μας ο 

Μ.Ε.Σ.Α.Κ. στο μονοπάτι, συναντήσαμε οι 

πιο παρατηρητικοί μανιτάρια και λουλού-

δια, τραγουδήσαμε στην κορυφή για την 

γλυκιά Λαμπρινή «Έτη πολλά» (ημέρα γε-

νεθλίων της) και ταξιδέψαμε νοερά στην 

ίδια διαδρομή, πολλά χρόνια πίσω, μέσα 

από μια αφήγηση.  

 

Εκεί, στην ψηλότερη κορυφή του Κάτω Ο-

λύμπου, στη σκιά του πυροφυλακίου, απο-

μεινάρι μιας άλλης εποχής... Αν μη τι άλλο, 

στο χωριό που επιμένει να ονειρεύεται και 

να φιλοξενεί παραμύθια και αφηγήσεις, δε 

θα μπορούσαν να λείπουν οι ιστορίες.  

Η μέρα έκλεισε για τους τυχερούς (κατ’ εμέ) 

της παρέας που απολαύσαμε την ομορφιά 

του υπέροχου κόκκινου κρίνου, Lilium chal-

cedonicum. 

 

 

Εκεί, λοιπόν, που το πράσινο της γης του 

Κάτω Ολύμπου συναντά το γαλάζιο του 

ουρανού, ραντεβού, γιατί όχι, και του χρό-

νου! Ευχαριστούμε για όλα, πολλά Μπράβο 

σε όλους για την όμορφη μέρα.  

Για την ίδια μέρα… γράφει η Γεροφώτη Μαρία 

Ηumanity has recently undergone and continues to do so the dramatic Covid-19 health 

crisis which has severely affected many aspects of human life. Some call it a war. Maybe it is 

indeed a form of war. There are human losses, psychological consequences and major im-

pacts on the economy. Indeed, we are experiencing all those repercussions of a war after-

math. 
 

An area which has been gravely struck by this pandemic is culture and is forced to encoun-

ter unprecedented situations. From the first phase of the confinement and bans, when all  

cultural activities were suspended, the artistic world was restricted and forced to stop any 

activity. 
 

And while the developments in digital technology enable us to redefine the ways of commu-

nication between the public and places of culture, creating thus a new way of maintaining 

contact with any form of artistic creation, we believe emotion is absent. The feeling and the 

ambiance, created while "holding our breaths" at the peak of a theatrical performance, the 

redemption, which comes as a result of empathizing with the heroes, the vindication and 

Το άρθρο «Η Θέση μας (σκέψεις σε εποχή πανδημίας) »,  

μεταφρασμένο στα αγγλικά από τη σελίδα 1  
Our thesis (thoughts in a pandemic era) 

Ο κόκκινος κρίνος 
Lilium chalcedonicum 

Τα τσιαρτσιαβούτσια 
Hypopitis monotropa 

the mental euphoria of the artists, as observed in the standing ovation, the interaction cre-

ated between the audience and the artists during a concert. The interaction and the pletho-

ra of emotions arising from it, are absent while a spectacle is viewed through the cold 

screen of a computer. 
 

And yes, fortunately for us, digital technology is available so that we can continue to com-

municate, to be entertained, to be "educated". Let us consider how different things would 

have been if this health crisis had come 20 years ago! However, the interaction of physical 

communication is still missing. It lacks the proximity, the touch, the embrace… the redemp-

tive power of hug… and the latter probably, is the sole thing we need mostly right now. To 

embrace each other saying: "Be patient, these difficult times shall pass ". But humanity will 

survive - it has done so, many times in the past. It will do so again now. It will resist and get 

back on its feet. We will struggle and win this battle, no doubt. 

We hope so. We are looking  forward to it… 

May you all be well!  

The Board 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Ο Κατσιούλας Αστέριος του Ζήση και η 

σύζυγός του Κατερίνα Θώμου, το 1ο  

παιδί, αγόρι (Θεσσαλονίκη). 

Ο Παναγιώτης Καραμπατής του Αθανα-

σίου και η σύζυγός του Ζωή Ζησοπού-

λου, το 2ο παιδί, κορίτσι (Λάρισα). 

Ο Μούργκας Αστέριος του Ιωάννου και η 

σύζυγός του Νατάσα Κολιού, το 2ο παιδί, 

αγόρι (Αμπελώνας).  

Ο Παπαγιαννούλης Δημήτριος του Κων-

σταντίνου και η σύζυγός του Γεωργία 

Σκούμπη, το 2ο παιδί, αγόρι (Κατερίνη). 

Ο Κυλινδρής Δημήτριος του Αστερίου 

και η σύζυγός του Χαρούλα Γκέτσιου, το 

1ο παιδί, κορίτσι (Αμπελώνας). 

Ο Γκαζγκάνης Δημήτριος του Ευαγγέλου 

και η σύζυγός του Παγώνα Καραγεωρ-

γοπούλου, το 2ο παιδί, αγόρι 

(Αμπελώνας). 

Ο Λαμπίρης Απόστολος του Ιωάννη και η 

σύζυγός του Ελένη Επισκόπου, το 1ο 

παιδί, αγόρι. 

Ο Γκουγκουλιάς Νίκος του Δημητρίου 

και της Ηλέκτρας και η σύζυγός του 

Φιλιώ, το 3ο παιδί κορίτσι (Καλλιπεύκη). 

Ο Γκουλιάρας Ιωάννης του Μπάμπη και 

η σύζυγός του  Ευαγγελία Κολιού, το 2ο  

παιδί, αγόρι (Αμπελώνας). 

Ο Μαντάς Γεώργιος του Αθανασίου 

(εγγονός του Νταή) και η σύζυγός του 

Εύα Λέκα, το 2ο παιδί, αγόρι (Γόννοι). 

Η Ζαγκλέ Βασιλική του Δημητρίου και ο 

σύζυγός της Σον Φάιφερ, το 1ο παιδί, 

αγόρι (Σικάγο - ΗΠΑ). 

Η Κυλινδρή Ευαγγελία του Αστερίου και 

ο σύζυγός της Danny, το 1ο παιδί, αγόρι 

(Τορόντο - Καναδάς). 

Ο Τσιαπλές Κωνσταντίνος του Θωμά και 

η σύζυγός του Εξαρχάκου Ελευθερία, το 

1ο παιδί, κορίτσι (Αθήνα). 

Ο Γκούμας Χαράλαμπος του Ζήση και η 

σύζυγός του Βιργινία Μπόλια, το 1ο παι-

δί, αγόρι. 

Ο Παπαδημητρίου Πολύζος και η σύζυ-

γός του Καποδίστρια Βασιλική, το 2ο 

παιδί, αγόρι.  

Ο Τσιούγκος Βασίλης του Δημητρίου και 

η σύζυγός του Πόπη Γκουγκουλιά, το 3ο 

παιδί, κορίτσι. 

Η Τσιαπλέ Γόνη του Θωμά και ο σύζυ-

γός της Παναγούλας Βαγγέλης, το 3ο 

παιδί, αγόρι. 

Ο Αχιλλέας Κουτσιανικούλης και η Ελέ-

νη Καπλανίδη, το 1ο παιδί, κορίτσι. 

 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

Η Μαντά Στέλλα του Χρίστου (εγγονή 

Μήτσιου Μαντά), με τον Στουπάκη Δη-

μήτριο από την Θεσσαλονίκη. 

Ο Τσικρικάς Αστέριος του Χρίστου, με 

την Λουλούδη Ευτυχία από τον Πυργετό. 

Ο Καρπούζας Αντρέας του Ιωάννη, με 

την Γεωργαντζά Χριστίνα από τη Λάρι-

σα. 

Ο Γκαζγκάνης Δημήτρης του Θεοδώρου, 

με την Παπαστεργίου Δήμητρα του Α-

στερίου (Αμπελώνας).  

Ο Μούργκας Χρίστος του Αλέκου, με την 

Δοκοπούλου Βαρβάρα από τη Λάρισα.  

Ο Τσιαπλές Θεόδωρος του Αθανασίου, 

με την Ζάρα Βάσω από τη Λάρισα. 

Ο Μούργκας Χρίστος του Ιωάννη, με την 

Σοφία Κάππα από το Καρπενήσι.  

Η Βούλα Τσιαπλέ του Αθανασίου, με τον 

Γρηγόρη Αντωνίου από τη Λάρισα.  

ΓΑΜΟΙ 

Η Τσικρικά Αγγελική του Χρίστου, με 

τον Βουμβάκη Νικόλαο από τον Αμπελώ-

να. 

Ο Λαμπίρης Απόστολος του Ιωάννη, με 

την Ελένη Επισκόπου από το Παύλο 

Βοιωτίας (31-8-2019).  

Η Γκούμα Βικτώρια του Χρίστου (εγγονή 

του Γκούμα - Μασούρα Ανδρέα), με τον 

Κασιδάκη Ευθύμιο από τον Αλμυρό. 

Η Καρατόλιου Δήμητρα του Νικολάου 

και της Ρούλας, με τον Απόστολο Κωτού-

λα από τη Ροδιά (27/9/20190) Αμπελώ-

νας. 

Ο Γκουγκουλιάς Σωκράτης του Αστερίου, 

με την Καλλατζή Θεοδώρα από τη Λάρι-

σα. 

Ο Παγούνης Αχιλλέας (γιος της Χριστί-

νας Παπαστεργίου), με την Σπίγγου 

Μαρία από την Κέρκυρα (Τορόντο - γά-

μος 31-12-2019). 

Η Γκουγκουλιά Μαριάνθη του Νικολάου 

και της Χρυσούλας Μπουζώνα, με τον 

Μαργαρίτη Κωνσταντίνο από την Καρδί-

τσα (Λάρισα 4-7-20). 

Ο Ντινάκης (πρώην Μπούτσικας) Από-

στολος του Κυριάκου, με την Ευτυχία 

Ταφραλή από τη Νέα Έφεσο Κατερίνης 

(Λιτόχωρο). 

Η Ντόντου Αφροδίτη του Γεωργίου, με 

τον Δημήτριο - Μάριο Νέδα από τη Θεσ-

σαλονίκη (12-8-2020 Χίος). 

Ο Μασούρας Νίκος του Αναστασίου και 

της Σοφίας Σαλαμπάση, με την Αναστα-

σία Μάνη από τον Αμπελώνα. 

Η Ελένη Αγριόδημου του Νικολάου και 

της Ντίνας (Δεμερτζή, εγγονή του Ζαφεί-

ρη Δεμερτζή) με τον Παναγιώτη Δράμη 

από τον Αμπελώνα (Αμπελώνας). 

 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Γκουγκουλιάς  Κωνσταντίνος του Νικολά-

ου, ετών 52 (Λάρισα). 

Γκουγκουλιάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου 

ετών, 78 (Λάρισα). 

Παπαδόντας Απόστολος του Γεωργίου, 

ετών 76 (Μελβούρνη). 

Βασιλική Λαμπίρη του Χρίστου, ετών 92 

(Τορόντο). 

Οικονόμου Δημήτριος του Νικολάου, ετών 

86 (Λέχιο Κορινθίας). 

Γκούμα (Μασούρα) Βικτώρια, ετών 90 

(Αμπελώνας).  

Τσιάτσιου Μαρία του Στέφανου, ετών 84 

(Καλλιπεύκη). 

Καρατόλιου Μαγδαληνή, ετών 94 

(Καλλιπεύκη). 

Τσιάτσιος Στέφανος, ετών 82 

(Καλλιπεύκη). 

Παπαδόντας Χρίστος του Ιωάννου, ετών 

82 (Τορόντο). 

Τσολάκη Μαρία του Δημητρίου, ετών 79 

(Συκούριο). 

Μαντάς Γεώργιος του Αθανασίου (Νταής), 

ετών 87 (Γόννοι). 

Παρασκευή Κατσιούλα του Αστερίου, ετών 

87 (Καλλιπεύκη). 

Πατούλια Αγγελίτσα του Χρίστου, ετών 73 

(Τορόντο). 

Κατσιούλας Ζήσης του Αποστόλου, ετών 

70 (Τορόντο). 

Μαρία Θεοδοσίου, ετών 80 (Καλλιπεύκη). 

Μαντάς Ιωάννης του Κωνσταντίνου, ετών 

65 (Καλλιπεύκη). 

Οι συγχωριανοί που έφυγαν… 

Η Βασιλική (Βασίλω) Λαμπίρη, ήταν 

το πρώτο από τα έξι παιδιά (Βασιλική, 

Ιωάννης, Τριαντάφυλλος, Παρασκευή, 

Ασημίνα, Γεώρ-

γιος) του Κων-

σταντίνου Μαντά 

(Ντάπου) και της 

Σταματίας Γεωρ-

γίου Καστόρη.  

Γεννήθηκε στις 

12 Δεκεμβρίου 

1927 και το 1943, 

σε ηλικία μόλις 

16 ετών, πα-

ντρεύτηκε με τον 

Χρίστο Λαμπίρη, γιο του παπα-Γιάννη 

Λαμπίρη, με τον οποίο απέκτησε πέντε 

παιδιά. Τον Γιάννη, την Κατίνα, την Στα-

ματή, τον Κωνσταντίνο και το νΝικηφό-

ρο.   Από πολύ μικρή ηλικία, μπήκε στα 

δύσκολα της ζωής και πάλεψε τόσο για 

το μεγάλωμα των παιδιών της, όσο και 

για τα οικονομικά του σπιτιού της.  Και 

κατάφερε να τα βγάλει πέρα εκείνα τα 

δύσκολα χρόνια. Στο μεταξύ, είχε μείνει 

και χήρα, γιατί είχε πεθάνει ο άνδρας 

της και επειδή η φτώχεια τελειωμό δεν 

είχε, αναγκάστηκε και αυτή όπως και 

πολλοί άλλοι Καλλιπευκιώτες, να ξενι-

τευτεί στο Τορόντο του Καναδά στις 14 

Ιανουαρίου 1969, με όλα τα παιδιά της 

(τα δυο μεγάλα, είχαν φύγει νωρίτερα). 

Βέβαια κι εκεί, δεν έλειψαν τα διάφορα 

προβλήματα, αλλά τα παιδιά της δούλε-

ψαν, έκαναν οικογένειες και πρόκοψαν. 

Ευτύχησε δε να δει 13 εγγόνια και 15 

δισέγγονα. Σε όλη της τη ζωή ήταν υγιέ-

στατη και μόνον στο τέλος της ζωής της 

νοσηλεύτηκε για έναν μήνα περίπου σε 

νοσοκομείο του Τορόντο όπου και άφησε 

την τελευταία της πνοή το Σάββατο 22 

Ιουνίου 2019 σε ηλικία 92 ετών.  Η μα-

καριστή, ήταν ένας αγωνιστής της ζωής, 

που αφοσιώθηκε στα παιδιά της, πάντα 

ταπεινή και σεμνή. Ήταν μάνα για πα-

ράδειγμα. Στον Καναδά, όπου θάφτηκε 

κιόλας, έζησε πενήντα γεμάτα χρόνια 

και τα 40 τελευταία ζούσε με την μικρό-

τερο γιο της τον Νικηφόρο. 

Παπαδούλης Γεώργιος, ετών 88 

(Αθήνα). 

Μητσιόπουλος Χρίστος του Νικολάου 

ετών 96 (Καλλιπεύκη). 

Γκαβούτσικου Αικατερίνη του Κωνστα-

ντίνου,  ετών 5 (Λάρισα).  

Σιώκος Δημήτριος του Ιωάννη, ετών 80 

(Γερμανία). 

Μαρίκα Μουσουλή του Αθανασίου, ετών 

86 (Περίσταση). 

Παπαγιαννούλη - Βουλγαρίδου Αναστα-

σία, ετών 62 (Κατερίνη). 

Ντόντος Φώτης του Νικολάου, ετών 85 

(Βόλος). 

Κατσιούλας Νικόλαος του Ζήση (ιερέας), 

ετών 76 (Λάρισα).  

Κοκότης Αναστάσιος του Νικολάου, ετών 

63 (Καλλιπεύκη). 

Γκουντουβάς Αστέριος  του Ιωάννη, ετών 

77 (Γερμανία). 

Γκουγκουλιά Σταματία του Δημητρίου, 

ετών 74 (Καλλιπεύκη). 

Μητσοπούλου Ελισάβετ του Δημητρίου 

ετών 52 (Αυστραλία). 

Παπαδόντας Θωμάς, ετών 93 

(Καλλιπεύκη). 

Χατζής Κωνσταντίνος του Δημητρίου, 

ετών 69 (Νίκαια). 

Μητσοπούλου Χάιδω του Γεωργίου, ετών 

57 (Καλλιπεύκη).  

Γκαμπούρας Αγοραστός του Χρίστου, 

ετών 87 (Βόλος).  

Καραμπατή Θεοδώρα του Γεωργίου, ετών 

78 (Καλλιπεύκη). 

Γκαβούτσικου Βασιλική (Κούλα) του Κω-

στάκη, ετών 89 (Αμπελώνας). 

Τσιάτσιος Δημήτριος του Στέφανου, ετών 

49 (Καλλιπεύκη). 

Παπαδόντας Κωνσταντίνος του Ιωάννη, 

ετών 91 (Καλλιπεύκη).  

Μασούρα Μάχη, ετών 87 (Καλλιπεύκη). 

Καρατόλιου Ελισάβετ, ετών 96 

(Καλλιπεύκη). 

Σιώκου Αλεξάνδρα, ετών 87 

(Καλλιπεύκη). 

Γκρίζια Σταματή του Αστερίου, ετών 89 

(Καλλιπεύκη). 

Κυλινδρή Μαρία του Ιωάννη, ετών 71 

Κυλινδρή Χάιδω του Ιωάννη, ετών 76  

Ο Γκουγκουλιάς Κωνσταντίνος, ήταν γιος 

του Νίκου Γκουγκουλιά (εγγονός της Κούλας 

Παπα - Γιάννη Λαμπίρη). Γεννήθηκε και 

μεγάλωσε στη Λάρισα. Δεν είχε πολλές επα-

φές με την Καλλιπεύκη, γι’ αυτό και δεν τον 

γνωρίσαμε οι περισσότεροι.  Ασχολήθηκε με 

τα τουριστικά, κυρίως εκδρομές και ήταν 

παντρεμένος. Από τον γάμο του απέκτησε 

δυο παιδιά. Έφυγε πολύ νωρίς σε ηλικία 52 

ετών περίπου.  

 

Ο Γκουγκουλιάς Νικόλαος, ήταν γιος του 

Κώστα Γκουγκουλιά, που σκοτώθηκε στον 

Εμφύλιο και της Κούλας Παπα-Γιάννη Λα-

μπίρη. Τον πατέρα του τον έχασε πολύ νωρίς 

και ανδρώθηκε στη Λάρισα. Με το χωριό δεν 

είχε και αυτός πολλά πάρε δώσε γι αυτό και 

οι νεότεροι δεν τον γνώρισαν. Από το γάμο 

του απόκτησε δυο παιδιά. Τον Κωνσταντίνο, 

που δυστυχώς πέθανε -  γράφουμε παραπά-

νω - και μια κόρη. Ο Νίκος, πέθανε τον Σε-

πτέμβριο του 2019. Δούλευε στο στρατό, ως 

πολιτικό προσωπικό. 

 

Ο Αποστόλης Παπαδόντας, ήταν το μεγαλύ-

τερο από τα έξι παιδιά του Γιώργου Παπαδό-

ντα (Γκόγκου Πα-

τσάκη) (Απόστολος, 

Δημήτριος, Κων-

σταντίνος, Αικατε-

ρίνη, Βαγγέλης, 

Χρίστος).  Μέχρι 

την ηλικία των 25 

περίπου ετών έζησε 

στο χωριό και α-

σχολήθηκε με την 

κτηνοτροφία κυρί-

ως. Κατόπιν, πήρε και αυτός το δρόμο της 

ξενιτιάς και βρέθηκε στη μακρινή Αυστραλί-

α, όπου δούλεψε σε διάφορες δουλειές. Πα-

ντρεύτηκε με την συγχωριανή Χρυσάνθη 

Ιωάννου Παπαϊωάννου (Παπατόλιου), με 

την οποία απέκτησε δυο παιδιά, τον Γιώργο 

και την Μαρία. Από τότε που είχε συνταξιο-

δοτηθεί, σχεδόν κάθε χρόνο, ερχόταν τα 

καλοκαίρια στο χωριό με άδεια και γενικά 

έκανε πολλές εκδρομές.  Πέθανε στο σπίτι 

του στη Μελβούρνη, την Πέμπτη  20 Ιουνίου 

2019 σε ηλικία 76 ετών. Ήταν ένας πολύ 

καλός φίλος του Συλλόγου μας.  



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 7 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

Ο Οικονόμου Δημήτριος, ήταν ένα από τα 

οχτώ παιδιά (Γιάννης, Αστέριος, Θωμάς, 

Δημήτριος, Αποστόλης, 

Χρίστος, Κώστας, Ελευ-

θερία), του Νικολάου 

Οικονόμου και της Χρυ-

σούλας Ζαχείλα. Γεννή-

θηκε στην Καλλιπεύκη 

το 1933, όπου έμαθε και 

τα πρώτα του γράμματα. 

Λόγω Εμφυλίου, όλη η 

οικογένεια πλην του πατέρα που σκοτώθη-

κε, εγκαταστάθηκε στη Λάρισα το 1947, 

όπου ο Δημήτριος τελείωσε το 2ο Γυμνάσιο.  

Μετά τον στρατό, τη δεκαετία του 1960, 

διορίστηκε στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας 

στη Λάρισα. Από το γραφείο του είχαν πε-

ράσει πολλοί Καλλιπευκιώτες, που επρόκει-

το να ξενιτευτούν. Ήταν η δεκαετία της 

μετανάστευσης και ο Δημήτριος ήταν ο υ-

πεύθυνος του γραφείου αυτού.  Μετά τη 

Λάρισα, μετατέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, 

στη Θήβα, στο Βόλο και στο Κιάτο Κορινθί-

ας. Εκεί γνώρισε την δασκάλα Παρασκευή 

(Βιβή) Παναγοπούλου από το Λέχιο, την 

οποία και παντρεύτηκε. Από το γάμο τους, 

ανάθρεψαν δυο κορίτσια. Ο Δημήτριος Οι-

κονόμου, ερχόταν μόνο τα καλοκαίρια στην 

Καλλιπεύκη, την οποία λάτρευε με πάθος. 

Με πάθος λάτρευε επίσης και την ορειβασί-

α. Ήταν υγιής άντρας, αλλά πέθανε ξαφνικά 

σε ηλικία 86 ετών. 

 

Η Γκούμα Βικτώρια, ήταν κόρη του Λευτέ-

ρη Βαγενά από την Κα-

ρυά και ήταν παντρεμέ-

νη με τον Αντρέα Μα-

σούρα (Γκούμα). Από το 

γάμο της, απέκτησε 

τρία παιδιά. Το Χρίστο, 

την Ελένη και τον Κώ-

στα. Ήταν πολύ καλή 

σύζυγος και γυναίκα. 

Ασχολήθηκε με τα οικιακά και βοηθούσε 

τον άντρα της στις διάφορες γεωργικές ερ-

γασίας κλπ. Ήταν υγιής μέχρι το τέλος της 

ζωής της.  

(Όταν ο Αντρέας Μασούρας παντρεύτηκε 

στην Καρυά, τους υιοθέτησε ένας θείος της 

γυναίκας του, γιατί δεν είχε παιδιά. Μαζί με 

την υιοθεσία έγινε και η αλλαγή του επιθέ-

του του Αντρέα κι έτσι ονομάστηκε Γκού-

μας, όπως λεγόταν ο θείος τους). 

 

Η Τσιάτσιου Μαρία, ήταν ένα από τα πέ-

ντε παιδιά (Νίκος, Μαρί-

α, Στέργιος, Ανδρέας, 

Ευαγγελία), του Ιωάννη 

Κυλινδρή και της Παπα-

δημητρίου (Γιαννούλα) 

Παγώνας. Παντρεύτηκε 

με τον Στέφανο Τσιάτσιο 

και απόκτησε τον Δημή-

τρη και την Καλλιόπη 

(Πόπη). Όλα της τα χρόνια τα έζησε στο 

χωριό, ήταν απλή γυναίκα και ασχολήθηκε 

με τα οικιακά. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών 

στις 1 Οκτωβρίου 2019. 

 

Η Καρατόλιου Μαγδαληνή (Μιγδάλου), 

ήταν το μεγαλύτερο 

από τα παιδιά του Θα-

νάση Μουσουλή και της 

Ασημίνας Θωμά Γκα-

ντάκη (Μαγδαληνή, 

Δημήτριος (ο μόνος εν 

ζωή), Σταματή, Μαρία, 

Αγγελική). Το 1956 

περίπου παντρεύτηκε 

με τον Κωνσταντίνο Καρατόλιο του Νικολά-

ου, με τον οποίο απόκτησε τον Νίκο και τον 

Θανάση. Όλη της τη ζωή έζησε στην Καλλι-

έκτισε δικό της μικρό σπίτι και κάθε χρόνο 

το καλοκαίρι ερχόταν και παραθέριζε. 

Αγαπούσε με πάθος το χωριό της, την Καλ-

λιπεύκη, τους συγχωριανούς της και ήταν 

πολύ καλή φίλη και βοηθός του πολιτιστι-

κού συλλόγου.  Αδυναμία της ήταν «η Ω-

ραία Καλλιπεύκη», η εφημερίδα μας. Κάθε 

χρόνο σχεδόν ήταν παρούσα στην Αγία 

Τριάδα του Αγίου Πνεύματος και την Με-

γάλη Παρασκευή στον επιτάφιο. Ήταν, 

εκτός από ικανή, πολύ φιλότιμη, πρόσχαρη 

και καλή γυναίκα. Το καλοκαίρι του 2019, 

ήρθε για τελευταία φορά στο χωριό της. 

πέθανε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, σε 

ηλικία 79 ετών, αφού είδε και τέσσερα 

εγγόνια. Ο θάνατός της ξάφνιασε πολλούς 

από τους Καλλιπευκιώτες. Από τα εφτά 

αδέρφια, σήμερα ζουν μόνο οι αδερφές της 

Καλλιόπη και Σταυρούλα. Η θανούσα ήταν 

η μοναδική από τα αδέρφια της που είχε 

επαφή με την Καλλιπεύκη. 

 

Ο Μαντάς Γεώργιος (Νταής), γεννήθηκε 

το Σεπτέμβριο του 1933 

και ήταν το πρώτο παιδί 

(Γεώργιος, Νικόλαος, 

Ιωάννης, Τούλα, Τρια-

ντάφυλλος), του Αθανα-

σίου Μαντά (Τσιμπιρή) 

και της Παρασκευής 

Τσολάκη.  Γεννήθηκε 

και έζησε στην Καλλι-

πεύκη και ασχολήθηκε αποκλειστικά με 

την κτηνοτροφία μαζί με τα αδέρφια του 

Νίκο και Τριαντάφυλλο. Αυτοί οι τρεις, όσο 

ήταν ανύπαντροι, δημιούργησαν το μεγα-

λύτερο τσελιγκάτο, που ξεπερνούσε τα 

χίλια πρόβατα. Το είχαν χωρισμένο σε δυο 

μεγάλα κοπάδια, στα άσπρα και στα λάια 

(μαύρα). Καθώς παντρεύτηκαν και μετά, 

δημιούργησε ο καθένας το δικό του κοπάδι 

και ο Γιώργος έφκιασε πάλι το μεγαλύτερο 

στην Καλλιπεύκη. Σήμερα, το κοπάδι το 

έχουν τα παιδιά του αλλά με μικρότερο 

αριθμό ζώων και διατηρούν την ντόπια, 

παλιά ράτσα. Τα μαντάτικα αυτά κοπάδια, 

τα άσπρα και τα λάια, στάλιζαν τα καλο-

καίρια στη σκιά του μεγαλύτερου δέντρου 

της Καλλιπεύκης, στη Γκορτσιά του Αντω-

νούλη, στη θέση άμμος, την οποία εδώ και 

κάμποσα χρόνια, έκοψαν για καυσόξυλα. 

Τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια, ο 

Γιώργος Μαντάς, ξεχειμώνιαζε το κοπάδι 

του στους Γόννους και τα καλοκαίρια 

έβγαινε στο χωριό. Τον Ιούνιο του 1965, 

παντρεύτηκε με την Βάια Καστόρη του 

Κανάκη, με την οποία απόκτησε τον Θανά-

ση και τον Χρίστο. Σχεδόν μέχρι το τέλος 

της ζωής του, ήταν κοντά στο κοπάδι του. 

Πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου 2019 σε ηλικία 

86 και πλέον ετών και θάφτηκε στους Γόν-

νους, όπου και έμενε τα τελευταία χρόνια 

μόνιμα πλέον.  

Παρατήρηση: Ο Γιώργος Μαντάς, ήταν σε 

όλους μας γνωστός με το παρατσούκλι 

Νταής και τούτο, γιατί περπατούσε με την 

ψηλή γκλίτσα στο χέρι αγέρωχα, στητός,  

τσιτωμένος, με το κεφάλι ψηλά και καμά-

ρωνε και καυχιόταν για το μεγάλο τσελι-

γκάτο που είχε. Κατά το δέμας ήταν μι-

κρός. 

 

Η Παρασκευή Κατσιούλα, ήταν ένα από 

τα έξι παιδιά 

(Βασιλική, Ιωάννης, 

Τριαντάφυλλος, Παρα-

σκευή, Ασημίνα, Γεώρ-

γιος) του Κώστα Μα-

ντά (Ντάπου) και της 

Σταματίας Γεωργίου 

Καστόρη.  Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη στις 

πεύκη και ήταν υγιέστατη. Μόνο τα τελευ-

ταία χρόνια έπεσε στο κρεβάτι και την πρό-

σεχε ο γιος της ο Νίκος. Ήταν φιλήσυχη 

γυναίκα και άνθρωπος της μεγάλης οικονο-

μίας. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών (1925-2019) 

την, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και θάφτηκε 

στην Καλλιπεύκη.  (Η μακαριστή ήταν γει-

τονιά με την παραπάνω Μαρία Τσιάτσιου. 

Τα σπίτια τους απέχουν μόνο μερικά μέ-

τρα). 

 

Ο Τσιάτσιος Στέφανος, γεννήθηκε το 1937 

και ήταν ένα από τα έξι 

παιδιά (Ιωάννης, Θω-

μάς, Στέφανος (ο μόνος 

που ζούσε ως τώρα), 

Κωνσταντίνος, Πανά-

γιω, Μαζιώ), του Δημη-

τρίου Τσιάτσιου και της 

Καλούδας Ρημαγμού. 

Γεννήθηκε, μεγάλωσε 

και έζησε όλα τα χρόνια του στην Καλλιπεύ-

κη. Ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία στα 

νεανικά του χρόνια και κατόπιν με την γε-

ωργία και το μεροκάματο. Παντρεύτηκε με 

την Μαρία Ιωάννου Κυλινδρή, για την οποία 

γράφουμε παραπάνω και απέκτησε τον 

Δημήτρη και την Καλλιόπη (Πόπη).  Η γυ-

ναίκα του πέθανε την 1 Οκτωβρίου 2019 και 

αυτός μετά από 55 μέρες, στις 26 Νοεμβρί-

ου, σε ηλικία 82 ετών. Η κηδεία του έγινε 

στην Καλλιπεύκη.  

 

Ο Παπαδόντας Χρίστος, ήταν και αυτός 

ένα από τα παιδιά του 

Γιάννη Παπαδόντα 

(Πατσάκη) (Παρασκευή, 

Κωνσταντίνος, Θεοχά-

ρης, Μαρία, Χρίστος).  

Τα νεανικά του χρόνια, 

τα πέρασε στην Καλλι-

πεύκη. Τη δεκαετία του 

1960 μετανάστευσε στο 

Τορόντο του Καναδά, όπου και ζούσε ως τον 

θάνατό του. Από το γάμο του απόκτησε δυο 

παιδιά, τον Γιάννη και τον Γιώργο. Πέθανε 

την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και εντα-

φιάστηκε στην επαρχία του Οντάριο, 400 

περίπου χιλ. μακριά από το Τορόντο, στην 

μικρή πόλη Γουίντζορ, πολύ κοντά στα σύ-

νορα με τις ΗΠΑ, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 

2019, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Οι 

νεότεροι (κάτω των 60 ετών), δεν τον θυ-

μούνται καθόλου. Ήταν 82 ετών.  

 

11 Η Τσολάκη Μαρία, ήταν κόρη του Μή-

τρου Τσολάκη και της  

Χρυσούλας Μανούσιου 

από την Καρυά. Άλλα 

αδέρφια της ήταν η 

Στεργιανή Καστόρη (του 

Τάκου), η Κούλα του 

Γιώργου Σαλαμπάση, η 

Καλλιόπη, ο Γιάννης, 

που ξενιτεύτηκε στην 

Αυστραλία, όπου και πέθανε, η Σταυρούλα 

και η Γεωργία, σύνολο εφτά. Η Μαρία γεν-

νήθηκε το 1940 και μεγάλωσε στην Καλλι-

πεύκη, όπου βοηθούσε τον πατέρα της στις 

γεωργικές εργασίες. Όταν ενηλικιώθηκε, 

πήγε στη Λάρισα και εργάστηκε σε εργο-

στάσιο υφαντουργίας. Εκεί είχε σοβαρό 

ατύχημα και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή 

της. Τελικά έμεινε με αναπηρία στο ένα της 

χέρι. Κατόπιν παντρεύτηκε στο Συκούριο με 

τον Παναγιώτη Καπέλα, με τον οποίο από-

κτησε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Την Θεο-

δώρα και τον Θανάση. Παρόλη την αναπη-

ρία της, η Μαρία ήταν δουλευταρού και 

προκομμένη γυναίκα. Δίπλα στο πατρικό 

της, στην Καλλιπεύκη (που το είχαν πουλή-

σει στον Κωνσταντίνο Παπαστεργίου) 

Φεβρουαρίου 1933, όπου και έζησε σε όλη 

της τη ζωή. Το 1953 παντρεύτηκε με τον 

Αστέριο Ζήση Κατσιούλα, με τον οποίο 

απόκτησε τον Ζήση και τον Κωνσταντίνο. 

Ασχολήθηκε με τα οικιακά και βοηθούσε 

στις γεωργικές ασχολίες τον άντρα της ενώ 

πήγαινε και στο μεροκάματο. Ήταν εντε-

λώς αγράμματη και αυτό την κόστιζε πολύ. 

Γι’ αυτό και πάντα έλεγε ότι «ο αγράμμα-

τος άνθρωπος είναι γκαβός δίχως φως». 

Ήταν πολύ εργατική και αεικίνητη γυναί-

κα. Αν και αγράμματη, ήξερε να σε κερδίζει 

με τον τρόπο της ενώ της άρεσε πολύ ο 

διάλογος και η κουβέντα με τα παιδιά της. 

Δεν αρρώστησε σχεδόν ποτέ στη ζωή της 

ούτε πήρε ποτέ φάρμακα. Μόνο τα τρία 

τελευταία χρόνια που έπασχε από 

«πάρκινσον» έπεσε στο κρεβάτι και ζούσε 

στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, με τον 

γιο της τον Ζήση. Πέθανε την Τετάρτη 11 

Δεκεμβρίου 2019 και θάφτηκε στην Καλλι-

πεύκη την επομένη 12 του μηνός, γιορτή 

του Αγίου Σπυρίδωνος.  Ήταν αδερφή με 

την Βασιλική Λαμπίρη, (αναφέρεται παρα-

πάνω).  

 

Η Πατούλια Αγγελίτσα,  ήταν το πέμπτο 

από τα οχτώ παιδιά του 

Απόστολου Μαντά 

(Τόλιου Ντάπου) και της 

Βασιλικής Αστερίου Πα-

παστεργίου (Μαρία, 

Γιάννης, Θεοδώρα, Στα-

ματή, Αγγελίτσα, Κων-

σταντίνος, Γλυκερία, 

Ασημούλα). Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη στις 4 Αυγούστου 1946, 

όπου και έζησε να νεανικά της χρόνια και 

το 1968 μετανάστευσε στο Τορόντο του 

Καναδά, μαζί με άλλα τέσσερα αδέρφια 

της. Εκεί, παντρεύτηκε στις 15 Νοεμβρίου 

του 1969 με τον επίσης Καλλιπευκιώτη 

Χρίστο Πατούλια του Κανάκη, ο οποίος είχε 

πάει ως τουρίστας και με τον οποίο από-

κτησε δυο υπέροχα παιδιά, τον Θανάση και 

την Παγώνα και τα οποία τους χάρισαν 

τέσσερα εγγόνια. Στον Καναδά, δούλεψε 

πολλά χρόνια και βοήθησε την οικογένειά 

της. Λάτρευε τα εγγόνια της και την οικο-

γένειά της και αγαπούσε  όλο τον κόσμο. 

Όσοι την γνώρισαν, είχαν να πουν μόνο 

καλές κουβέντες γι’ αυτή. Ήταν πολύ αγα-

πητός άνθρωπος, ευαίσθητη ψυχή. Άφησε 

την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο του 

Τορόντο στις 22 Δεκεμβρίου 2019. Η κηδεί-

α της έγινε το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 

2019, στην οποία παραβρέθηκε πλήθος 

κόσμου από συγγενείς, φίλους και γνω-

στούς. Τελευταία φορά που είχε έρθει στο 

χωριό, ήταν πριν από είκοσι χρόνια περί-

που, αφού η υγεία της δεν της το επέτρεπε. 

Και η μεγάλη σύμπτωση. Η μακαριστή 

Αγγελίτσα,είχε γεννηθεί το ίδιο βράδυ με 

τον άντρα της τον Χρίστο. Την άλλη μέρα 

αντάμωσαν οι πατεράδες τους και αλληλο-

ευχήθηκαν για να τους ζήσουν τα παιδιά 

και μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπε ο 

μπάρμπα - Τόλιος στον μπάρμπας - Κανά-

κη: «Άιντε Κανάκ’, αφού γιννήθ’καν μαζί, 

να τα παντρέψουμι κιόλας!». Και το αστείο 

εκείνης της ημέρας, έγινε πραγματικότητα.  

Η Αγγελίτσα και  ο Χρίστος  παντρεύτηκαν  

και έκαναν μια θαυμάσια οικογένεια. 

 

Ο Κατσιούλας Ζήσης,  

ήταν το τελευταίο παιδί  

(Αντώνιος, Παρασκευή, 

Κατερίνα, Νικόλαος, Ζή-

σης) του Απόστολου 

(Τούλη) Κατσιούλα και 

της Σταματίας Τριαντά-

φυλλου Μαντά (Ντάπου).  



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 8 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

και κηδεύτηκε στην Αθήνα. 

 

Ο Μητσιόπουλος Χρίστος, γεννήθηκε στην 

Καλλιπεύκη το 1924. 

Ήταν ένα από τα πέντε 

παιδιά του Νικολάου 

Μητσιόπουλου και της 

Μαρίας. Ήταν παντρε-

μένος με την Μαρία 

Αστερίου Μητσιόπου-

λου αλλά δεν ευτύχησε 

να κάνει παιδιά. Ήταν 

πολύ έξυπνος άνθρωπος και κοινωνικός. 

Ασχολήθηκε με τα κοινά, κοινότητα, συνε-

ταιρισμό και διάβαζε πάρα πολύ, πράγμα 

που έκανε τους συνομιλητές του, χωριανούς 

και ξένους, να τον θαυμάζουν. Τελείωσε το 

δημοτικό με άριστα και το μεράκι του ήταν 

να σπουδάσει αλλά δεν μπόρεσε λόγω οικο-

νομικών, πολέμου και άλλων οικογενεια-

κών υποχρεώσεων. Ήταν άνθρωπος της 

υπομονής και καλός νοικοκύρης. Όταν συ-

ζητούσε, πρώτα σκεφτόταν και μετά έλεγε 

τη γνώμη του, η οποία ήταν σεβαστή. Ήταν 

νουνεχής και σοφός. Είχε δυνατό μνημονι-

κό και του άρεσε να συζητά με νέους που 

είχαν σπουδάσει. Του άρεσε το παραδοσια-

κό δημοτικό τραγούδι και τραγουδούσε 

ωραία. Από το 1958, που πέθανε ο πατέρας 

του, πήγε κοντά στην εκκλησία και έμαθε 

να ψέλνει πρακτικά. Βοηθούσε πάντα τους 

ψάλτες και την εκκλησία και προσέφερε τις 

υπηρεσίες του αφιλοκερδώς. Από το 1967 

άρχισε να νοικιάζει τον πάνω όροφο του 

σπιτιού του σε δασκάλους, που δίδασκαν 

στην Καλλιπεύκη. Συνολικά 16 δάσκαλοι 

και δασκάλες πέρασαν από το σπίτι του. 

Επίσης, ήταν ένας από τους νέους του χω-

ριού που έπαιξε σε θεατρικές παραστάσεις 

που δόθηκαν στην Καλλιπεύκη τη δύσκολη 

δεκαετία 1946-1956 (περίπου) ανεβάζοντας 

το έργο «η Γκόλφω». Σε όλες τις παραστά-

σεις, υποδύθηκε το ρόλο της Γκόλφως. Ακό-

μη, ήταν ο προτελευταίος ζευγολάτης της 

Καλλιπεύκης αφού όργωνε με τα άλογά του 

μέχρι το 2000 (τελευταίος ήταν ο Άλκης 

Μαλιχώβας μέχρι το 2002). Τα τελευταία 

περίπου έξι, εφτά χρόνια ζούσε στο Δημοτι-

κό Γηροκομείο Λάρισας. Σε όλη του τη ζωή 

δεν αρρώστησε καθόλου και μόνο μία εβδο-

μάδα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο όπου 

και πέθανε. Μέχρι την τελευταία ώρα, είχε 

«σώας τας φρένας» και το μυαλό ξυράφι. 

Πέθανε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 

και θάφτηκε στο χωριό τη Δευτέρα στις 10 

του μηνός του Αγίου Χαραλάμπους, σε ηλι-

κία 96 ετών (ειδικό αφιέρωμα για τον θα-

νόντα έχουμε σε φύλλο της Ωραίας Καλλι-

πεύκης). 

 

Η Κατερίνα Γκαβούτσικου, ήταν κόρη του 

Κώστα Γκαβούτσικου 

και της Ελένης. Δηλαδή, 

για να καταλάβουν και 

οι μεγάλοι σε ηλικία, 

ήταν εγγονή του Κανάκη 

Γκαβούτσικου και της 

Μαρίας Καραμπατή 

(Τσιάμη). Αυτό το αγγε-

λούδι των πέντε μόλις 

ετών, ανέβασε πυρετό και οι γονείς του το 

πήγαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας 

για νοσηλεία. Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 

2020 ξεψύχησε και το έθαψαν την Τσικνο-

πέμπτη στη Λάρισα. Η νεκροψία έδειξε 

«λειτουργική έκπτωση ύπατος». Την ημέρα 

της κηδείας του, το 13ο Νηπιαγωγείο Λάρι-

σας όπου πήγαινε σχολείο, παρέμεινε κλει-

στό λόγω πένθους. Το να εκφράσουμε τα 

συλλυπητήριά μας είναι πολύ λίγο. Δεν 

βρίσκουμε λόγια για να παρηγορήσουμε 

τους γονείς, τους παππούδες και τους λοι-

Γεννήθηκε το 1949 στην οδό Βόλου της Λά-

ρισας, σε σκηνή, που είχε χορηγήσει τότε το 

κράτος, λόγω του Εμφυλίου πολέμου. Μεγά-

λωσε στην Καλλιπεύκη, όπου τελείωσε το 

δημοτικό σχολείο και σε ηλικία 17 ετών, το 

1966, πήγε ως τουρίστας στο Τορόντο του 

Καναδά αλλά με σκοπό να τα καταφέρει να 

παραμείνει εκεί για να δουλέψει. Όμως, δεν 

τα κατάφερε και το καναδικό κράτος τον 

έστειλε πίσω στην Ελλάδα αφού ήταν παρά-

νομος. Επέστρεψε, υπηρέτησε στρατιώτης 

και γύρισε πάλι στον Καναδά, όπου έζησε 

πολλά χρόνια αφού έκανε και αρκετά χρονι-

κά διαστήματα στην Ελλάδα. Το 1979, πα-

ντρεύτηκε στο χωριό με την Στέλλα Δημη-

τράκη Λαμπίρη, με την  οποία απόκτησε τον 

Αποστόλη και την Σταματία. Όλη του η ζωή 

ήταν μεταξύ Ελλάδος και Καναδά ενώ τα 

παιδιά του μεγάλωσαν με τη μάνα τους 

στην Ελλάδα, όπου και ζουν. Τα τελευταία 

χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα 

υγείας. Το τελευταίο καλοκαίρι (2019) ήρθε 

στην οικογένειά του και τον Σεπτέμβριο 

(2019) έφυγε για τελευταία φορά με σκοπό 

να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες, που είχε 

στο Τορόντο για να επιστρέψει πλέον μόνι-

μα στην πατρίδα (Αμπελώνα) και στην οικο-

γένειά του. Δυστυχώς, όμως, δεν πρόλαβε 

και στις 27 Νοεμβρίου εισήχθη σε νοσοκο-

μείο του Τορόντο όπου νοσηλεύτηκε ακρι-

βώς για ένα μήνα. Στις 27 Δεκεμβρίου 2019, 

σε ηλικία 70 ετών, άφησε την τελευταία του 

πνοή και ενταφιάστηκε την παραμονή της 

πρωτοχρονιάς στο Τορόντο. Τις τελευταίες 

μέρες -στιγμές της ζωής του, καθώς και 

στον ενταφιασμό του, παραβρέθηκαν τα 

παιδιά του που έκαναν τα πρέποντα (η με-

ταφορά του νεκρού ήταν αδύνατον να γίνει 

στην Ελλάδα λόγω διαφόρων προβλημά-

των). Στην κηδεία, τον αποχαιρέτησαν πολ-

λοί συγγενείς, φίλοι  και συγχωριανοί, που 

ζουν στο Τορόντο. (Και η σύμπτωση είναι 

πως παραμονή πρωτοχρονιάς, κηδεύτηκε 

και ο πατέρας του αλλά το 2000). 

 

Η Θεοδοσίου Μαρία, ήταν το πρώτο από 

τα οχτώ παιδιά (Μαρία, 

Σταματή, Αποστόλης, 

Χρυσάνθη, Ελένη, Αστέ-

ριος, Παναγιώτης, Θανά-

σης) του Γιάννη Παπα-

ϊωάννου (Παπατόλιου) 

και της Γραμματής Πα-

παστεργίου.  Γεννήθηκε 

το 1940 και μεγάλωσε 

στην Καλλιπεύκη. Παντρεύτηκε με τον Α-

στέριο Θεοδοσίου, με τον οποίο απόκτησε 

δυο παιδιά, το Νίκο και την Χρυσάνθη. Όλα 

της τα χρόνια τα έζησε στην Καλλιπεύκη και 

βοηθούσε τον άντρα της στις γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εργασίες. Η Μακαριστή Μα-

ρία ήταν ένας υπέροχος και αγαπητός 

άνθρωπος. Πάντα πρόσχαρη και καλοσυνά-

τη. Άνθρωπος της ταπεινότητας, της υπομο-

νής και των χαμηλών τόνων. Ήταν πολύ 

κοινωνική και δραστήρια. Πάντα πρώτη στις 

λύπες και στις χαρές. Συμμετείχε σε όλες τις 

εκδηλώσεις, που κατά καιρούς διοργάνωσε 

ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ποτέ δεν είπε 

όχι όταν της ζητήθηκε η προσφορά της και 

η βοήθειά της. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ήταν 

εκείνη που ξενυχτούσε τον Εσταυρωμένο 

και που κάτι ετοίμαζε για να φάνε όσες 

ξενυχτούσαν μαζί της. Ήταν εκείνη, που 

μάζευε τα φασόλια στο χωράφι και τραγου-

δούσε παρ’ όλες τις στενοχώριες της καμιά 

φορά. Η κηδεία της έγινε στο χωριό, το Σάβ-

βατο 18 Ιανουαρίου, γιορτή του Αγίου Αθα-

νασίου στην οποία παραβρέθηκαν πολλοί 

συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. 

 

Ο Μαντάς Ιωάννης, ήταν ο πρώτος γιος 

(Γιάννης, Γιώργος Τριαντάφυλλος) του Κώ-

στα Μαντά (Τσιμπιρή) και 

της Αννούλας Μπαντή. 

Γεννήθηκε στην Καλλι-

πεύκη το 1955, όπου τελεί-

ωσε το δημοτικό και ασχο-

λήθηκε με την κτηνοτρο-

φία (πρόβατα) μέχρι τα 40 

του χρόνια περίπου. Πα-

ντρεύτηκε με την Ελπίδα 

του Αποστόλη Γκουγκουλιά (Τόλια) και από-

κτησε μαζί της ένα παιδί, τον Κώστα, ο οποί-

ος είναι και ο ταξιτζής της Καλλιπεύκης. 

Κατόπιν πήγαινε όπου έβρισκε μεροκάματο. 

Γενικά, ο αγαπητός Γιάννης, έζησε φτωχικά, 

αλλά ήταν το παιδί της πιάτσας. Ήταν τύπος 

καφενόβιος και του άρεσαν οι παρέες και το 

πιοτό. Ήταν άνθρωπος πολύ συναισθηματι-

κός και καλοσυνάτος. Όλους τους πείραζε 

και όλοι εμείς κάναμε το ίδιο με αυτόν χωρίς 

ποτέ να παρεξηγείται. Ήταν αυτός, που 

όταν θα βγαίναμε στο χωριό, θα τον συνα-

ντούσαμε στο καφενείο, για  να κάνουμε 

παρέα και να μιλήσουμε. Ήταν για όλους 

εμάς, ο Τσαγκαρούρας. Παρατσούλκι, που 

του δόθηκε από μικρό παιδί. Ήταν «μικρός 

το δέμας» και πάντα με παχύ μουστάκι, από 

νέος ακόμα. Ο ίδιος έλεγε ότι, «εγώ θα πε-

θάνω στο καφενείο» κι έτσι έγινε. Το Σάβ-

βατο 18 Ιανουαρίου 2020 γινόταν η κηδεία 

της Μαρίας Θεοδοσίου και πήγε στην Αγία 

Παρασκευή για την νεκρώσιμη ακολουθία. 

Χιόνι δεν είχε αλλά η ημέρα ήταν πολύ κρύ-

α. Εκεί δήλωσε ότι κρύωνε πολύ κι έφυγε 

γρήγορα για το καφενείο του Μαντά, για να 

ζεσταθεί. Εξάλλου, εκεί θα δινόταν και ο 

καφές για την μακαρίτισσα. Κάθισε δίπλα 

στο καλοριφέρ και ξαφνικά πέθανε. Η καρ-

διά του τον πρόδωσε και άφησε την τελευ-

ταία του πνοή στο καφενείο. Παρ’ όλες τις 

προσπάθειες  των παρευρισκομένων δεν 

επανήλθε. Επειδή έκανε κρύο, η εξόδιος 

ακολουθία του ψάλθηκε στον Άγιο Θεόδωρο 

την επομένη μέρα, την Κυριακή 19 του μη-

νός. Στην κηδεία του παραβρέθηκε πολύς 

κόσμος. Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. 

Αυτό δείχνει ότι ήταν πολύ αγαπητός σε 

όλους. Ήταν 65 ετών. (Παρατήρηση:  Πέθα-

νε ημέρα Σάββατο, ημέρα των κεκοιμημέ-

νων και θάφτηκε την Κυριακή). 

 

Ο Παπαδούλης Χρίστος, γεννήθηκε στην 

Καλλιπεύκη το 1931 και 

ήταν ένα από τα παιδιά 

του Δημήτρη Παπαδούλη 

και της Μαρίας Καστόρη 

(λοιπά αδέρφια Χρήστος, 

Παρασκευή, Αθηνά, Γιάν-

νης και Αποστόλης, ο μό-

νος επιζών στο Βανκού-

βερ σήμερα). Μέχρι τα 

είκοσί του έζησε στο χωριό και ασχολήθηκε 

με την γεωργία και κτηνοτροφία. Το 1951, 

πήγε στρατιώτης και για δύο χρόνια βρέθη-

κε στην Κορέα ως ειρηνευτική δύναμη. Με 

την επιστροφή και απόλυσή του από το 

στρατό, για δυο χρόνια μετανάστευσε στη 

Γερμανία και επανερχόμενος πάλι στην 

Καλλιπεύκη, δούλεψε ξανά στην γεωργο-

κτηνοτροφία και στη διάνοιξη του δρόμου 

Καλλιπεύκης Γόννων. Το 1963, παντρεύτηκε 

με την Μαρία Χρίστου Ζαφείρη (Γαζέτα) και 

αμέσως μετακόμισαν στην Αθήνα, όπου είχε 

προσληφθεί ως υπάλληλος στην Ελληνική 

Βουλή, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε στα 

65 του χρόνια. Από το γάμο του, απόκτησε 

μία κόρη, την Αγγελική, η οποία του χάρισε 

δυο εγγόνια. Και τα εγγόνια 4 δισέγγονα. 

Ήταν υπέροχος άνθρωπος και δημιουργι-

κός. Νοιαζόταν για τους συνανθρώπους του 

και τους βοηθούσε όσο μπορούσε. Απεβίωσε 

σε ηλικία 88 ετών, στις 25 Νοεμβρίου 2019 

πούς συγγενείς. Ο Θεός να αναπαύσει την 

ψυχούλα αυτού του αγγέλου, που δεν πρό-

λαβε καν να γνωρίσει τη ζωή. Αιωνία του η 

μνήμη! 

 

Ο Σιώκος Δημήτριος (Μήτσος), ήταν ένα 

από τα εφτά παιδιά 

(Κωνσταντίνος, Νίκος, 

Βαγγέλης, Δημήτριος, 

Χάιδω, Μαρία, Παρα-

σκευή), του Γιάννη Σιώ-

κου και της Μαζιώς. Γεν-

νήθηκε στην Καλλιπεύκη 

το 1940. Μετά το στρατό, 

τη δεκαετία του 1960, 

μετανάστευσε στη Γερμανία. Παντρεύτηκε 

με την Σερβίδα Ζόρα και απέκτησε δυο 

παιδιά, τον Γιάννη και τον Μιχάλη. Είχε 

δύο δικές του νταλίκες και ο ίδιος δούλευε 

ως οδηγός στη μία από αυτές. Εδώ και αρ-

κετά χρόνια ζούσε μόνος του, γιατί είχε 

χωρίσει με την γυναίκα του. Πέθανε από 

την καρδιά και τον βρήκε στο σπίτι του 

πεθαμένο, την Κυριακή του Πάσχα, στις 19 

Απριλίου 2020, ο γιος του Μιχάλης. Οι νεό-

τεροι δεν τον γνωρίσαμε ως χαρακτήρα και 

δεν τον ζήσαμε, γιατί μόνο με άδεια ερχό-

ταν από κανένα καλοκαίρι. Η κηδεία του 

έγινε στη Γερμανία.  Ήταν 80 ετών.  

 

Η Μουσουλή Μαρίκα, ήταν κόρη του Α-

θανασίου Κανελλιά 

(Μπανούση) και της Πα-

ρασκευής Γκατζιά. Αδέρ-

φια είχε τη Στέλλα, τον 

Γιάννη, τον Τάκη τον 

αγροφύλακα και τον Κώ-

στα. Μεγάλωσε και πα-

ντρεύτηκε στο χωριό, με 

τον Θανάση Μουσουλή 

του Ιωάννου (Μπαρογιάννη) το 1955 περί-

που. Το έτος 1961, άφησαν το χωριό και 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα οικογενειακώς 

στην Περίσταση της Κατερίνης. Εκεί ασχο-

λήθηκαν με το μεροκάματο και την γεωργί-

α. Από το γάμο της απόκτησε δυο παιδιά, 

τον Γιάννη και την Ελένη. Η μακαριστή 

ήταν πολύ εργατική γυναίκα και είχε πολύ 

δυνατή μνήμη. Αν και σπάνια ερχόταν στο 

χωριό, όλες οι συζητήσεις της ήταν γύρω 

από πρόσωπα και πράγματα, που είχαν 

σχέση με την Καλλιπεύκη. Τα θυμόταν όλα 

«χαρτί και καλαμάρι». Τα τελευταία εννιά 

χρόνια ζούσε με την κόρη της την Ελένη 

στο Αιγίνιο της Κατερίνης. Πέθανε στις 8 

Απριλίου 2020 και κηδεύτηκε στην Περί-

σταση.  

 

Η Παπαγιαννούλη Αναστασία, ήταν η 

γυναίκα του Κώστα Πα-

παγιαννούλη, του συγ-

χωριανού και ψάλτη του 

χωριού μας. Ήταν το 

γένος Βουλγαρίδη από 

την Κατερίνη, όπου 

έμενε και οικογενεια-

κώς. Η μακαριστή ήταν 

καθηγήτρια αγγλικών 

και δίδασκε σε λύκειο της Κατερίνης. Επί-

σης ήταν κάτοχος και άλλων τίτλων σπου-

δών. Ήταν γνώστης της βυζαντινής μουσι-

κής και έψελνε πολύ ωραία. Η Αναστασία ή 

η Τασία όπως τη λέγαμε όλοι, συχνά πυκνά 

ερχόταν στο χωριό με τον Κώστα τον άντρα 

της και της άρεσε πολύ η Καλλιπεύκη. 

Ήταν εξαιρετική σύζυγος και μητέρα και 

είχε καρδιά «μπαξέ». Ήταν άνθρωπος της 

εκκλησίας, πάντα πρόσχαρη, απλή και 

καλοσυνάτη. Από το γάμο της απόκτησε 

ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τον Δημήτρη και 

τη Ζωή. Η μακαριστή, το βράδυ της Κυρια-

κής 17 Μαΐου, κοινώνησε των αχράντων 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 9 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

μυστηρίων και πέθανε την άλλη μέρα το 

πρωί, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020. Κηδεύτη-

κε την Τρίτη 19 του μηνός. Στη νεκρώσιμη 

ακολουθία που ψάλθηκε στον μικρό ναό της 

Αγίας Τριάδος Κατερίνης, παραβρέθηκαν ο 

Μητροπολίτης Κατερίνης Γεώργιος, δέκα 

ιερείς και πλήθος κόσμου. Ήταν 62 ετών. 

 

Ο Ντόντος Φώτης, ήταν 

γιος του Νικολάου Ντό-

ντου και της Σταματίας. 

Είχε και δυο αδερφές 

την Μαρία και τη Ζωή. 

Πέθανε και ενταφιάστη-

κε στο Βόλο, όπου ζούσε 

οικογενειακώς εδώ και 

πολλά χρόνια (βλέπε 

παρακάτω). 

 

Ο Κατσιούλας Νικόλαος, ήταν ιερέας και 

ένα από τα παιδιά του 

Ζήση Κατσιούλα και της 

Γκαραφλή Χρυσάνθης. 

Γεννήθηκε στην Καλλι-

πεύκη το 1944 και είχε 

αδέρφια τον Στέργιο, 

που ήταν αξιωματικός 

του ελληνικού στρατού 

και την Κατίνα, που 

είναι παντρεμένη στον Ευαγγελισμό. Με τον 

εμφύλιο, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε 

στους Γόννους. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε 

ως ιερέας στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασί-

ου Λάρισας. Επίσης ήταν καθηγητής θεολό-

γος και δίδαξε στη Δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση. Παντρεύτηκε με την Αργυρούλα… 

από την Ελάτεια και απέκτησε πέντε κόρες. 

Πέθανε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 σε ηλικία 

76 ετών και ενταφιάστηκε στη Λάρισα την 

επομένη. Το πατρικό του στην Καλλιπεύκη, 

βρισκόταν πάνω από την πλατεία, ανάμεσα 

από τα σπίτια Δημητρίου Γκαραφλή και 

Γιώργου Κατσιούλα και πίσω από το σπίτι 

του Τάσιου Παπαναστασίου (σήμερα είναι 

οικόπεδο του Χρίστου Τσιλιμένη). 

 

Ο Κοκότης Αναστάσιος, ήταν το πρώτο 

παιδί (Τάσος, Γιάννα, 

Χρίστος) του Νικολάου 

Κοκότη και της Οικονό-

μου Βασιλικής (Τσικώ). 

Γεννήθηκε και ανδρώ-

θηκε στην Καλλιπεύκη, 

όπου και τελείωσε το 

δημοτικό σχολείο. Μετά 

τη θητεία του στο στρα-

τό, υπηρέτησε ως μόνιμος υπάλληλος του 

Δασαρχείου Λάρισας. Ήταν παντρεμένος με 

την Βοβούσα Βάσω από το Πουρνάρι, με την 

οποία απόκτησε δυο παιδιά, το Νίκο και τον 

Γιάννη. Ζούσε οικογενειακώς στη Λάρισα 

και πριν από πέντε περίπου χρόνια είχε βγει 

στη σύνταξη. Πέθανε την Τετάρτη 10 Ιουνί-

ου 2020, σε ηλικία 63 ετών και η κηδεία του 

έγινε στην Καλλιπεύκη. 

 

Ο Γκουντουβάς Αστέριος, ήταν γιος του 

Γιάννη Γκουντουβά 

(Απρίλη) και της Σταμα-

τίας  παπα - Γιάννη Λα-

μπίρη. Τα νεανικά του 

χρόνια τα πέρασε στην 

Καλλιπεύκη και τη δεκα-

ετία του 1960 μετανά-

στευσε στη Γερμανία, 

όπου δούλεψε ως εργά-

της μέχρι τη σύνταξή του. Εκεί (1971), πα-

ντρεύτηκε με την Κρίσαλη Γεωργία από τη 

Λάρισα, με την οποία απόκτησε δυο παιδιά, 

τον Γιάννη και την Σταματία. Ο μακαριστός 

γεννήθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1943, 

όταν οι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει το χω-

σιου (Κολόνα) και ενός εγγονού του από 

την κόρη του, είκοσι περίπου ετών.  

 

Ο Χατζής Κώστας, ήταν ο μικρότερος γιος 

(Θωμάς, Νίκος Κώστας) του Τάκη Χατζή 

και της Ελευθερίας Κάγκουρα. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 1951. Τα εφηβικά του 

χρόνια τα έζησε στη Λάρισα, όπου μετακό-

μισε οικογενειακώς και μετά πέτυχε στο 

πανεπιστήμιο στη Γυμναστική Ακαδημία. 

Κατόπιν διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευ-

ση ως γυμναστής από όπου και συνταξιοδο-

τήθηκε. Ζούσε στην άνω πόλη (κάστρα) της 

Θεσσαλονίκης και ήταν ανύπαντρος. Πέθα-

νε στις 5 Μαΐου 2020 σε ηλικία 69 ετών, 

από ανακοπή της καρδιάς στον ύπνο του. 

Κηδεύτηκε στη Νίκαια της Λάρισας, όπου 

ζει ο αδερφός του ο Νίκος. (Ο πατέρας του 

Δημήτριος Χατζής ήταν Βλάχος και γα-

μπρός στην Καλλιπεύκη. Το σημερινό πα-

ντοπωλείο του Δημητρίου Γκουγκουλιά 

(Μαυροντήμου), ήταν δικό του. Ο Κώστας 

και τα αδέρφια του, ορφάνεψαν από τη 

μάνα τους νωρίς. 

Το αφιέρωμα στον Κώστα Χατζή από την 

εφημερίδα μας (146/2016). 

Η Μητσοπούλου Χάιδω, ήταν κόρη του 

Γεωργίου Κ. Μητσόπου-

λου και της Σταματής 

Δημητρίου Παπαδημη-

τρίου (Παπακώστα). 

Γεννήθηκε στην Καλλι-

πεύκη και τελείωσε το 

εξατάξιο γυμνάσιο των 

Γόννων. Κατόπιν έζησε 

στο χωριό με τους γονείς 

της και τον αδερφό της τον Χρίστο. Για αρ-

κετά χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα 

υγείας και τελικά πέθανε στις 29 Ιουνίου 

2020 σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία της έγινε 

στην Καλλιπεύκη, ανήμερα του πανηγυριού 

των Αγίων Αποστόλων, στις 30 Ιουνίου 

2020. 

 

Ο Γκαμπούρας Αγοραστός, ήταν το δεύτε-

ρο παιδί από τα εφτά (6 

αγόρια και 1 κορίτσι) του 

Γκαμπούρα Χρίστου και 

της Ακριβής. Γεννήθηκε 

το 1931 στην Καλλιπεύκη 

και στα 1960 περίπου 

βρέθηκε μετανάστης 

στον βόρειο Καναδά, μαζί 

με άλλους Καλλιπευκιώ-

τες. Εκεί εργάστηκε για 25 χρόνια περίπου 

και μετά επέστρεψε στην Ελλάδα. Παντρεύ-

τηκε με την Μαρία Λάππα από τις Μικρο-

θήβες Μαγνησίας και εγκαταστάθηκαν 

μόνιμα στον Βόλο, όπου έζησε μέχρι το 

τέλος της ζωής του. Από τον γάμο του από-

κτησε μία κόρη την Βίκυ. Πέθανε στις 18 

του Γενάρη του 2019 σε ηλικία 87 ετών. Με 

το χωριό, δεν είχε πολλές επαφές και οι 

νεότεροι δεν τον γνωρίσαμε καθόλου. 

 

Η Καραμπατή Θεοδώ-

ρα, γεννήθηκε το 1942 

και ήταν ένα από τα 8 

παιδιά του Απόστολου 

Μαντά (Ντάπου) και της 

Βασιλικής Παπαστεργί-

ου. Παντρεύτηκε με τον 

Γιώργο Καραμπατή του 

ριό και πήγαν να κρυφτούν στο δάσος, σε 

διάφορες τοποθεσίες. Τότε οι Γερμα-

νοί,είχαν έρθει στην Καλλιπεύκη και όσους 

κατοίκους βρήκαν στο δάσος, τους μετέφε-

ραν στο χωριό και για μια δυο μέρες τους 

είχαν συγκεντρωμένους στα σπίτια του 

Γρόντζου, του Γκαζγκάνη, του Καλούση 

κλπ. Την πρώτη βραδιά της συγκέντρωσης, 

γεννήθηκε και ο Στέργιος Γκουντουβάς. Το 

γεγονός θυμούνται πολλοί ηλικιωμένοι 

χωριανοί. Αγαπούσε πολύ το χωριό και τα 

ταξίδια. Πέθανε στις 21 Ιουλίου 2020 σε 

ηλικία 77 ετών και ζούσε οικογενειακώς 

κοντά στην πόλη Μανχάιμ. Ενταφιάστηκε 

στη Γερμανία και τα 40άντα του έγιναν 

στην Καλλιπεύκη. Με τον Νίκο Γκουγκου-

λιά, που αναφέρται παραπάνω, ήταν πρώ-

τα ξαδέρφια.  

 

Η Γκουγκουλιά Σταματή, ήταν κόρη του 

Τριαντάφυλλου Τσιακά-

λη (Κούφα) και της Μα-

ρίας Ιωάννη Μπουρονί-

κου. Αδέρφια είχε τον 

Κώστα, τον Μήτσο, τον 

Γιώργο, τον Γιάννη και 

την Ελένη αλλά από άλλη 

μάνα. Μεγάλωσε στην 

Καλλιπεύκη και ασχολή-

θηκε με τα οικιακά. Παντρεύτηκε με τον 

Δημήτριο Γκουγκουλιά του Αποστόλου 

(Τάκη Δημοτζίκα του Τόλια), με τον οποίο 

απόκτησε δυο παιδιά, τον Αποστόλη και 

τον Γιώργο.  Για πολλά χρόνια ζούσε οικο-

γενειακώς στη Λάρισα. Ήταν πολύ καλή 

γυναίκα και φιλήσυχη. Τα τελευταία χρό-

νια ζούσε με το γιο της Αποστόλη. Πέθανε 

στις 19 Ιουλίου σε ηλικία 74 ετών και εντα-

φιάστηκε στην Καλλιπεύκη. 

 

Η Μητσοπούλου Ελισάβετ, ήταν κόρη του 

Δημητρίου Μητσόπουλου (Τάκη Μητσέλα) 

και της γερμανίδας μητέρας της Χέλκας. Ο 

Δημήτρης Μητσόπουλος είχε μεταναστεύ-

σει στη Γερμανία, όπου και παντρεύτηκε 

την Γερμανίδα Χέλκα, με την οποία έκανε 

δυο παιδιά, τον Γιάννη και την Ελισάβετ. 

Κατόπιν, οικογενειακώς, εγκαταστάθηκαν 

στην Αυστραλία (Μελβούρνη), όπου μεγά-

λωσε και η Ελισάβετ. Δεν είχε παντρευτεί 

και τελευταία αντιμετώπιζε κάποια προ-

βλήματα υγείας. Έτσι, κάπως ξαφνικά για 

μας, πριν από τρεις μήνες περίπου, έφυγε 

από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών, αφού 

είχε γεννηθεί το 1968. Δεν την γνωρίσαμε 

την μακαρίτισσα και δεν γνωρίζουμε τίποτε 

για τη ζωή της.  

 

Ο Παπαδόντας Θωμάς, (Θωμάς Πατσά-

κης) του Αποστόλου, 

γεννήθηκε, έζησε και 

πέθανε στην Καλλιπεύ-

κη. Γεννήθηκε το 1927 

και πέθανε στις 13 Μαΐ-

ου 2020 σε ηλικία 93 

ετών. Ήταν παντρεμένος 

με την Παναγιώτα Κων-

σταντίνου Μιχαντά, με 

την οποία απόκτησε δυο παιδιά, τον Απο-

στόλη και την Μαρία. Για πολλά, πολλά 

χρόνια ήταν ένας από τους κρεοπώλες της 

Καλλιπεύκης ενώ, από το 1969 και ως το 

1992 περίπου, μαζί με το χασάπικο, λει-

τούργησε και ταβέρνα. Την γνωστή χασα-

ποταβέρνα κοντά στην πλατεία. Ένα μικρό 

κουτούκι, το οποίο γνώρισε μεγάλες δόξες. 

Ήταν υγιέστατος μέχρι το τέλος της ζωής 

του και μόνο μια εβδομάδα αρρώστησε. 

Διάβαζε την εφημερίδα χωρίς γυαλιά μέχρι 

τα βαθιά γεράματα. Δυστυχώς όμως, έζησε 

για να δει τον θάνατο της γυναίκας του, της 

κόρης του, του γαμπρού του Τάσου Ντά-

Αποστόλου, με τον οποίο απόκτησε τον 

Αποστόλη και τον Θανάση. Όλη της τη ζωή 

την πέρασε στην Καλλιπεύκη και ήταν καλή 

μάνα, εργατική και πρόσχαρος χαρακτή-

ρας. Με την Αγγελίτσα Πατούλια, που ανα-

φέρουμε παραπάνω ήταν αδερφές. Η κη-

δεία της έγινε στην Καλλιπεύκη, την Παρα-

σκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Η Γκαβούτσικου Κούλα, ήταν ένα από τα 

τέσσερα παιδιά του Γιάννη Παπαδημητρίου 

(Καλαμητρώνη), (Μαρία, Κούλα, Στεργια-

νή, Νικόλαος). Ήταν παντρεμένη με τον 

Κωστάκη Γκαβούτσικο του Γεωργίου, κοι-

νοτικό σύμβουλο και αντιπρόεδρο επί πρώ-

της προεδρίας Απ. Μιχαντά, με τον οποίο 

απόκτησε τρία παιδιά. Την Στέλλα, τη Μα-

ρία και τον Γιάννη. Δυστυχώς, όμως, την 

Πρωτοχρονιά του 1969, πέθανε ο άντρας 

της και έμεινε χήρα με τρία παιδιά και σε 

μικρή ηλικία. Αφού μεγάλωσαν λίγο τα 

παιδιά της, κατέβηκε στον Αμπελώνα, όπου 

ήταν παντρεμένη και η αδερφή της Μαρία 

(Παντέλινα) κι εκεί με πολλές δυσκολίες 

μεγάλωσε και πάντρεψε τα παιδιά της ερ-

γαζόμενη πολύ σκληρά. Ήταν πολύ ήσυχη 

και καλή γυναίκα και αγωνίστηκε παλικα-

ρίσια και αθόρυβα για να βοηθήσει τα παι-

διά της, πράγμα που πέτυχε. Κηδεύτηκε 

στον Αμπελώνα  στις 10 Σεπτεμβρίου και 

ήταν 89 ετών. 

 

Ο Τσιάτσιος Δημήτριος, ήταν γιος του 

Στέφανου Τσιάτσιου και 

της Μαρίας που γράφουμε 

παραπάνω. Η αδερφή του 

Καλλιόπη (Πόπη) ζει στον 

Αμπελώνα. Μεγάλωσε 

στην Καλλιπεύκη και μετά 

τον στρατό εργάστηκε στη 

Λάρισα σε διάφορες δου-

λειές (χειριστής κλάρκ). 

Παντρεύτηκε με την Μήτσιου Δήμητρα από 

τον Πυργετό, με την οποία απόκτησε μία 

κόρη. Ο Τάκης ήταν ολιγομίλητος και εργα-

τικός. Όμως, τον τελευταίο χρόνο, πέρασε 

πολύ δύσκολες καταστάσεις αφού την 1η 

Οκτωβρίου 2019 έχασε τη μάνα του και σε 

55 μέρες από τον θάνατο της μάνας του, 

έφυγε και ο πατέρας του. Πιθανόν αυτά να 

επηρέασαν και την υγεία του. Κι έτσι, ξαφ-

νικά, η καρδιά του τον πρόδωσε και άφησε 

την τελευταία του πνοή στις 16 Σεπτεμβρί-

ου 2020 σε ηλικία μόλις 49 ετών. Η κηδεία 

του έγινε στο χωριό την Παρασκευή 18 

Σεπτεμβρίου. Η Καλλιπεύκη ήταν η αδυνα-

μία του, γι’ αυτό είχε ανακαινίσει το πατρι-

κό του και όταν δεν δούλευε, ήταν πάντα 

εκεί. Την ημέρα της κηδείας του έβρεχε 

πάρα πολύ. 

 

Ο Παπαδόντας Κωνσταντίνος, ήταν το 

δεύτερο από τα πέντε 

παιδιά του Θεοχάρη Πα-

παδόντα (Πατσάκη) και 

της Χάιδως Παζιάνα. Γεν-

νήθηκε το 1929 και όλη 

του τη ζωή την έζησε στην 

Καλλιπεύκη, χωρίς ποτέ 

να αρρωστήσει. Μέχρι 

που πέθανε, τα είχα τε-

τρακόσια και καθημερινά έπινε το τσιπου-

ράκι του. Έκανε διάφορες δουλειές όπως 

γεωργός, κτηνοτρόφος, χασάπης, υλοτόμος 

κλπ. Το 1950-52, με τον πόλεμο της Κορέας, 

βρέθηκε εκεί με άλλους Καλλιπευκιώτες για 

να πολεμήσει, αλλά ευτυχώς δεν πρόλαβε 

να πάρει μέρος σε μάχη. Ήταν πανέξυπνος 

άνθρωπος, ετοιμόλογος, πολλές φορές μι-

λούσε παραβολικά και πάντα με χιούμορ. 

Την τελευταία εβδομάδα, πριν πεθάνει, 

νοσηλευόταν στο παλιό νοσοκομείο της 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 10 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

Λάρισας. Και προαισθανόμενος το τέλος του, 

έλεγε στα παιδιά του πάντα με χιούμορ αλ-

λά και με σκέψη: «Εγώ τώρα, περιμένω το 

τρένο για να φύγω…». Και πραγματικά, 

μέσα σε μια βδομάδα, αναχώρησε από τού-

τη τη ζωή. Επί παπά - Στέργιου Τσικρικά, 

είχε κάνει αρκετά χρόνια επίτροπος. Ο Χρί-

στος Παπαδόντας, που γράφουμε παραπά-

νω και που πέθανε στον Καναδά, ήταν α-

δερφός του. Ενώ οι Θωμάς Παπαδόντας και 

Αποστόλης, συγγενείς του. Ήταν παντρεμέ-

νος με την Καλλιόπη Ιωάννη Σιώκου 

(Μπένια), με την οποία απόκτησε τον Γιάν-

νη, τον Δημήτρη και την Χάιδω. Η κηδεία 

του έγινε στην Καλλιπεύκη το Σάββατο 19 

Σεπτεμβρίου 2020. Ήταν 91 ετών. (Μερικά 

λεπτά προτού πεθάνει στο νοσοκομείο, είπε 

στο γιο του τον Δημήτρη να τον γυρίσει 

προς την ανατολή, σταύρωσε τα χέρια του 

και ξεψύχησε). 

 

Η Μασούρα Μάχη, ήταν ένα από τα οχτώ 

παιδιά (Κατερίνα, Δημή-

τριος, Αγλαΐτσα, Μαρία, 

Αποστόλης, Ανδρομάχη, 

Παγώνα, Διονύσης) του 

Κούσιου Αναστάση και 

της Λάτσιως (Ελένης) 

Γκατζιά. Γεννήθηκε στην 

Καλλιπεύκη το 1933, 

γράμματα δεν έμαθε κι 

αυτή τα δύσκολα εκείνα χρόνια και πα-

ντρεύτηκε με τον Νικόλαο Μασούρα 

(Γιαννακό), γιο του παπα - Γιάννη Μασού-

ρα. Μαζί του έκανε τρία παιδιά. Τη Μαρία, 

τον Γιάννη και τον Τάσο. Ασχολήθηκε με τα 

οικιακά και βοηθούσε στα χωράφια την 

οικογένειά της. Ήταν καλή νοικοκυρά, φιλό-

ξενη και ικανή γυναίκα. Στον άντρα της 

αλλά και στα παιδιά της άρεσαν πολύ τα 

γλέντια, η διασκέδαση και το δημοτικό - 

παραδοσιακό τραγούδι. Γι’ αυτό και στο 

σπίτι της έγιναν τα περισσότερα γλέντια και 

οι χοροί. Στο σπίτι της στρώθηκαν τα μεγα-

λύτερα τραπέζια και ακούστηκαν πολλά 

τραγούδια σε γιορτές, Σαββατοκύριακα και 

καθημερινές.  Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, 

που πολλές φορές κρατούσαν πολλές ώρες 

και ήταν πολύ κουραστικές, η κυρά Μάχη 

ήταν πάντα στο πόδι για να εξυπηρετεί τους 

μερακλήδες, οι οποίοι πολλές φορές υπερέ-

βαιναν τα όρια. Ήταν άνθρωπος της τερά-

στιας υπομονής και της καρτερίας. Αγαπού-

σε και αυτή τα τραγούδια και τους χορούς 

και ήταν εύθυμος χαρακτήρας. Πέθανε την 

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου σε ηλικία 87 ε-

τών και θάφτηκε την επομένη 24 του μηνός. 

Όλη της τη ζωή την έζησε στο χωριό και είχε 

πολύ καλή υγεία. 

 

Η Καρατόλιου Ελισάβετ (Αλσάβω), ήταν 

ένα από τα κορίτσια 

(Χάιδω, Μαρία, Θανάσω, 

Χρύσω, Αλσάβω) του 

Ιωάνη Μπουρονίκου και 

της Παγώνας. Γεννήθηκε 

το 1924 και σε κάπως 

μεγάλη ηλικία, παντρεύ-

τηκε με τον Δημήτριο 

Καρατόλιο του Νικολάου, 

με τον οποίο απόκτησε ένα παιδί, την Βασι-

λική (Κούλα). Πέρα από το νοικοκυριό, δού-

λευε σκληρά και στις γεωργικές και κτηνο-

τροφικές ασχολίες τόσο του πατέρα της όσο 

και του άντρα της. Από τη στιγμή που χήρε-

ψε και μετά, είκοσι πέντε περίπου χρόνια 

τώρα, έμενε με την κόρη της στην Κατερίνη, 

όπου την είχε παντρεμένη. Τα καλοκαίρια 

και όχι μόνο, ερχόταν στο χωριό. Ήταν πολύ 

χαρούμενη και καλόκαρδη γυναίκα και πά-

ντα από τα χείλη της έβγαινε ο καλός λόγος. 

Είχε πολύ καλή υγεία μέχρι το τέλος της 

   

της μάνας τους, επανήλθαν στο χωριό. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια περίπου, ζούσαν με τις 

συντάξεις του ΟΓΑ. Τα τελευταία χρόνια η Μαρία, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγεί-

ας. Το περασμένο καλοκαίρι κατέβηκαν σε κλινική στη Λάρισα, γιατί ήταν δύσκολη η επιβί-

ωσή τους στο χωριό. Εκεί μολύνθηκαν από τον κορωνοϊό και τελικά πέθαναν στο νοσοκο-

μείο. Η κηδεία της Μαρίας έγινε την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και της Χάιδως την Παρασκευή 

4 Δεκεμβρίου, με την παρουσία δύο ιερέων και τριών συγγενών λόγω κορονωιού. Ήταν 71 

ετών και 76 αντίστοιχα. Και τα τρία αυτά κορίτσια, δεν παντρεύτηκαν και ήταν σε όλους 

μας γνωστά με το παρατσούκλι Τσιριβούλια.  
 

Παρατηρήσεις:  

α) Το πιο ευχάριστο γεγονός του 2019, ήταν η γέννηση ενός παιδιού στην Καλλιπεύκη, μετά 

από δέκα περίπου χρόνια, από γονείς που μένουν μόνιμα στο χωριό. Πρόκειται για την 

κόρη, που απόκτησαν ο Νίκος Γκουγκουλιάς και η γυναίκα του Φιλιώ. Το γέννησαν μετά 

από χρόνια αφού έχουν και δύο αγόρια στην εφηβεία πλέον. Να τους ζήσει η κορούλα τους 

και να την δουν όπως επιθυμούν.  

β) Από τους θανόντες, ο Τσιάτσιος Στέφανος και η Μαρία ήταν σύζυγοι ενώ ο Δημήτρης 

Τσιάτσιος γιος τους, δηλαδή, μέσα σε έντεκα μήνες, χάθηκαν τρεις άνθρωποι από την ίδια 

οικογένεια. Οι Λαμπίρη Βασιλική, Κατσιούλα Παρασκευή, Πατούλια Αγγελίτσα, Καραμπατή 

Θοδώρα και Ζήσης Κατσιούλας, ήταν πρώτα ξαδέρφια. Επίσης, όλοι αυτοί, καθώς και η 

Μαγδαληνή Καρατόλιου, εκτός από την Αγγελίτσα και την Θοδώρα, ζούσαν κάποτε στην 

ίδια, επάνω γειτονιά, γύρω από τη βρύση Γκαναβούρα, πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο. 

γ) Άλλα δέκα περίπου σπίτια στην Καλλιπεύκη έβαλαν κλειδαριά, έκλεισαν κι αυτά μετά 

τον θάνατο των νοικοκυραίων τους.  

δ) Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όλων των κοιμηθέντων και να δώσει κουράγιο και παρη-

γοριά στους δικούς τους ανθρώπους. Αιωνία τους η μνήμη! 

ζωής της. Το μυαλό το είχε τετρακόσια 

μέχρι το τέλος. Πέθανε στην Κατερίνη την 

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 96 

ετών και θάφτηκε στην Καλλιπεύκη την 

επομένη. 

 

Η Σιώκου Αλεξάντρα, ήταν ένα από τα 

εφτά παιδιά (Αλεξάντρα, 

Ασημούλα - πέθανε 2 

ετών, Αγορίτσα, Αναστά-

σιος, Αγοραστός, Σοφία, 

Δημήτριος)  του Ιωάννη 

Δουλαπτσή και της Κα-

τερίνας (Κατσίνας) Σιώ-

κου. Γεννήθηκε στην 

Καλλιπεύκη το 1933 και 

ασχολήθηκε με τα οικιακά, τα αγροτικά και 

τα κτηνοτροφικά. Παντρεύτηκε με τον 

Κωνσταντίνο Σιώκο του Ιωάννη και της 

Μαζιώς, με τον οποίο απόκτησε τρία παι-

διά. Την Χάιδω, τον Γιάννη και τον Χρίστο. 

Μαζί με τον άντρα της, ασχολήθηκε κυρίως 

με τα οικιακά και την κτηνοτροφία αφού ο 

άντρας της είχε κοπάδι από πρόβατα. Ήταν 

πολύ εργατική και σκληρή γυναίκα και δεν 

το έβαζε κάτω. Συμμετείχε μαζί με άλλες 

γυναίκες στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 

Μορφωτικού Συλλόγου του χωριού μας και 

της άρεσε πολύ να συμμετέχει και να προ-

σφέρει. Σε όλη της τη ζωή ήταν υγιέστατη 

και μόνο τα δυο τελευταία χρόνια είχε κά-

ποια προβλήματα υγείας. Τους δυο τελευ-

ταίους μήνες προτού πεθάνει, την φρόντιζε 

ο γιος της ο Χρίστος, που ζει στη Ροδιά 

Τυρνάβου. Όλα της τα χρόνια τα έζησε στο 

χωριό. Πέθανε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 

2020 και θάφτηκε στην Καλλιπεύκη την 

ίδια μέρα.  

 

Η Γκρίζια Σταματή ήταν το πρώτο παιδί 

(το 2ο ήταν ο Ζήσης)  

του Κανάκη Καστόρη 

και της Μαρίας Παπα-

ϊωάννου (Παπατόλιου). 

Γεννήθηκε το 1930 και 

σε ηλικία περίπου τεσ-

σάρων ετών, έχασε τη 

μάνα της. Ο πατέρας της 

ξαναπαντρεύτηκε με την 

Μαρία Τσιούγκου, με την οποία έκανε 

άλλα πέντε παιδιά. Μεγάλωσε κοντά στον 

πατέρα της, ο οποίος είχε κοπάδι από γίδια 

μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Όταν μεγά-

λωσε η Σταματή, παντρεύτηκε με τον Στέρ-

γιο Γκρίζια, που είχε χηρέψει και είχε τρία 

παιδιά, τον Νίκο, την Βαγγελή και τον Βα-

σίλη. Μαζί του, έκανε άλλο ένα παιδί, τον 

Αποστόλη. Όλη της τη ζωή την έζησε στην 

Καλλιπεύκη και μόνο τους τρεις τελευταί-

ους μήνες ήταν σε κλινική της Λάρισας 

λόγω προβλημάτων υγείας. Ήταν πολύ 

σκληρή γυναίκα και πάλεψε γερά στη ζωή 

της για να τα βγάλει πέρα και να βοηθήσει 

το γιό της. Τραχιά ζωή έζησε, τραχείς ήταν 

και οι τρόποι της. Δεν δεχόταν σε όλα τη 

σημερινή «απελευθέρωση» της γυναίκας 

και της είχε δοθεί το προσωνύμιο Τζαβέ-

λαινα.  Ό,τι είχε να πει, το έλεγε στα ίσια 

και όπως το αισθανόταν. Πέθανε την Κυ-

ριακή 22 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 90 

ετών και κηδεύτηκε στην Καλλιπεύκη την 

άλλη μέρα.  

 

Οι Κυλινδρή Μαρία και Χάιδω ήταν το 

δεύτερο και το πρώτο κορίτσια (Χάιδω, 

Μαρία, Τασία) του Γιάννη Κυλινδρή και 

της Ελένης Μητσιόπουλου. Μεγάλωσαν 

στην Καλλιπεύκη όλες μαζί. Όταν πέθανε ο 

πατέρας τους, νέος σε ηλικία, μαζί με τη 

μάνα τους κατέβηκαν στη Λάρισα, όπου 

εργάστηκαν σε εργοστάσιο, που έβγαζε 

πλαστικά τσουβάλια.  Με τον θάνατο και 

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, την 1η Μαΐου 2020, ο Φώτιος Ντόντος, σχολάρχης της 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός, άφησε την τελευταία του 

πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρά 

προβλήματα υγείας. Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. Ο 84χρονος, είχε προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην Εκκλησια-

στική Εκπαίδευση.  

Γεννήθηκε στις 5 Απριλίου 1936 στην Καλλιπεύκη. Γονείς του ήταν ο Νι-

κόλαος και η Σταματία, αδερφή του Χαράλαμπου Τσιούγκου. Μέχρι τον 

Μάιο του 1947 έμεινε στο χωριό. Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης εκείνης 

της εποχής, η οικογένειά του μετακόμισε στους Γόννους και στη συνέχεια 

στη Λάρισα. Στη Λάρισα τελείωσε το Γ’ Δημοτικό σχολείο και το Β’ Γυμνά-

σιο. Τον Σεπτέμβριο του 1956 εισήχθη στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του το 1961. Το 

1962 κατετάγη στον στρατό και τέλη του 1963 εκπλήρωσε τη στρατιωτική 

του θητεία. 

Τα έτη 1964 - 1966 εργάστηκε ως διευθυντής του Ιδιωτικού Γυμνασίου Ραψάνης του Δημη-

τρίου Κατσούρα. Το σχολικό έτος 1966 - 1967 εργάστηκε ως αναπληρωτής καθηγητής του 

Γυμνασίου Ελασσόνας. Στις 28 Νοεμβρίου 1967 διορίστηκε στη Δημόσια Εκπαίδευση στην 

Στ’ Εκπαιδευτική Περιφέρεια και τοποθετήθηκε στο Γυμνάσιο Βελεστίνου. Υπηρέτησε ακό-

μα με αποσπάσεις στα σχολεία Ν. Ιωνίας, Εσπερινό, Β’ Λύκειο Βόλου και Τσαγκαράδας. 

Το 1979, μετατάχθηκε στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τοποθετήθηκε στο Εκκλησια-

στικό Λύκειο Βόλου.  Το 1992 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του διευθυντή του Εκκλησια-

στικού Λυκείου Βόλου και παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή του σ’ αυτή τη θέση. Στην 

πορεία της εκπαιδευτικής του υπηρεσίας επελέγη εισηγητής στο μάθημα των Θρησκευτι-

κών κατά τις εισιτήριες εξετάσεις των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολείων. 

Υπήρξε πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής εξετάσεων εισαγωγής στις Ανώτερες Εκκλησιαστι-

κές Σχολές του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπήρξε αναπληρωματικό μέλος 

του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του υπουργείου και τακτικό μέ-

λος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 

Ήταν παντρεμένος με τη Δέσποινα Καραϊσκάκη, νηπιαγωγό και είχε τρία παιδιά. Τη Στα-

ματία φιλόλογο, τον Νίκο θεολόγο και τη Χρύσα δικηγόρο, ενώ ευτύχησε να γνωρίσει τέσ-

σερα εγγόνια. 

Με τη συνταξιοδότησή του τον Ιούνιο του 2003, του απονεμήθηκε για την προσφορά του ο 

τίτλος του επί τιμή σχολάρχου της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 

Υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας του συλλόγου μας. 

Ζ.Α.Κ. 

Έφυγε από τη ζωή, ο θεολόγος καθηγητής, Φώτης Ντόντος 

Η θεία μου η Μαρία 
 

Κάθε χρόνο πηγαίναμε για παραθέριση στο χωριό. Θέλαμε δε θέλαμε έτσι ήταν. Δε πάει να 

κλαίγαμε και να λέγαμε ότι προτιμάμε να πάμε στη θάλασσα, στην Καλλιπεύκη περνούσαμε 

σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της παιδικής και εφηβικής μας ηλικίας. Για ένα παιδί της πόλης, 

η ζωή στο χωριό που υστερούσε τεχνολογικά, ήταν πολύ διαφορετική. Ούτε τηλεόραση, 

ούτε καν τηλέφωνο δεν υπήρχε. Για όλα σχεδόν τα αγαθά του πολιτισμού έπρεπε να περά-

σεις από την πλατεία. Ή από το σπίτι της θείας της Μα-

ρίας. «Σύρε στη Μαρία να φέρεις το τάδε εργαλείο, το 

δείνα κουζινικό, τρόφιμο, ψωμί, ψωμί, ψωμί». Η θεία η 

Μαρία τα είχε όλα! Μα πως είναι δυνατόν; Αυτό ήταν 

ένα αγροτόσπιτο με τα όλα του: ήταν φούρνος, στάβλος, 

αποθήκη, σιλό, τυροκομείο, ορνιθοτροφείο, θερμοκή-

πιο, υφαντουργείο, μαγειρείο. Κι όλα αυτά τα έφερνε 

βόλτα ένας άνθρωπος!; Η πολυτάλαντη θεία μου η Μα-

ρία. Πραγματικά, όταν οι άντρες ήταν στα πρόβατα και 

τα παιδιά στις δουλειές τους, η Μαρία η Θεοδόσαινα τα 

κατάφερνε όλα... 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Η Μαρία Θεοδοσίου ξεφουρνίζοντας από  

τον παραδοσιακό φούρνο του σπιτιού της  



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 11 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

 

Νέο Τοπικό Συμβούλιο—Προτάσεις 
 

Τον Μάιο του 2019, εκλέχτηκαν οι νέοι δημοτικοί άρχοντες 

καθώς και τα τοπικά συμβούλια. Στο δημοτικό διαμέρισμα 

της Καλλιπεύκης εκλέχτηκαν οι: Γκουντουβάς Φάνης, 

Ντούρος Χαράλαμπος,  Παπαϊωάννου Δημήτριος του Ιωάν-

νου, Κατερίνα Θεοδώρου Γκαζγκάνη και Μαρία Παπαδη-

μητρίου. Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καλλιπεύκης, 

είναι ο Φάνης Γκουντουβάς του Αποστόλου καθώς πήρε 

τους περισσότερους ψήφους. Στο νεοεκλεγέν τοπικό συμ-

βούλιο ευχόμαστε καλή θητεία και καλά έργα. Ως τοπικό 

συμβούλιο θα έχει φυσικά να καταθέσει στο δήμο τις δικές 

του προτάσεις για τα προβλήματα της Καλλιπεύκης αλλά 

επισημαίνουμε κι εμείς ορισμένα από αυτά.  

1. Συντήρηση και ανάδειξη των ιστορικών πηγών - 

βρυσών Βρυσοπούλας και Νιχτιάνως που έχουν 

απομείνει στο έλεος του Θεού.  

2. Συντήρηση και ανάδειξη του πέτρινου γεφυριού στ’ 

Αλώνια το οποίο έχει χαθεί στην κυριολεξία μέσα 

στα χόρτα. 

3. Ασφαλτόστρωση των λίγων δρόμων που έμειναν 

ακόμα μέσα στον οικισμό και κύρια τον δρόμο από 

Αγία Παρασκευή προς Μπλόσινα. 

4. Προγραμματισμό για τη συντήρηση του επαρχια-

κού δρόμου Καλλιπεύκης Πλαταμώνα, διότι σε ένα 

χρόνο από τώρα ο δρόμος θα είναι αδιάβατος από 

το μεγάλωμα των δέντρων και από αυτών που φυ-

τρώνουν στα χαντάκια. Καλό θα ήταν να υπάρξει 

επιτέλους μια συνεργασία με την αντιπεριφέρεια 

Πιερίας.  

5. Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου Καλλι-

πεύκης Κρανιάς. 

6. Εξωραϊσμός, περιποίηση, καθαριότητα, κάθε χρό-

νο, των κοιμητηρίων και όχι μόνο. 

7. Συντήρηση και επισκευή του κτηρίου της κοινότη-

τας, που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. 

8. Στην τετραετία που ξεκίνησε, η Καλλιπεύκη, δεν θα 

εκπροσωπείται από κανέναν δικό της δημοτικό 

σύμβουλο, αφού τα «κατάφερε» να μην εκλέξει 

ούτε έναν (με γεια μας!).  

Νέα ▪ Ειδήσεις ▪ Διάφορα  

SOS εκπέμπει η μοναδική αγιογραφία 
της Αγίας Παρασκευής 

Αγαπητοί Καλλιπευκιώτες απανταχού της γης και φίλοι 

της Καλλιπεύκης, η τοιχογραφία - αγιογραφία στον ιερό 

ναό της Αγίας Παρασκευής του χωριού μας εκπέμπει SOS. 

To μοναδικό γραπτό - εικονογραφημένο - αγιογραφημένο 

μνημείο, που διασώζεται ακόμα και μαρτυρεί ένα μέρος 

της ιστορίας αυτού του τόπου, βρίσκεται σε τραγική κατά-

σταση και αν δεν κουνήσουμε τα χέρια μας, θα καταστρα-

φεί και αυτό. Η υγρασία το έχει διαβρώσει και δεν θα υ-

πάρχει σε λίγο αν δεν γίνει κάτι τώρα. Χρειάζεται άμεση 

συντήρηση. Γι’ αυτό το σκοπό, η εκκλησιαστική επιτροπή 

έχει ενημερώσει σχετικά την υπεύθυνη υπηρεσία στο Δια-

χρονικό Μουσείο Λάρισας και αυτή με τη σειρά της έστειλε 

επιστολή με την οποία ενημερώνει για τις εργασίες, που 

πρέπει να γίνουν ώστε να στεγανοποιηθεί ο τοίχος και να 

συντηρηθεί η τοιχογραφία - αγιογραφία.  

Προφήτης Ηλίας 
 

Επισκευές χρειάζεται και το εξωκλήσι του Αϊ-Λια, οι καιρι-

κές συνθήκες αλλά και η «αδιαφορία» ή η αδυναμία της 

εκκλησιαστικής επιτροπής και όλων μας βοήθησαν να 

φτάσει σ’ αυτή την άθλια κατάσταση.  

Ανακοίνωση - Επιδοτούμενη τηλεόραση 
 

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση με τα ανάλογα δικαιολογητι-

κά για επιδοτούμενη τηλεόραση (το χωριό μας ανήκει στις 

«λευκές» περιοχές, αυτές, που το σήμα της τηλεόρασης 

δεν φτάνει), πρέπει να περάσουν από το ΚΕΠ του Δήμου 

μας, στο Μακρυχώρι και να υπογράψουν υπεύθυνη δήλω-

ση (αλλαγή παρόχου), μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2020. 

Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση καθόλου και είναι μόνι-

μοι κάτοικοι Καλλιπεύκης, μπορούν να το κάνουν μέχρι 

την παραπάνω ημερομηνία, επίσης στο ΚΕΠ Μακρυχωρί-

ου. 

Σε άθλια κατάσταση  
το κτίριο της κοινότητας 

Εδώ και αρκετά χρόνια, το κτίριο της κοινότητας βρίσκεται 

σε άθλια κατάσταση. Σοβάδες έχουν πέσει, παντζούρια 

σάπισαν, πόρτες δεν κλείνουν, βρύσες έσπασαν κλπ. Η 

εικόνα του κτιρίου, δείχνει εγκατάλειψη και αδιαφορία 

πολλών ετών. Δήμαρχοι πέρασαν,  τοπικοί πρόεδροι πέρα-

σαν επίσης, υπεύθυνοι και μη υπεύθυνοι πέρασαν και 

κανένας δεν εδέησε να κάνει κάτι για την συντήρηση αυ-

τού του κτιρίου, που στεγάζει το αγροτικό ιατρείο, τον 

πολιτιστικό σύλλογο, φιλοξενεί τον ιερέα κλπ. Στη φωτο-

γραφία βλέπετε μία εξωτερική πλευρά. Από μέσα η κατά-

σταση είναι ίδια και χειρότερη.  

Μοναχές φιλοξενήθηκαν  
στην Καλλιπεύκη 

Την εβδομάδα από 17 έως και 23 Αυγούστου 2020, τρεις 

μοναχές από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πα-

νοράματος Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκαν την Καλλιπεύκη 

και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Θανάση Γρόντζου.  Τις 

ημέρες αυτές, απόλαυσαν τη φύση της Καλλιπεύκης, επι-

σκέφτηκαν πολλά μέρη του ωραίου δάσους μας και 

έφτασαν μέχρι τη λίμνη Κατή. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, 

εκκλησιάστηκαν στους Αγίους Αποστόλους και αυτές ήταν 

που έψαλαν στο αναλόγιο προς τέρψη όλων μας. Επικεφα-

λής των μοναχών, ήταν η ηγουμένη Μελανία, η οποία δή-

λωσε πολύ ευχαριστημένη από την επίσκεψή τους στο 

χωριό μας. 

Δώδεκα Αποστόλων  
30 Ιουνίου 2020 

Πανηγύρισε ο πολιούχος ναός του χωριού μας!  

Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Λάρισας και 

Τυρνάβου, Ιερώνυμος, με τη συμμετοχή του ιερέα του χω-

ριού μας π. Βησσαρίωνα και άλλων πέντε ιερέων.  

Παραβρέθηκαν: ο δήμαρχος του Δήμου μας Γιώργος Μα-

νώλης, οι αντιδήμαρχοι, Γιώργος Νικολάου και Θανάσης 

Καραναστάσης, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων 

Καλλιπεύκης και Γόννων, Φάνης Γκουντουβάς και Γιώργος 

Μπανιώρας, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, μέλη του ΔΣ 

του συλλόγου μας, που με τη λήξη και στην πλατεία, προ-

σέφεραν στον Σεβασμιότατο τα δυο τελευταία βιβλία - και 

πλήθος πιστών, αρκετά λιγότεροι φυσικά από άλλες χρο-

νιές. 

Συγχαρητήρια 
 

Συγχαίρουμε την Αναστασία Κυριατζή του Σάββα και της 

Κατερίνας Δημ. Μανωλούλη, που πήρε επάξια το πτυχίου 

της Νηπιαγωγού, από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ - ΑΤΕΙ  
 

2019 

Μούργκα Σωτηρία του Ιωάννου και της Ασημούλας, Φιλο-

λογία (Θεσσαλονίκη). 

Αθανασία Χρίστου Σιώκου, Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής 

(Θεσσαλονίκη). 

Καρανάτσιου Μαρία - Σοφία, κόρη της Λίτσας Γκουγκου-

λιά (Μαυροδήμου), Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα).  

Μασούρα Χριστίνα του Αναστασίου και της Σοφίας Σαλα-

μπάση, Ευελπίδων. 

Γκαβούτσικου Χαρούλα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 

Νοσηλευτική (Λάρισα).  

Καραμπατής Γεώργιος του Αθανασίου, Μηχανικών - Μη-

χανολόγων (Βόλος). 

Αντωνίου Δημήτριος του Αποστόλου, Σχολή Αστυνομίας 

(Κομοτηνή) - (ήδη υπηρετεί στην Αθήνα). 

 

2020 

Χαρίκλεια Γκουγκουλιά, Φιλοσοφική, Ιωάννινα.  

Μαρία Μασούρα, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Κα-

βάλα  

Ιωάννης Δεδικούσης, Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)  

Αθηνά Καλτάση, Πολιτικών Μηχανικών, Ξάνθη. 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 12 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

 

Επιτέλους να κουνήσουμε τα χέρια μας 
 

Τα χρόνια που περνάμε, είναι πολύ δύσκολα από κάθε 

άποψη. Ζούμε τα σημεία των καιρών και γενικά η κοινωνί-

α και όλος ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη παρακμή και 

σύγχυση, γιατί απεμπολήσαμε κάθε αξία και ηθική. Μέσα 

στη δύνη αυτή της παρακμής και της σύγχυσης βρίσκεται 

και η χώρα μας. Είναι τόσο βαθιά η κρίση και η παρακμή, 

που δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα δούμε στο άμεσο 

μέλλον. Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται τραγικά και 

τους λόγους όλους τους γνωρίζουμε. Τα χωριά μας κατά-

ντησαν νεκροταφεία, γιατί ερήμωσαν και οι τελευταίοι 

κάτοικοι ζουν με αγωνία και φαντάζουν σκιές στα χαλά-

σματα. Κι όλοι εμείς, που λέμε ότι αγαπάμε το χωριό μας, 

την Καλλιπεύκη μας, το εγκαταλείψαμε για πολλούς και 

διαφόρους λόγους. Βγαίνουμε, όμως, τα καλοκαίρια και 

ζητούμε καθαρούς δρόμους, περιποιημένες εκκλησιές, 

πλατείες σκουπισμένες, όμορφες παιδικές χαρές κλπ. Και 

όλοι φυσικά, όλα αυτά, τα περιμένουμε να γίνουν από τον 

Δήμο μας, τον Δήμο Τεμπών. Από τον Δήμο που, με κάθε 

τρόπο, προσπαθεί να αποδείξει ότι για την Καλλιπεύκη 

είναι ανύπαρκτος. Κι έτσι, όλοι παραπονιόμαστε για όλα 

και συνέχεια βρίζουμε τον Δήμο για τα κακώς κείμενα. 

Όμως, ας δούμε την πραγματικότητα. Από τότε που η Ελ-

λάδα χωρίστηκε σε δήμους και καταργήθηκαν οι κοινότη-

τες, για τα μικρά χωριά, όπως το δικό μας, η κατάσταση 

έγινε χειρότερη σε όλους τους τομείς. Σε καθαριότητα, σε 

υπηρεσίες, σε εξυπηρέτηση γενικά. Και το πρόβλημα δεν 

είναι τωρινό αλλά υπάρχει εξαρχής. Και όσο οι κάτοικοι θα 

λιγοστεύουν, άλλο τόσο θα επιδεινώνονται και τα προβλή-

ματα. Γι’ αυτό, τι πρέπει να γίνει όταν ο Δήμος αρνείται ή 

δεν μπορεί (όπως συνήθως λέει) να λύσει τα προβλήματά 

μας; Η λύση είναι μία. Να κουνήσουμε τα χέρια μας. Να 

απαιτήσουμε. Και να θυμηθούμε το παλιό φιλότιμό μας, 

την αλληλεγγύη, την αγάπη προς τον τόπο μας. Να βγούμε 

και να σκουπίσουμε το δρόμο της γειτονιάς μας, να μαζέ-

ψουμε τα σκουπίδια, να κόψουμε χόρτα, να καθαρίσουμε 

τους τάφους των αγαπημένων μας νεκρών, να καθαρίσου-

με τις εκκλησιές, να κάνουμε ένα σωρό άλλα πράγματα, 

όχι όλα, αυτά που μπορούμε, αυτά που είναι δίπλα μας.  

Πάντα υπάρχει χρόνος.  

Αφού ζητούμε τη βοήθεια του Δήμου, ας κουνήσουμε κι 

εμείς τα χέρια. Είναι απαράδεκτο το θέαμα που βλέπουμε 

πολλές φορές, έξω από την πόρτα μας, να μην καθαρίζου-

με και να περιμένουμε τον Δήμο για να έρθει, που ποτέ 

δεν έρχεται. Λίγο φιλότιμο χρειάζεται και... μόνοι μας θα 

σωθούμε, μην περιμένουμε τους τρίτους και μάλιστα τους 

«αδιάφορους». Ας πιάσουμε και πάλι την βατσινιά. Πρέ-

πει, μπορούμε, είναι χρέος μας, είναι ανάγκη… Το επόμενο 

καλοκαίρι και όχι μόνο, ας το δείξουμε. Στο χέρι μας είναι. 

Νέα ▪ Ειδήσεις ▪ Διάφορα  

Προφήτης Ηλίας  
20 Ιουλίου 2020 

Του προφήτη Ηλία σήμερα! Γιόρτασε το ομώνυμο εκκλη-

σάκι στην ομώνυμη κορυφή!  

...κι όπως λέει ένα δημοτικό (κλέφτικο) τραγούδι: "είμαστε 

οι δόλιοι λιγοστοί..." 

... λίγο ο ιός, λίγο η ποιότητα του δρόμου, λίγο κάτι άλλο!  

...κι όπως επίσης λέει ο σοφός λαός: "έφτασε ο άι Λιας, 

μάσε ξύλα για τ' φωλιά σ' (ή φωτιά σ')... Που σημαίνει πως 

από 20 Ιουλίου και μετά, πρέπει να φροντίζουμε για τα 

ξύλα, που θα χρειαστούν τον χειμώνα! 

Η Παγώνα Παπαναστασίου και η Χριστίνα Παπαστεργί-

ου με τη βατσινιά στο χέρι, στη γειτονιά τους.  

Αγία Παρασκευή 
26 Ιουλίου 2020  

Γιόρτασε το ομώνυμο εκκλησάκι στην είσοδο του χωριού! 

…μαζί και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, Παρα-

σκευή (Βούλα) Παπαδόντα. 

Κοίμηση Θεοτόκου 
15 Αυγούστου 2020 

Φωτογραφίες από το εκκλησάκι της Κοίμησης της Θεοτό-

κου, στην Πατωμένη, όπου έγινε η θεία λειτουργεία, με 

αισθητά λιγότερο κόσμο αυτή τη χρονιά, λόγω της πανδη-

μίας. 

Άγιος Ιωάννης 
29 Αυγούστου 2020  

Αποτομή Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου... 

Λειτούργησε το ομώνυμο ξωκλήσι, στην ομώνυμη περιοχή!  

...να 'ρθεις να σε φιλέψω, μπράτιμε, σ' τ' 29 τουν Αύγου-

στου!" (λαϊκή ρήση για την ημέρα, που είναι μεγάλη νη-

στεία). 

 

Φωτογραφία: Ιωάννης Παπαδόντας 

28η Οκτωβρίου 2020, κατάθεση στεφάνων... (μόνο) 

 

...κάθε χρόνο και λιγότεροι και μαθητές και κάτοικοι... έτσι 

είναι δυστυχώς!  

Οικονομική εξόρμηση 
Οι τέσσερεις από τις πέντε κυρίες του Δ.Σ. του Συλλόγου 

μας, Βούλα Παπαδόντα, Πρόεδρος,  Ειρήνη Κουτσιανικού-

λη, Γραμματέας και Αγγελική Παπαστεργίου και Ρούλα 

Πασχάλη Μέλη, την Κυριακή και της Αγίας Παρασκευής 

(26-7-2020), στην πλατεία της Καλλιπεύκης, ενημέρωσαν 

τους κατοίκους για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και έλαβαν 

αρκετές συνδρομές από μέλη για το ταμείο του Συλλόγου 

μας.  

Η προσπάθεια αυτή επαναλήφθηκε την μεθεπόμενη Κυ-

ριακή από την Γόνη Τσιαπλέ, Αντιπρόεδρο και την Ειρήνη 

Κουτσιανικούλη, Γραμματέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνδρομές θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο. 

Απογραφή Καλλιπευκιωτών 2010 
Αναδημοσίευση από το φύλλο 130 της  

εφημερίδας μας «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» 
  

Σύνολο κατοίκων: 214 – Άνδρες: 130 – Γυναίκες: 104 

Από τους 214 κατοίκους οι 122 είναι συνταξιούχου ΟΓΑ 

  

Με τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας από την προη-

γούμενη απογραφή του συλλόγου του 2000, αποφασίσαμε 

και πάλι να απογράψουμε να καταγράψουμε και να συ-

γκρίνουμε τη φθίνουσα πορεία της Καλλιπεύκης. 

Η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει. Τα μεγάλα αστικά κέντρα 

παρά τη μεγάλη ανεργία που υπάρχει ο πληθυσμός αυξά-

νεται συνεχώς. Οι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά  και ανα-

ζητούν καλύτερη τύχη στις μεγάλες πόλεις. Έτσι τα χωριά 

μας έχουν γίνει τόπος ηλικιωμένων. Είναι αυτοί που αντι-

στέκονται και παραμένουν και δίνουν ζωή στα χωριά μας . 

Ως πότε όμως; Τα χρόνια περνούν και σιγά – σιγά φεύ-

γουν για την τελευταία κατοικία χωρίς να αντικαθίστα-

νται. Ένας παππούς πεθαίνει, ένα σπίτι κλείνει, αφού η 

γιαγιά ακολουθεί τις περισσότερες φορές τα παιδιά στις 

πόλεις. Στο φύλλο αυτό θα διαβάσετε όλους τους μονίμους 

κατοίκους στο χωριό μας την χειμερινή περίοδο. 

(Σημείωση: Με ονοματεπώνυμο! Φύλλο 130, Νοέμβριος 

2009 - Φεβρουάριος 2010). 

Σήμερα, Δεκέμβριος 2020 οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού 

είναι 120, περίπου οι μισοί απ’ ό,τι πριν δέκα χρόνια! Η 

φθίνουσα πορεία είναι μη αναστρέψιμη!  



 

 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 13 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

 

Νέα ▪ Ειδήσεις ▪ Διάφορα  

Μικρές Παρεμβάσεις 
Μικρές παρεμβάσεις του συλλόγου μας αλλά όχι ασήμαντες, ήταν η αντικατάσταση της γούβας στη βρύση της Πατωμένης 

και η επισκευή τοίχου στην παιδική χαρά, στη Μπίμπω… Ευχαριστούμε θερμά τον Fitim Zylali (τον Πέτρο τον πολυτεχνίτη)!  

Πανδημία και Δημοκρατία 
 

Πατριωτάκια, χρόνια πολλά και ευτυχισμένη χρονιά. Δεν θα 

καθόμουν γιορτάρες μέρες εκτός από ευχές και φιλοφρονήσεις, 

να έγραφα ένα τέτοιο άρθρο αλλά ας όψεται ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας, 

παραγγελιά μα και χρέος συμμετοχής, καθώς προχωρεί ακάθε-

κτος στην έκδοση καινούριου φύλλου της ηλεκτρονικής (;) πια 

εφημερίδας μας «Η Ωραία Καλλιπεύκη». 
 

Ναι ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. μας, συνεχίζει, ενάντια σε καραντίνες, απαξίες 

ή αδιαφορία… πως θα έσβηνε τάχα το άστρο του, στο συμπλή-

ρωμά πέρσι ακριβώς 40 χρόνων λειτουργίας, προσφοράς πολιτι-

σμού. Είναι εδώ, με νέο αίμα στο Δ.Σ. και σφόδρα διάθεση. Φά-

νηκε απ’ το καλοκαίρι! Δεν σταματάει βρε η ζωή και ο πολιτι-

σμός! Ναι, είναι εδώ εν μέσω πανδημίας και προσπαθεί… νέα 

έκδοση της εφημερίδας με καλλιπευκιώτικα νέα, προς τους Απανταχού Καλλιπευκιώτες! 

Όμως, θα πείτε, και συ με τέτοιο θέμα Χριστουγεννιάτικα που πας; Δεν φτάνουν τόσοι 

ινστρούχτορες ενημέρωσης, κυβέρνηση, φερέφωνα στα Μ.Μ.Ε., διαδίκτυο, καθημερινός 

καταιγισμός επίθεσης και ισοπέδωση! Έ, προσθέστε δι’ εμού μια άμυνα κατενάτσιο, που 

λέγαμε στο αμυντικό ποδόσφαιρο, μα λασπωμένο πολύ το γήπεδο, χειρότερο απ’ της Κα-

ραβίδας. Όμως, μια αντεπίθεση με πλουραλισμό απόψεων, μας σώζει επειδή ζούμε πρωτό-

γνωρες αλλά και πρωτόγονες καταστάσεις...  
 

… Πανδημία και «Δημοκρατία» σε ζόρικη και θανατηφόρα κατάσταση μα και σε 

«δημοκρατία» με εισαγωγικά! Βέβαια, όπως και κάθε πανδημία, ιστορικά καταγράφονται 

πολλές τέτοιες, ζορίζουν τα πράγματα, αλλιώς πέφτει θανατικό! Θυμηθείτε εν συντομία, 

απ’ το λοιμό των Αθηνών (430 πχ), που ο πυρετός σκότωσε τα 2/3 του πληθυσμού, την 

πανώλη επί Ιουστινιανού, που σκότωσε, εν μία νυκτί, πάνω από δέκα χιλιάδες ανθρώπους 

στην Κωνσταντινούπολη (6ος αιώνας), τη μαύρη πανώλη του 14ου αιώνα, με 75 εκ. θανά-

τους στην Ευρώπη, τις πανδημίες χολέρας του 19ου αιώνα, με δεκάδες εκ. θανάτους, τις 

ελονοσίες, την ευλογιά, τη φυματίωση, που ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), έχει 

χαρακτηρισμένες πανδημίες, όπως και την Ισπανική γρίπη του 1918, με 50 εκ. νεκρούς 

τους πρώτους έξι μήνες, καθώς και την πανδημία γρίπης του 2009, με 600.000 περίπου 

θανάτους σε 214 χώρες και σήμερα ο κορωνοιός ή covid19… που τον συνοδεύει κι αυτόν 

βαρύ θανατικό μα και καταστρατήγηση Δημοκρατίας, απ’ τους κυβερνώντες, ψάχνοντας 

ανοσία μέσα στην ανοησία, επειδή και ψώνια - αντί στο μάρκετ ή μπακάλικο - στα ψώνια 

της εξουσίας!  
 

Πανδημία (παν + δήμος = όλος ο δήμος, ο πληθυσμός), αρρώστια όπου ένας ιός πολλαπλα-

σιάζεται ραγδαία και θερίζει. Παρένθεση: σε μια απ’ αυτές τις πανδημίες, πιθανόν Ισπανι-

κής γρίπης του 1918, ήταν και το αίτιο μετακίνησης του οικισμού της Καλλιπεύκης (τότε 

Νεζερού), απ’ τη σημερινή τοποθεσία Νυχτιάνω, κατά τα προφορικά λεγόμενα του μακαρι-

στού Μπάρμπα Στέργιου Μαντά, όπου η πανδημία λέγονταν «οργή», εκ της οργής του 

Θεού, λόγω αμαρτιών (…θου κύριε), κλείνει η παρένθεση. Αλλά θα μου πείτε σιγά την από-

σταση, απ’ τη Νυχτιάνω! Μα θα σας απαντήσω, εν μέσω δεισιδαιμονιών και θρησκευτικών 

προκαταλήψεων, η μικρή μετακίνηση, κάλυπτε το «αμαρτωλό» κενό στα προγονικά χρό-

νια! Σήμερα με τόση γνώση, επιστήμη, τεχνολογία, ποιο κενό καλύπτει με λοιμοξιολόγους, 

επιδημιολόγους, επιστήμονες και κυβερνώντες με χαμένα τα πασχάλια αλλά και σε ιερα-

τείο καταστρατήγηση της Δημοκρατίας; Αλήθεια, ο κλήρος στο δικό του χαβά και σκοπό, 

μη χάσει το ποίμνιο ή οι ίδιοι την κουτάλα με τα ζουμιά, αγιασμοί, δεήσεις… Κολλάει, δεν 

κολλάει στην εκκλησιά, στη μεταλαβιά, αλλά τρέχουν στα ιατρικά κέντρα σαν αρρωστή-

σουν, γιατί ο θεός σώζει αν τηρείς τα επιστημονικά δεδομένα και όχι τα μεσαιωνικά κο-

μπογιαννίτικα και θα σου απαντούσε (ο Θεός) καλή η πίστη σου αλλά με σταυρούς και 

παρακάλια, δεν γλυτώνεις απ' τα τσακάλια κι εγώ σου έδωσα μυαλό και λογική, βάλ’ τα 

επιτέλους να δουλέψουν! 
 

Και… στην καθημερινότητα του κορονοιού, μένουμε σπίτι, δεν φιλιόμαστε, δεν αγκαλιαζό-

μαστε, δεν συναντιόμαστε κι όποιος αντέξει. Ναι αλλά πολυκαταστήματα, μάρκετ παραμο-

νή Χριστουγέννων, μακελειό κι αδιαχώρητο σαν βεβαιότητα επιβεβαίωσης της νοημοσύνης 

με το στανιό και το σπουδαιότερο όλοι μάσκες κι οι περισσότεροι μετρούσαν ποιός έχει τη 

μεγαλύτερη ακάλυπτη μύτη.  
 

Καραντίνα μόνοι κι απροστάτευτοι! Οινοπνεύματα, αντισηπτικά παντού, μιας και η 

Καλλιπευκιώτικες γκρίνιες - γκίνιες για …Γκίνες (Guinness)  
έλλειψη φροντίδας, η ανάγκη ιατρικής περίθαλψης «έπιασε στον ύπνο» την πολιτεία… Ε, 

δεν το λες και ύπνο την απόφαση του γκουβέρνου, που λίγο καιρό πριν - καμαρώνοντας - 

έκλεινε νοσοκομεία και μονάδες ειδικής φροντίδας, μειώνοντας τμήματα, ιατρικό προσω-

πικό, λόγω οικονομικής κρίσης και φτώχειας, αν σας βοηθάει η μνήμη σας, θυμηθείτε που 

απ’ το 2010, μας πετσόκοψαν μισθούς συντάξεις, δουλειές και εργασίες και για να ζήσουμε 

έπρεπε να… πεθάνουμε στην πείνα αλλιώς θα… πεθαίναμε! Έτσι, ξεμείναμε από νοσοκο-

μεία, γιατρούς, νοσηλευτές! Κι άρχισαν και οι αυθαιρεσίες, οι περιορισμοί και ο κοινωνικός 

έλεγχος κυβέρνησης και οργάνων τους, η δημοκρατία κατάντησε λάστιχο, χάσαμε και τα 

αυγά και τα καλάθια και οι ινστρούχτορες στα πληρωμένα παράθυρα των ΜΜΕ αλλού 4, 

αλλού 9 κι αλλού 19 άτομα σε συγκεντρώσεις… τα λεωφορεία «πίτα» κι αυτοί βασιλόπιτα. 

Και οι αποφάσεις για αποστάσεις αλλού 2 μέτρων κι αλλού 2 εκατοστών! ΜΑΤ, όργανα του 

Υπουργείου. Οι αστυνομικοί, ο ένας απάνω στον άλλο επειδή, σ’ αυτόν, που ’ναι σκληρό 

παιδί, δεν κολλάει γιατί εφαρμόζει το γράμμα του νόμου, πάνω στο δράμα του πόνου, 

μπερδεύοντας το ρόλο με το ρολό και δωσ’ του κατά-

χρηση εξουσίας… «το κράτος είμαι εγώ». Ακριβώς 

επειδή το κράτος ήρθε απροετοίμαστο, σε μια κοινω-

νία που η τεχνολογία τρέχει με ταχύτητες ασύλλη-

πτες, οι ελλείψεις σε βασικές ανάγκες και όχι μόνο, 

ιατρικών κέντρων, ΜΕΘ, ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού, ανήκουστες! Να στέλνουμε γιατρούς 

έξω να διαπρέπουν αλλά στα δικά μας νοσοκομεία… 

μεσαίωνας! Και οι ιδιώτες γιατροί, ατσαλάκωτοι στο απυρόβλητο! Έτσι εκφράστηκε η 

«Δημοκρατία» μας, με εισαγωγικά και… βλέποντας και κάνοντας!  
 

Έτσι, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτεία, ακριβώς λόγω των ανωτέρω, ήρθη (όχι 

καλλιπευκιώτικο ήρθι αλλά πρωτευουσιάνικο) δηλαδή χάθηκε, αντιλαμβανόμενοι ότι βάλ-

θηκαν να μας ξεκάνουν ή να μας τρελάνουν φορτώνοντάς μας την ατομική ευθύνη!  
 

Δεκάδες αλλοπρόσαλλα παραδείγματα απ’ την πανδημία της Άνοιξης, του «όλοι μάσκα», 

στο «χωρίς μάσκα», όλοι γάντια, τώρα χωρίς, στα ΜΜΜ (μέσα μαζικής μεταφοράς) καρφί-

τσα, ελεύθερα στα αεροπλάνα, μπερδέψανε τα πλάνα και οι τιμές… κατοχικές, για ένα 

αντισηπτικό, ένα γάντι ή μια μάσκα! Βλέπετε, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, της ελεύθερης 

αγοράς, όπου σε πιάσουν, ιδίως στην ανάγκη και στην αδυναμία του συστήματος υγείας να 

καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας…  
 

Σήμερα, περιμένοντας τον εμβολιασμό - φρούτο εκατομμυρίων - λέγοντάς μας δωρεάν, 

πλερώνει το κράτος αλλά απ’ τις τσέπες μας, φτάσαμε στη συνωμοσιολογία, «θα το κάνου-

με δεν θα το κάνουμε, έχει παρενέργειες δεν έχει» λες και η απλή ασπιρίνη, που κατεβά-

ζουμε σαν καραμέλα δεν έχει, ίντριγκες, συνομωσίες, θα μας βάλουν τσιπ, θα μας κάνουν 

έρμαια… χιλιάδες μηνύματα, στο fb και στο messenger, γίναμε όλοι ηλεκτρονικοί γιατροί, 

ξεπερνώντας και τους κομπογιαννίτες του μεσαίωνα! «Τι είχαν τα έρμα και ψωφούσαν; με 

τον ήλιο τα ’βαζα με τον ήλιο τα ’βγαζα!» 
 

Εν κατακλείδι, πατριωτάκια, πριν σας αποχαιρετήσω, να πω πως η εξελισσόμενη πραγμα-

τικότητα κορονοϊού και οι δραματικές της συνέπειες φανερώνει, σε όλο της το μεγαλείο, 

πως αυτό το σύστημα «νοσεί» βαθιά! Σκέψου οι υγειονομικοί να απαιτούν μέσα προστασί-

ας, άνοιγμα κλινών ΜΕΘ, επίταξη ιδιωτικού τομέα, μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευ-

τών, τραυματιοφορέων, να πολλαπλασιαστούν οι δυνάμεις υγείας και οι κυβερνώντες αντί 

γι’ αυτό, να… τους χειροκροτούν. 
 

Η «γύμνια» των δημόσιων συστημάτων υγείας των ισχυρών καπιταλιστικών χωρών, 

έφτιαξε την υγεία εμπόρευμα, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώ-

πων, που ακόμη και στο εμβόλιο, κινείται στη βάση του κέρδους των λίγων! Και μην ξεχνά-

με τα εργασιακά δικαιώματα και τη διαφαινόμενη (και συνεχιζόμενη) οικονομική κρίση, 

που θα τη φορτώσουν στον κορονοϊό και τα έξοδα στις πλάτες μας, γιατί μας βρήκαν μπό-

σικους και αφού μας τρομοκράτησαν, πέρασαν δεκάδες νόμους και νομοσχέδια εν μέσω 

καραντίνας, γιατί είχαμε «βαλάνι στο στόμα» και «μουταθήκαμε»! Πατριωτάκια, βάλτε 

μάσκες αλλά μην «κλειδοστομιάζετε», φωνάξτε!  
 

Καλή χρονιά, απανταχού πατριώτες, μείνετε υγιείς και αγωνιστές για να ξανανταμώσουμε 

στα ψηλωμένα και δασιά της Καλλιπεύκης καλοκαιριάτικα, αφού 

«μπητίσουμε» (τελειώσουμε) με τον κορονοιό.   

 

Απόστολος Αστερίου Παπαϊωάννου  

Γράφει ο Αποστόλης  

Αστ. Παπαϊωάννου 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 14 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

 

 

 

Επιστολές στο Δήμο Τεμπών  
και στο ΚΤΕΛ Λάρισας 

 

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω επιστολές, που στείλαμε στον Δήμαρχο του Δήμου μας και στον Πρόεδρο των ΚΤΕΛ Λάρισας. 

Απάντηση γραπτή δεν λάβαμε. Από τον Δήμαρχο έχουμε την διαβεβαίωση της καλής συνεργασίας (διαβάστε σε άλλη στήλη - 

επίσκεψη στον Δήμαρχο).  

 

Ανάλογη επιστολή αναφορικά με το αίτημα εγκατάστασης αναμεταδοτών για Ίντερνετ στην Καλλιπεύκη στείλαμε στον Δήμο 

και στις 22 Απριλίου του 2019 (στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή) αλλά χωρίς αποτέλεσμα και φυσικά ούτε απάντηση! Η επι-

στολή αυτή είχε δημοσιευθεί και στο προηγούμενο (155) φύλλο της εφημερίδας μας.   

 

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»  
 

 

Τρίμηνη έκδοση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού 

Συλλόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩ-

ΜΕΝΗ»  

 

Εκδότης: Παρασκευή Παπαδόντα 

Υπεύθυνος ύλης: Παρασκευή Παπαδόντα  

Υπεύθυνος ταμείου  

και συνδρομών: Παναγιώτης Παπαϊωάννου 

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:  

Παρασκευή Παπαδόντα, Ηροφίλου 3, Τ.Κ. 41447, 

Λάρισα 

 

Συγκέντρωση ύλης, διαχείριση οικονομικών, 

πολιτιστικά, εκδηλώσεις: Παρασκευή Παπαδόντα, 

Γόνη Τσιαπλέ, Ειρήνη Κουτσιανικούλη, Παναγιώτης 

Παπαϊωάννου, Αγγελική Παπαστεργίου, Ρούλα Πα-

σχάλη, Θανάσης Παπαϊωάννου.  

 

Αρ. Λογαριασμού:  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ - IBAN:  

GR9301103250000032500218907  

(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ),  

Κωδικός Τράπεζας (SWIFT - BIC): ETHGRAA 

(χρειάζεται για τους εκτός Ελλάδας).  

Το Δ.Σ. 



 

 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 15 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

Χριστούγεννα στο χωριό 
με γιορτινές αναμνήσεις 

Όσο ήμουν μικρή και υπήρχε ένα σπίτι ανοιχτό να με περι-

μένει στο χωριό, δεν μπορούσα να καταλάβω τη φράση: 

«Χριστούγεννα στην πόλη, Πάσχα στο χωριό». Γιατί Χρι-

στούγεννα στην πόλη; Χριστούγεννα στο χωριό λοιπόν κι 

ίσως εδώ στο χωριό, να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον!  

Θυμάμαι…  

 

Παραμονή Χριστουγέννων και όλοι περίμεναν την εμφάνι-

ση των κολιντάδων!  «Κόλιντα, μέλιντα, Χριστός  γεννιέ-

ται!», φώναζαν τα παιδιά δυνατά, τη βραδιά πριν ξημερώ-

σει η παραμονή, ντυμένοι με μαλλιότα (μάλλινο επανωφόρι 

με κουκούλα - κατσιούλα, το φορούσαν συνήθως οι βοσκοί) 

και μπότες. 

 

Νωρίς ξύπνημα, για να πάμε στην εκκλησιά, αξημέρωτα, 

χαράματα. Το κρύο να πιρουνιάζει και το βήμα προσεχτικό 

πάνω στο χιόνι. Συνήθως οι νέες γυναίκες άλλαζαν παπού-

τσια προτού μπουν στην εκκλησιά. Ε, άλλο η γαλότσα και 

άλλο το καινούριο το γοβάκι με το τακουνάκι, το ασορτί με 

το καινούριο ταγιέρ! 

 

…Πίσω στο σπίτι λοιπόν, με το χριστουγεννιάτικο μενού να 

ετοιμάζεται ήδη. Τηγανιά γρουνίσια. Απλή αλλά, και με 

πράσο. Το ένα τηγάνι στο πετρογκάζ και το άλλο στη σό-

μπα. Η γιαγιά, πήγαινε πέρα δώθε, να τα προλάβει όλα, 

βοήθεια δεν δεχόταν από κανέναν.  

 

-Βρε, φέγα απ’ τα τσιανάκια μ’, όλ’ τ’ν ώρα! έλεγε στον 

παππού όταν πήγαινε να βοηθήσει λίγο.  

-Μπρε, του είδαμι κι αυτό, να βουηθάου κι να μη θέλ’ς! 

απαντούσε ο παππούς.  

 

…Το χιόνι πολύ, κι εμείς τα παιδιά, παίρναμε τσουβάλια 

γεμάτα με άχυρο και κάναμε γλίστρες. Ατελείωτες ώρες 

παιχνιδιού. Στο σπίτι μπαίναμε κατακουρασμένοι και 

βρεγμένοι από το χιόνι. Κι όταν ξυπνούσαμε και βλέπαμε 

πως χιονίζει… Θεέ μου, πόση η χαρά! Η σκέψη στο παιδικό 

μυαλό ίδια κάθε φορά:  

-Λες να χιονίσει πολύ, να αποκλειστούμε, να μην μπορούμε 

να φύγουμε και να χάσουμε το σχολείο; 

  

…Και τα βράδια περνούσαν ακούγοντας ιστορίες με καλι-

καντζάρια.   

 

…Όταν ο καιρός ήταν καλός, ο πατέρας μου πάντα κατέβαι-

νε μία μέρα στη Λάρισα για καμιά δουλειά, μα περισσότερο 

για ξέσκασμα, για βόλτα. Και πάντα ρωτούσε:  

-Θα πάω αύριο κάτ’, θέλ’τε τίποτα; 

 

-Εγώ ένα βιβλίο.  

-Εγώ μία κασέτα απ’ τον Τσιρκέζο (Καλούσης Θανάσης, 

δίσκοι κασέτες). Οι παραγγελίες ίδιες κάθε χρόνο!  

 

Και φτάνει η παραμονή Πρωτοχρονιάς, με τα κάλαντα φυ-

σικά. 

 

«Σούρβα, σούρβα κι αϊ Βασίλης έρχεται», φώναζαν και 

πάλι τα παιδιά δυνατά και χτυπούσαν τις μεγάλες κουδού-

νες και τα κυπριά (κουδούνι, που το φορούσαν στα γίδια).  

Παραμονή λοιπόν, αλλαγή χρόνου και στο σπίτι να γίνεται 

χαμός από φωνές. Γεμάτο το σπίτι, τα παιδιά να περιμέ-

νουν τα δώρα και η γιαγιά να ετοιμάζει πάλι τραπέζι, για 

το καλωσόρισμα του νέου χρόνου. Ο πατέρας μ’, ξεχασμέ-

νος στο καφενείο. Ερχόταν πάντα ένα τέταρτο πριν μπει ο 

καινούριος χρόνος.  

 

-Άιντι, Ζήσ’, πώς δε σι βρήκι η χρόνους στου δρόμου; τον 

έλεγε η γιαγιά.  

 

Και αυτός απαντούσε:  

-Α ρε, μάνα, ξέρ’ς τι παρέα είχα; Πέρασε η ώρα και δεν 

κατάλαβα τίποτα!  

 

Ο παππούς, έσβηνε το φως και το άναβε μόλις έμπαινε η 

καινούρια χρονιά. Αγκαλιές, φιλιά, ευχές σε μικρούς και 

μεγάλους. Κι έξω από την πόρτα ένα σακί με τα δώρα τ’ αϊ-

Βασίλ’ για τα παιδιά! 

Στην «αγέλη» (χώρος στην είσοδο του χωριού, όπου υπήρ-

χε κάποτε βρύση για να ποτίζονται τα κοπάδια κ όπου οι 

νοικοκυρές έφερναν κάθε πρωί την αγελάδα, για να τις 

πάρει για βοσκή όλη μέρα ο γελαδάρης και να τις επιστρέ-

ψει αργά το απόγευμα, για να τις παραλάβουν) ή στο γε-

φύρι ή στην κοινότητα. Να κρατάει η μάκου κι αυτή πράγ-

ματα, να τσακώνει και την εγγονή.  

 

-Μάκου, κράτα με! 

-Σι κρατώ κουρίτσ’!» 

-Μάκου κράτα με! 

-Σι κρατώ κουρίτσ’! 

 

…και λίγα μέτρα πριν 

το αμάξι, πάρ’ του 

κάτου του κουρίτσ’!  

Γυρνάμε και βλέπουμε το κορίτσ’ να σκούζ’ με στουμπισμέ-

να τα πισινά και η μάκου να έχει χαθεί στα γέλια!  

-Και στο ’λεγα μάκου, κράτα με καλά!... 

Βούλα Ζήση Κατσιούλα—ΒΖΚ 

Κάποια χρονιά και μετά από επίμονα παράπονα του μι-

κρού τότε ξαδέρφου… 

-Θέλω να δω τον Αϊ Βασίλ’, γιατί δεν έρχεται, μήπως δεν 

υπάρχει; 

 

Βρήκε ο μπάρμπας τ’ μία στολή, φορτώθηκε κι ένα τσουβά-

λι με τα δώρα και ήρθε να τα παραδώσει στα παιδιά! Ο 

ξάδερφος πάνιασε, κοκάλωσε, του κόπηκε η μιλιά μόλις τον 

είδε! Μεγάλη η έκπληξη. Μα σαν πέρασε λίγη ώρα, έρχεται 

και μου λέει σιγά - σιγά:  

 

-Να σου πω 

κάτ’;  

-Έλα λέγε.  

-Σα να μου φαί-

νεται γνωστός ο 

Αϊ Βασίλης! 

-Τι εννοείς, του 

λέω.  

 

-Τα σκαρπίνια… είναι ίδια με του θείου! 

-Μπα, του ξαναλέω, έτσι σου φάνηκε.  

Βέβαια, γρήγορα το κατάλαβε και μας το «χτυπούσε» για 

αρκετά χρόνια για τον «μαϊμού»  Αϊ Βασίλη, που εμφανί-

σαμε.  

 

…Ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Η γιαγιά από νωρίς το πρωί 

ετοιμάζει την κρεατοριζόπιτα - βασιλόπιτα. Η μικρή ξαδέρ-

φη, έχει αραδιάσει στη σειρά κάτω ό,τι μικροσκοπικό παι-

χνίδι έχει, οι μεγάλοι πέρα δώθε να περνάνε και να της τα 

χαλάνε και αυτή να τσιρίζει και να κλαίει από αγανάκτηση!  

 

Μόλις ξυπνούσαμε, έπρεπε να περάσουμε εμείς τα παιδιά 

μπροστά από τη σόμπα και με κάτι λεπτές βέργες να σκαλί-

ζουμε τη φωτιά και να ρίχνουμε αλάτι, λέγοντας τι επιθυ-

μούσαμε, να μας φέρει η νέα χρονιά. Τα λόγια τα έλεγε 

πρώτα η γιαγιά:  

-Πες (ο νέος χρόνος να φέρει) υγεία, ευτυχία, νύφες, γα-

μπροί, αρνάκια, κατσικάκια, κοτούλες, πιδιά, κλπ…  

 

Επαναλαμβάναμε πιστοί στο έθιμο. Α, όλα κι όλα, οι παρα-

δόσεις τηρούνταν με μεγάλη ευλάβεια! Και εννοείται πως η 

πρώτη μας δουλειά, ήταν να δούμε πόσα χρήματα μας 

έφερε κάτω από το μαξιλάρι η αρκούδα, που κατέβηκε τα 

μεσάνυχτα από τον μπουχαρή (καπνοδόχο) για να γεννή-

σει το αρκουδάκι (λόγος των μεγάλων, που δεν ήθελαν να 

φανερωθούν πως τα χρήματα τα τοποθετούσαν οι ίδιοι)! 

 

…Στρωνόταν το τραπέζι με ό,τι είχε και δεν είχε η γιαγιά - 

και δεν ήταν λίγα- και άλλα τόσα, που έφερναν οι νύφες. Ο 

«γούμενος» του σπιτιού, δηλαδή ο παππούς, έφερνε τρεις 

στροφές το ταψί με την πίτα και άρχιζε να κόβει τα κομμά-

τια αφού είχαμε όλοι καθίσει γύρω στο τραπέζι. Και ξεκι-

νούσε κόβοντας και ονοματίζοντας…του Χριστού και της 

Παναγίας, του Αϊ Βασίλη, του φτωχού και μετά όλων των 

άλλων. Τα σημάδια πολλά και πάντα τα ίδια: η κεραμίδα 

(για το σπίτι), το πουρνάρι (για τα αρνάκια ή τα κατσικά-

κια), δυο σπυριά καλαμπόκι (για τις κότες), ένα κλωνί 

άχερο (για το γομάρι - γαϊδούρι) και τέσσερα φλουριά, όσα 

και τα εγγόνια! Οι ιστορίες, διαδέχονταν η μια την άλλη, το 

γέλιο πολύ καθώς και το κρασί.  

 

-Μάκου, πάλι κοκκίν’σαν τα μάγ’λα σ’, πόσο κρασί ήπιες; 

 

Πειράζαμε τη γιαγιά! Και αργά το μεσημέρι, εξαντλημένοι 

απ’ το φαΐ και ο μασλάτι, χτυπούσαν τα τηλέφωνα για ευ-

χές απ’ τους συγγενείς στον Καναδά! Όλοι παίρνανε και 

τους περιμέναμε πώς και πώς! Και η Βασίλω και ο Γιάννης 

κι η Κατίνα κι η Τζίνα, κι η Βασούλα και ο Νίκος και ο 

Γιάννης κι η Τούλα, κι η Σταματή και, και, και… 

 

…Η μέρα της επιστροφής, ήταν πάντα των Φώτων αλλά 

ποτέ πριν έρθει ο παπα - Στέργιος (ο παπάς του Χωριού, 

Αστέριος Τσικρικάς,, μας άφησε το 2002), να μας φωτίσει.  

Φορτωμένοι με τα πράγματά μας, κατεβαίναμε στο αυτοκί-

νητο, το οποίο λόγω χιονιού, ποτέ δεν έφτανε στο σπίτι. 

Στην «αγέλη» (χώρος στην είσοδο του χωριού, όπου υπήρ-

 
 

«Να σας τα πούμε;» 
 

Συνέχεια από τη σελίδα 1  

 

Καλήν εσπέρα μαθητές 

μαμάδες και μπαμπάδες 

μπροστά σας υποκλίνομαι 

και κάνω τεμενάδες! 
 

Θαυμάζω πώς αντέξατε 

τέτοια διδασκαλία 

‘’-Δε σας ακούω βρε παιδιά!’’ 

‘’-Ούτε κι εμείς κυρία!’’ 
 

Ντύνομαι και στολίζομαι 

Τακτοποιώ το φόντο 

μα όλες μου οι προσπάθειες 

πάνε ξανά στον βρόντο! 
 

Ψηφιακά τις γνώσεις μου 

εμπλούτισα βιαίως 

με τα καμώματα αυτά 

της Νίκης Κεραμέως 
 

Με ζήλο έμαθα κι εγώ 

πώς να διαμοιράζω 

μα μοναχός απέμεινα 

‘’μ’ ακούτε;’’ να φωνάζω. 
 

Αυτά που προετοίμασα 

να μην μπορώ να δείξω 

Το share δεν αποκρίνεται 

όσο κι αν το πατήσω 
 

Στην τάξη μπαινοβγαίνετε 

κέντρο διερχομένων 

μην είστε απαισιόδοξοι 

νικά ο επιμένων 
 

Εν τέλει δε βοήθησαν 

μάσκες και παγουρίνα 

που μοίρασε η υπουργός 

σ’ αυτή την καραντίνα. 
 

Του κόσμου τα ευτράπελα 

μπορώ ν’ απαριθμήσω 

μα προτιμώ τα κάλαντα 

με μια ευχή να κλείσω. 
 

Από καρδιάς σας εύχομαι 

υγεία κι ευτυχία 

του χρόνου ν’ ανταμώσουμε 

και πάλι στα σχολεία! 
 

Να βγούμε να γλεντήσουμε 

σφιχτά ν΄ αγκαλιαστούμε 

τις μάσκες να πετάξουμε 

χαμόγελα να δούμε...  



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 16 Ιούνιος ▪ Αύγουστος ▪ Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος ▪ Νοέμβριος ▪ Δεκέμβριος 2020 

Καλλιέργειες 
 

Η φετινή χρονιά για τις καλλιέργειες, της Καλλιπεύκης, ήταν σχετικά καλή. Τα σιτάρια πήγαν 

πολύ καλά με καλή σχετικά τιμή. Τα λάχανα αν και πολύ καλά ποιοτικά, δεν διατέθηκαν 

λόγω των περιορισμών της πανδημίας. Οι ηλίανθοι καταστράφηκαν σχεδόν όλοι από… τα 

αγριογούρουνα. Τα φασόλια αρκετά καλά. Οι πατάτες καλά ως παραγωγή, άσχημα, πολύ 

άσχημα ως διάθεση! Οι περιορισμοί, που όλοι μας βιώνουμε, επηρέασαν δραματικά τη διά-

θεση της πατάτας και ως εκ τούτου και τις τιμές! «Αν καλύψουμε τα έξοδα, θα τυχεροί, με 

την έννοια πως θα μπορούμε να φυτέψουμε και του χρόνου», είπε ένας από τους παραγω-

γούς. Όλοι γνωρίζουμε, πως η δυναμική καλλιέργεια στο χωριό μας, η καλλιέργεια που θρέ-

φει πολλές οικογένειες,  είναι η πατάτα! Άρα η γεωργική χρονιά φέτος δεν ήταν καλή!     

Από Δίμηνο σε Δίμηνο  
Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου  
(Τηλ.: 6939054878 - papaioannoupanagiotis@gmail.com) 

Τηλεόραση ΕΡΤ  
Αρκετές φορές βρέθηκε συνεργείο της 

τηλεόρασης της ΕΡΤ 1,3 στην Καλλιπεύκη… 

Για τις καλλιέργειες καλοκαιρινού λάχα-

νου, για την ανάβαση στην ψηλότερη κο-

ρυφή του Κάτω Ολύμπου, με την έναρξη 

των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο, για 

την παρουσίαση του Αρκουδοπούρναρου 

(Ου, Ίληξ, Ελαιόπρινος), για τα διαφορετι-

κά φετινά Χριστούγεννα.  

Υγειονομικά πρωτόκολλα 
Δύο τα θύματα του κορονοϊού στο χωριό 

μας! Ευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλα…  

Η νεκρώσιμη ακολουθία ψάλθηκε δίπλα 

στο μνήμα και όχι μέσα στο εκκλησάκι! Οι 

τρεις συγγενείς, σε πολύ μεγάλη απόστα-

ση, έξω από τον περίβολο του κοιμητηρί-

ου! Το φέρετρο κλειστό και τυλιγμένο με 

νάιλον και οι του γραφείου τελετών (δύο) 

με ολόσωμη στολή προστασίας και μάσκα! 

Κανόνες που τηρούνται με ευλάβεια!   

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από μακριά.  

Με αφορμή τα σχολεία που (υπό) λειτουργούν δικτυακά!  
Για  μια όσο γίνεται καλή σχολική χρονιά... 

 

«...και μια γυναίκα που κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της είπε, Μίλησέ μας για τα Παιδιά. 

Κι εκείνος είπε: 

Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας. 

Είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας της 

Ζωής για τη ζωή. 

Έρχονται στη ζωή με τη βοήθειά σας, αλλά όχι 

από σας, 

Και μ' όλο που είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε 

σάς. 

Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας, όχι 

όμως και τις ιδέες σας, 

Γιατί αυτά έχουν τις δικές τους ιδέες. 

Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους, όχι όμως και τη ψυχή τους 

Γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφτείτε, ούτε 

στα όνειρά σας. 

Μπορείτε να προσπαθήσετε να τους μοιάσετε, αλλά μη γυρεύετε να κάνετε αυτά να σας μοιά-

σουν. 

Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει προς τα πίσω και δε σταματά στο χθες. 

Εσείς είστε τα τόξα απ' όπου τα παιδιά σας σα ζωντανά βέλη θα τιναχτούν μπροστά. 

Ο τοξότης βλέπει το σημάδι πάνω στο μονοπάτι του άπειρου, και σας λυγίζει με τη δύναμή του, 

ώστε τα βέλη του να τιναχτούν γοργά και μακριά. 

Το λύγισμά σας στο χέρι του τοξότη ας είναι για σας χαρά∙ 

Γιατί όπως αυτός αγαπά τα βέλη που πετούν, έτσι αγαπά και τα τόξα που είναι σταθερά». 

Khalil Gibran, Ο Προφήτης - απόσπασμα (εκδόσεις Μπουκουμάνης)  

ΔΕΥΑΤ! 
Η βλάβη στον αγωγό ύδρευσης του χωριού 

μας, στην πηγή «Χούχλος», αποκαταστά-

θηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, από τον 

υδραυλικό, Δημήτρη Ρημαγμό, που προ-

σφέρθηκε εθελοντικά! Ο δήμος Τεμπών, 

όπου ανήκει και η Καλλιπεύκη, δεν μπόρε-

σε από τον Αύγουστο, που αναφέρθηκε το 

πρόβλημα! Γνώστες του προβλήματος ήταν 

όλοι! Φυσικά και κύρια η ΔΕΥΑΤ. Τους 

τρεις μήνες αυτούς, η ύδρευση του χωριού, 

γίνονταν από την αντλία, που βρίσκεται 

στη θέση «Νταμίλη», η οποία κάθε χρόνο, 

δουλεύει συμπληρωματικά, από τον Μάιο 

μέχρι και τον Αύγουστο, που η κατανάλω-

ση νερού αυξάνεται. Φέτος δούλεψε τρεις 

μήνες περισσότερο! Ναι, με ρεύμα δουλεύ-

ει, που το πληρώνει ο δήμος!  

Αυτά… 

 

Σημείωση: το νερό από την πηγή 

«Χούχλος», φτάνει στο υδραγωγείο με 

φυσική ροή.  

Τον Δημήτρη Ρημαγμό, βοήθησε ο Γιάννης 

Παπαδόντας (θείος του), που μας έδωσε 

και τις φωτογραφίες.  

Ένα «μπράβο» κι ένα «ευχαριστώ» στον 

Δημήτρη Ρημαγμό, που θυσίασε την Κυ-

ριακή του, καλύπτοντας τις αδυναμίες της 

ΔΕΥΑΤ και του δήμου Τεμπών. 

Μπίμπω 
Στη βρύση Μπίμπω κάτι γίνεται από τον 

Δήμο! Στρώθηκαν κάποια τετραγωνικά με 

μπετόν και τοποθετήθηκαν περιμετρικά 

ξύλινα κάγκελα (καλαίσθητα αλλά όχι 

αντοχής όπως τα είδαμε με την πρώτη 

ματιά)… Περιμένουμε…  

Καυσόξυλα 
Τα καυσόξυλα, που διανέμονται από το 

δασαρχείο δεν φτάνουν για να βγει ο χει-

μώνας! Χρειάζονται περίπου δυο με δυόμι-

σι φορές περισσότερα! Τη φετινή χρονιά 

πάντως το «μέτρημα» ήταν πιο σωστό από 

κάθε άλλη φορά! Τα 8,5 χωρικά κυβικά… 

Ναι ήταν τόσα!  

Κίτρινος Κρόκος (ο φθινοπωρινός) 
 

Ευδοκιμεί ιδιαίτερα στο χωριό μας και στολίζει για 

αρκετές μέρες πάμπολλες πλαγιές. Σε πετρώδη κατά 

κανόνα εδάφη (όπως οι πλαγιές της Ανάληψης), ευάε-

ρα και ευήλια. Ανθίζει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Η επι-

στημονική του ονομασία είναι Sternbergia lutea.   

Πανδημία!  
Ακούσαμε τόσα μα τόσα πολλά! Πολλά από 

αυτά αντιφατικά! Κι όχι από όποιους μα… 

μα από τους ειδικούς και από κυβερνητικά 

χείλη! Ένα από αυτά η χρήση της μά-

σκας… Πέρα, 

όμως, από τις 

αντιφάσεις η 

μάσκα προστα-

τεύει! Ας τη φο-

ράμε λοιπόν μια 

και φαίνεται πως 

ο ιός θα μας συ-

νοδεύει για πολύ 

καιρό ακόμα.   

Επίσκεψη στον Δήμαρχο 
Η συζήτηση με τον δήμαρχο, ήταν πράγ-

ματι καλοπροαίρετη και ουσιαστική. Ο κ. 

Μανώλης δεν δεσμεύτηκε σε κάτι, παρ’ 

όλη την καλή του διάθεση. Υποσχέθηκε, 

όμως, «ελεύθερο ίντερνετ για όλους», με 

δυο γραμμές, μία στο κτήριο της κοινότη-

τας και μια στο Δημοτικό Σχολείο, με κε-

ραίες μετάδοσης σε μια μεγάλη ακτίνα - 

και μάλιστα σύντομα - με κόστος κάτω των 

χιλίων ευρώ.  

Ύστερα από έξι μήνες και παρά τις κατ’ 

επανάληψη επαφές με την αρμόδια υπάλ-

ληλο και με τον ίδιο… όχι κεραίες δεν μπή-

καν, αλλά ούτε έγινε και η μετατροπή της 

γραμμής του κτηρίου της κοινότητας 

(ιατρείου) από απλή σε ευρυζωνική! Και 

δεν γνωρίζουμε αν έχει κατατεθεί η αίτη-

ση! Να σημειώσουμε εδώ, πως θέλοντας 

να βοηθήσουμε να γίνουν τα αναγκαία πιο 

γρήγορα, είπαμε στον Δήμαρχο πως το 

κόστος της εγκατάστασης των κεραιών θα 

το αναλάβει ο Σύλλογός μας… Τι έμενε για 

τον Δήμο; Μια αίτηση μετατροπής της 

γραμμής από απλή σε ευρυζωνική και 

όταν αυτό γίνει, δυο ευρώ ανά μήνα στα 

πάγια έξοδά του! Η ευρυζωνική κοστίζει 

26,90 ενώ η απλή 25,00 (το κόστος της 

τηλεφωνικής σύνδεσης του ιατρείου καλύ-

πτεται από τον Δήμο, όπως και του σχολεί-

ου).  

Αυτά… και τα συμπεράσματα… δικά 

σας… Όμως, ελπίζουμε! Εξάλλου στον 21ο 

αιώνα είμαστε, σε ορεινό και απομακρυ-

σμένο χωριό μένουμε και το ίντερνετ είναι 

μια «πολυτέλεια»… μπορούμε και χωρίς!   


