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ΣΕΛΙΔΑ 2

ΝΕΑ

ΕΚΔΟΣΗ • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

1821—2021
200 χρόνια Ελλάδα

Έγραψαν για τον Σύλλογό μας...
ΣΕΛΙΔΑ 8

Με μια πρωτότυπη δράση επέλεξε ο Σύλλογός μας να τιμήσει την Επανάσταση του 1821,
στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα για τα
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η πρόταση ήταν του πατριώτη μας, Τάκη Γκαραφλή και ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» ξεκίνησε
στα τέλη Ιουνίου να μετρά τα χιλιόμετρα που διανύουν οι Καλλιπευκιώτες, αλλά και οι φίλοι τους, που
κατοικούν είτε στο χωριό, είτε σε οποιοδήποτε μέρος
της Ελλάδας και το εξωτερικό, μέχρι να συμπληρωθούν τα 1821 χλμ. που ήταν ο στόχος.

Ευχαριστιών συνέχεια
ΣΕΛΙΔΑ 9
Αποστόλης Αστ. Παπαϊωάννου
Θερινό Θέρετρο «Η Καλλιπεύκις»
ΣΕΛΙΔΑ 10
Απόστολος Δ. Γκουγκουλιάς
Δασοπυρόσβεση—Προτάσεις
ΣΕΛΙΔΑ 11

Συνέχεια στη σελίδα 3

«Ερωτοτρόπια»

Βούλα Ζήση Κατσιούλα
Αναμνήσεις Καλλιπεύκης
ΣΕΛΙΔΑ 17
Η Θέση μας
Ποιος και για ποιο λόγο, κούνησε το βάζο;
Εάν μαζέψετε εκατό μαύρα μυρμήγκια και εκατό κόκκινα μυρμήγκια και τα
βάλετε σε ένα μεγάλο γυάλινο βάζο, τίποτα δεν θα συμβεί. Όμως, αν πάρετε
το βάζο και το κουνήσετε βίαια και μετά το αφήσετε στο τραπέζι, τα μυρμήγκια θα αρχίσουν να σκοτώνουν το ένα το άλλο. Τα κόκκινα πιστεύουν ότι τα
μαύρα είναι ο εχθρός, ενώ τα μαύρα πιστεύουν ότι τα κόκκινα είναι ο εχθρός
τους. Όμως, ο πραγματικός εχθρός—αυτός που «συντάραξε» τον κόσμο τους—
είναι το άτομο, που κούνησε το βάζο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και ισχύει για
τις περισσότερες διαμάχες μέσα σε μία κοινωνία. Άνδρες εναντίον γυναικών.
Αριστεροί εναντίον Δεξιών. Φασίστες εναντίον Αντιφασιστών. Λευκοί εναντίον
Μαύρων. Πίστη εναντίον Επιστήμης. Διαθρησκευτικές συγκρούσεις. Και τόσοι
άλλοι διαχωρισμοί, που οδηγούν σε κοινωνικές διχόνοιες. Πριν πολεμήσουμε ο
ένας τον άλλον, πρέπει να αναρωτηθούμε: Ποιος και για ποιο λόγο, κούνησε
το βάζο; Αυτό το δημοφιλές απόσπασμα φαίνεται να έχει εμπνευστεί από ένα
απόσπασμα από το μυθιστόρημα του συγγραφέα Kurt Vonnegut του 1963
«Cat’s Cradle»
Η αγγλική εκδοχή του άρθρου στη σελίδα 8
Το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», η φωτογραφία μας εδώ καθαρά ενημερωτικά…
Από αριστερά προς τα δεξιά: Γόνη Τσιαπλέ, Αντιπρόεδρος, Βούλα Παπαδόντα, Πρόεδρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ταμίας, Ειρήνη Κουτσιανικούλη, Γραμματέας, Αγγελική Παπαστεργίου, Θανάσης Παπαϊωάννου και
Ρούλα Πασχάλη, Μέλη

Εκεί, στη σκιά του μυθικού βουνού, υπό το φως της υπέρλαμπρης αυγουστιάτικης Πανσελήνου και με τη δροσερή πνοή
του μυρωμένου ολύμπιου αγέρα, ο έρωτας, το πάθος, ο
πόνος, το μίσος, η λύπη, η χαρά, το χαμόγελο, η συντροφικότητα και η αγάπη πλημμύρισαν την ατμόσφαιρα και συγκίνησαν όσους επέλεξαν να επισκεφτούν την όμορφη Καλλιπεύκη και να παρακολουθήσουν την μουσικοθεατρική
παράσταση «Ερωτοτρόπια», που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογός
μας και η θεατρική ομάδα Realisma.
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Η Καλλιπεύκη αφηγείται
Τριήμερο φεστιβάλ παραμυθιών
για μικρούς και μεγάλους
Ένα μαγικό ταξίδι σε τόπους μακρινούς ξεκίνησε από μια
τόση δα κόκκινη κλωστίτσα, που αδιόρατα σεργιάνισε τα
δρομάκια της Καλλιπεύκης. Τον μίτο των παραμυθιών ξετύλιξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Γιορτής Παραμυθιών Κέας
και του Φεστιβάλ Αφήγησης Αθήνας, Γιώργος Ευγενικός,
παρέα με άλλους επτά αφηγητές.
Συνέχεια στη σελίδα 6

Τη φύση στην
καλή της ώρα ευρήκαν
...οι φίλοι του Συλλόγου μας, που ανταποκρίθηκαν και φέτος στο ανοιξιάτικο κάλεσμά
μας στην εκδρομή —περίπατο, που διοργανώσαμε προς τιμήν της γιορτής της μητέρας
και των λουλουδιών του Μάη.
Συνέχεια στη σελίδα 5

Ε θελοντική
Α ιμοδοσία
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Δεκέμβριος 2021

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων για το 2022
Για την επόμενη πολιτιστική χρονιά, που τελειώνει τον Αύγουστο του
2022, παραγραμματίσαμε τις παρακάτω δράσεις - εκδηλώσεις:
 Κοπή Βασιλόπιτας, Κυριακή 02/01/2022, Δημοτικό Σχολείο.
 «Τη φύση στην καλή της ώρα εβρήκα», Αφιέρωμα στη γιορτή
της μητέρας, Κυριακή 08/05/2022, Ροζός, Δημοτικό Σχολείο.
 «Η Καλλιπεύκη αφηγείται», διήμερο αφήγησης, Σάββατο,
Κυριακή 30-31/07/2022, Δημοτικό Σχολείο, Μπίμπω, Βρυσοπούλα.
 Εθελοντική Αιμοδοσία, Σάββατο 06/08/2022, Δημοτικό Σχολείο.
 Αντάμωμα, Σάββατο 06/08/2022, Πατωμένη.
 Γενική Συνέλευση, απολογισμός, προτάσεις, ανάδειξη νέου
Δ.Σ. 13/8/2022, Δημοτικό Σχολείο.
 Θεατρική Παράσταση, Σάββατο 13/08/2022, Δημοτικό Σχολείο.
 Βραδιά Δημοτικής Μουσικής, Σάββατο 20/08/2022, πλατεία.
 Βραδιά Ηλικιωμένων, Σάββατο 01/10/2022, σε κατάστημα.
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Εθελοντική αιμοδοσία
7 Αυγούστου 2021
Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, το Σάββατο 7 Αυγούστου και στο Δημοτικό
Σχολείο, με επιτυχία! Το συνεργείο εξωτερικών αιμοληψιών αποτελούσαν η Μαίρη Βασιλούδη γιατρός, η
Γεωργία Αθανασιάδη νοσηλεύτρια και ο Γιάννης Μακρυγιάννης οδηγός, τους οποίους και ευχαριστούμε
θερμά! Κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας, μας έκανε την τιμή και ο διοικητής του Νοσοκομείου, Γρηγόρης
Βλαχάκης. Προσήλθαν 19, αιμοδότησαν 18!
Τους ευχαριστούμε όλες και όλους!
Οι αιμοδότες
Βαρδακάρης Απόστολος
Γεωργαντζιά Μαρία
Γκαβούτσικος Χρίστος
Γκαζγκάνης Ι. Δημήτριος
Ζαφείρη Παγώνα
Καρατόλιος Απόστολος

Κολιού Αποστολία
Κουτσιανικούλη Ειρήνη
Λαμπίρης Κωνσταντίνος
Μαλάκου Γεωργία
Μαντά Μαρία
Παναγούλας Ευάγγελος

Παπαδόντα Παρασκευή
Παπαδόντας Δημήτριος
Παπαϊωάννου Χριστίνα
Παπαστεργίου Αγγελική
Σανοθύμιου Μαρία
Ταμπάκας Ηλίας

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δράσεις - εκδηλώσεις
χωρίς, όμως, να έχει οριστεί η ημερομηνία:
 Εθελοντική καθαριότητα και συντήρηση στις βρύσες του
χωριού, ιδιαίτερα τη Βρυσοπούλα όπου θα φροντίσουμε και
για τη διαμόρφωση του χώρου
 Εγκκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού
 Μαθήματα παραδοσιακών χορών
 Αγώνας ποδοσφαίρου
 Αγώνας μπάσκετ
 Πεζοπορία στη λίμνη Κατή
 Περίπατος στον Πευκωτό

Οικονομική εξόρμηση
Δύο Κυριακές μέσα στο καλοκαίρι, κέρασαν στην πλατεία γλυκό του κουταλιού (σε βαζάκι) οι κυρίες του Δ.Σ.
υπενθυμίζοντας στους παραβρισκόμενους την ελάχιστη υποχρέωση προς τον Σύλλογό μας… τη συνδρομή!

Τέλος, όπως κάθε καλοκαίρι τα τελευταία έξι χρόνια, έτσι και το καλοκαίρι του 2022, θα λειτουργήσει το Τμήμα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών, με πλήθος δράσεων, που αποσκοπούν στην συνεργασία, κοινωνικοποίηση μέσα από την τέχνη, τη λαϊκή
παράδοση, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γενικότερα.
Σημείωση: Είναι αυτονόητο, πως όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα
γίνουν, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Βραδιά κινηματογράφου
Τσιλιμένης Δημήτριος
Βραδιά κινηματογράφου, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου και στις 9
Αυγούστου το βράδυ, με προβολή της ταινίας «Νύφες» του Π. Βούλγαρη
και τιμή στον πατριώτη μας, Δημήτριο Ν. Τσιλιμένη, που χάρισε στον
Σύλλογό μας την κινηματογραφική του μηχανή, 16 χιλιοστών του 1966,
ιδιαίτερης πολιτιστικής και μουσειακής αξίας!
Ευχαριστούμε την Γόνη Τσιαπλέ, την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, που ετοίμασε και προσέφερε ποπ κορν (μπαπούσκες) σε όλους!
Τσιλιμένης Δημήτριος
Γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου του 1937 και ήταν ένα από τα 7 παιδιά του Νικολάου Τσιλιμένη και της Βασιλικής Μούργκα. Στο σχολείο πήγε μόνο στην πρώτη τάξη και αργότερα πήγε στο νυχτερινό δημοτικό για να πάρει απολυτήριο.
Από μικρός, εργάστηκε στα χωράφια ως εργάτης και ως οδηγός. Το 1961 μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου εργάστηκε ως εργάτης. Εκεί παντρεύτηκε με την Ελένη Αλατζιά από τον Θόλο Σερρών. Μαζί απέκτησαν
4 κόρες (σήμερα έχει 5 εγγόνια). Από τη Γερμανία, επέστρεψε το 1966. Τότε αγόρασε ένα τρακτέρ - από τα πρώτα στην Καλλιπεύκη - και μια κινηματογραφική μηχανή, επειδή ήταν λάτρης του σινεμά. Πρόβαλλε ταινίες στην Καλλιπεύκη, στον Ευαγγελισμό, στα Τέμπη, στην Ιτέα, στο Μακρυχώρι, στην Καρυά και σε άλλα χωριά της
Ελασσόνας. Οι προβολές του κράτησαν τρία χρόνια… Αν και ο κόσμος ανταποκρινόταν, το μεροκάματο δεν επαρκούσε. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όπου πήγαινα, ο κόσμος με αγαπούσε και με περίμενε, για να δει τις ταινίες. Όπου γίνονταν
οι προβολές, γέμιζε από κόσμο».
Το 1970, φεύγει για τη Λάρισα και αρκετά χρόνια ασχολείται με διάφορες εργασίες (εργάτης, οδηγός κλπ.). Το 1982, αγοράζει ταξί και εργάζεται επαγγελματικά για
28 χρόνια. Ήταν υποδειγματικός επαγγελματίας και ήταν ίσως ο μοναδικός, που
έβγαζε το ταξί στην Καλλιπεύκη, τότε που ο δρόμος δεν είχε ακόμη ασφαλτοστρωθεί. «Δεν προλάβαινα να καθίσω, δούλευα πολύ καλά. Οι άλλοι ταξιτζήδες έλεγαν:
όλο για σένα χτυπάει το τηλέφωνο», ανέφερε ο ίδιος.
Ασχολήθηκε και λίγο με την κιθάρα, έπαιξε με διάφορους μουσικούς, ξένους και
Καλλιπευκιώτες, όπως με τον Δημήτριο Τσολάκη (βιολί), τον Γιάννη Γκουντουβά
(Μαλλιάρα) και τον Παύλο Τσιούγκο (βιολί), τον οποίο συνόδευε με την κιθάρα του
ο Δημήτριος Τσιλιμένης, στα πρώτα του βήματα. Κυρίως έπαιζε σε γάμους.
Ο Δημήτριος Τσιλιμένης, ήταν αυτό, που θα λέγαμε «παιδί της πιάτσας» και έζησε
από πρώτο χέρι την κατοχή, τον εμφύλιο και τη μεγάλη φτώχεια.

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»
Τρίμηνη έκδοση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
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 Πασχάλη, Θανάσης Παπαϊωάννου.
Αρ. Λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ - IBAN:
GR9301103250000032500218907
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ),
Κωδικός Τράπεζας (SWIFT - BIC): ETHGRAA
(χρειάζεται για τους εκτός Ελλάδας).
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1821 - 2021
200 χρόνια Ελλάδα!
Το παρακάτω ήταν η πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Ελάτε να περπατήσουμε, μαζί και χώρια, 1821 χιλιόμετρα, αθροιστικά, τιμώντας έτσι τα 200 χρόνια της ελεύθερης πατρίδας μας, όπου κι αν βρίσκεστε!
Καλλιπευκιώτισσες και Καλλιπευκιώτες, σ' όποια χώρα της γης κι αν βρίσκεστε, σας καλούμε να συμμετάσχετε για να τιμήσουμε όλοι μαζί τα 200 χρόνια της πατρίδας μας, περπατώντας
1821 χιλιόμετρα! Καθεμιά και καθένας από σας, μόνοι ή με την παρέα σας αφιερώσετε από το περπάτημά σας (αν περπατάτε) ή περπατήστε (αν δεν το συνηθίζετε) κάποια μέτρα ή χιλιόμετρα, ώστε όλοι μαζί και αθροιστικά να συμπληρώσουμε 1821 χιλιόμετρα, αφιερώνοντάς τα στο 1821, στη χρονιά της έναρξης του αγώνα για τη λευτεριά, στα 200 χρόνια της Ελλάδας!
Περιμένουμε από σας, από σήμερα και μέχρι να συμπληρωθούν τα 1821 χιλιόμετρα, να μας στείλετε: όνομα ή ονόματα, φωτογραφία και χιλιόμετρα, που περπατήσατε, καθώς και περιοχή! Παράδειγμα: σήμερα ο Α, η Β, ο Γ και η Δ περπάτησαν από την Καλλιπεύκη μέχρι την Πατωμένη, η απόσταση είναι δύο χιλιόμετρα, άρα έχουμε τα πρώτα οχτώ χιλιόμετρα!
Για κάθε συμμετοχή (ονόματα, φωτογραφία, χιλιόμετρα) παρακαλούμε να μας ενημερώνετε με μήνυμα (messenger) και εμείς θα τη δημοσιεύουμε στις σελίδες του Συλλόγου μας στο
Facebook. Όταν συμπληρωθούν τα 1821 χιλιόμετρα, θα δημοσιεύσουμε όλα τα ονόματα και κάποιες φωτογραφίες στο επόμενο φύλλο της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, στον ιστότοπο
του Συλλόγου μας (kallipefki.gr).
Πατριώτισσα και πατριώτη, περιμένουμε τη συμμετοχή σου!
Σημείωση 1: Η συμμετοχή σας - για όσες και όσους βρίσκεστε μακριά - είναι και μια ευκαιρία γνωριμίας!
Σημείωση 2: Επιλέξαμε περπάτημα και όχι τρέξιμο για να μην αποκλειστεί καμία και κανένας!
Σημείωση 3: Μπορούν να συμμετάσχουν και φίλοι σας καθώς και φίλες και φίλοι του Συλλόγου μας και της Καλλιπεύκης.»
Και παρακάτω, όσες, όσοι ανταποκρίθηκαν! Όλοι μαζί συγκεντρώσαμε τα 1821 και τα ξεπεράσαμε, χιλιόμετρα, που περπατήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στη Γερμανία, στον
Καναδά…
Ακολουθούν όνομα, ονόματα και περιοχή:
Δημήτρης Γκαραφλής, Όλυμπος, Καλλιπεύκη
Κώστας Καλούσης, Άργος
Tomasz Frankowski, Όλυμπος, Καλλιπεύκη
Διονύσης Μανωλούλης, Καλλιθέα Πιερίας
Τούλα Καλούση (και τα εγγόνια της), Παγώνα Καλούση, Λόλα Τσακάλη, Δήμητρα Μιχαντά (συζ. Κώστα), Καλλιπεύκη
Αποστόλης Ψαρρός, Θωμάς Πιπίλης, Ζήσης Καραμπατής, Καλλιπεύκη
Ματίνα Γκαραφλή, Αποστόλης Γκαραφλής, Μαρία Γκαραφλή - Κάγκουρα, Καλλιπεύκη
Οικογένεια Γιάννη Γκέτσιου στην Ανάληψη
Ο Δημήτρης Γκαραφλής στον Όλυμπο
Ματίνα Γκαραφλή, Αιμιλία Γκαραφλή, Rochford, Αγγλία
Χριστίνα Παπαϊωάννου, Αμαλία Παπαϊωάννου, Μάρεκ, Άντεκ, Πιότρεκ Frankowski, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Καλλιπεύκη
Θάνος Χαριτάτος με την οικογένειά του, Καλλιπεύκη, Όλυμπος
Παύλος Κορώνας, με τη σύζυγο και τα εγγόνια τους, Καλλιπεύκη
Δήμητρα Παπαστεργίου και Δημήτρης Γκαζγκάνης, Παυλιανή Φθιώτιδας
Μαρία Γκέτσιου, Ιωάννης Γκέτσιος, Γιώτα Κοσμά, Χρίστος και Γεράσιμος - Μάριος Γκέτσιος, Καλλιπεύκη
Κική Κανελιά, Ιγνάτιος Καραμιχάλης, Ζαγοροχώρια
Βάσω Μπίμπου, Σούλα Λιάγγα, Φάρσαλα
Βασίλης Γεροστέργιος, Μιχάλης Γεροστέργιος, Ιωάννης Γεροστέργιος, Αποστόλης Κρυβοσίδης, Λάρισα
Θωμάς Τσιαπλές, Βαγγέλης Παναγούλας, Γόνη Τσιαπλέ, Απόστολος και Μαρία Παναγούλα, Χρήστος
Μπέλλος, Αλέξανδρος Σούρλας με την οικογένειά του, Καλλιπεύκη
Νικηφόρος και Χριστίνα Λαμπίρης, Αγγελική Παπαστεργίου, Καλλιπεύκη
Τα παιδιά του Τμήματος
Η Βίκη Μαντά, στο Βανκούβερ
Δημιουργικών Δραστηριοτήτων προς
Στέλιος Παπαδόντας, Ρούλα Πασχάλη, Βαλάντης Καρνάβας, Θεόδωρος, Γιάννης, Λυδία Καρνάβα και
και η διαδρομή, που έκανε
την Πατωμένη
Βούλα Παπαδόντα, Καλλιπεύκη
Νίκος Πολυζάς, Berganger, Γερμανία
Αποστόλης Γκαραφλής, Ζωή Ροδάκη, Σάμο και Λήμνο
Αποστόλης Γκουγκουλιάς, Καλλιπεύκη
Γιάννης Μασούρας και Ηλίας Παπαζήσης, Καλλιπεύκη
Μαγδαληνή Παπαδοπούλου (σύζυγος Ιωάννη Μούργκα), Στουντκάρδη
Ιωάννης και Παγώνα Παπαδόντα, Τσιάτσιος Ζήσης, Καλλιπεύκη
Αποστόλης Καρατόλιος με την οικογένειά του, Καλλιπεύκη
Βούλα Ντόντου, Παγώνα Ζαφείρη, Καλλιπεύκη
Στέργιος Μούργκας, Αναστασία Κολλιού, Καλλιπεύκη
Γιώργος Γουγουλιάς, Σκύρος
Εξήντα άτομα συνολικά στη διαδρομή ανάβασης στην Μεταμόρφωση
Γιώργος Ζίας, Αγιόκαμπος
Η Καλλιπεύκη, όπως την αποτύπωσε ο φακός του Tomasz Frankowski
Μαρία Ανατολίτη, Κρανιά
(κέντρο η Ανάληψη, ακριβώς αριστερά η «λίμνη», κέντρο λίγο πιο
Τα παιδιά του Τμήματος Δημιουργικών Δραστηριοτήτων: Γιώργος, Ιωάννα, Δέσποινα,
κοντά η Τιτνάτα της Καρυάς).
Άντεκ, Πιότρεκ, Κωνσταντίνος, Παρασκευούλα, Μαρία, Δήμητρα, Μαρία, Μαριτίνα, Τάνια, Η Μαγδαληνή Παπαδοπούλου με
Ζαφείρης, Γιάννης, Λυδία, Πηνελόπη, Ηλέκτρα, Φένια, Βίκυ, Ισμήνη, Ιοκάστη και
τον σύζυγό της Ιωάννη Μούργκα
στη Στουντγκάρδη
οι συνοδοί: Βούλα Παπαδόντα, Χριστίνα Παπαϊωάννου, Μαρία Μιχαήλ και Στέλλα Μιχαήλ,
Καλλιπεύκη.
Χαρίκλεια Φάκα - Πατούλια, Αμοργός
Λία, Άννα και Μητσάκας Παπαϊωάννου, Καλλιπεύκη
Μαρία Γεροφώτη, Καλλιπεύκη
Δήμητρα και Γιάννης Μασούρας, Καλλιπεύκη
Ελευθερία και Πούλιος Παπαστεργίου, Καλλιπεύκη
Βίκη Μαντά, Βανκούβερ Καναδά
Τα παιδιά: Ελευθερία, Δέσποινα, Ιωάννα, Γιώργος, Παρασκευούλα, Κωνσταντίνος, Λυδία, Θοδωρής, Γιάννης, Ζήσης, Απόστολος, Μάρκος, Σταματούλα, Γιάννης, Τάκης, Ζήσης, Καλλιπεύκη
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου και Αιμιλία Γκαραφλή, Λονδίνο
Ο Θάνος Χαριτάτος με την οικογένειά του στον Όλυμπο
Κωνσταντίνος Γκαραφλής, Όλυμπος
Τιμούν το ’21 περπατώντας ...1821 χιλιόμετρα! Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
https://bit.ly/30ms0an
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«Ερωτοτρόπια»
Η Καλλιπεύκη εξύμνησε τον Έρωτα με μια υπέροχη μουσικοθεατρική παράσταση—13 Αυγούστου
Για ακόμη μία χρονιά, ο Σύλλογός μας φρόντισε ώστε, όσοι παραβρέθηκαν στην Καλλιπεύκη στις 13 Αυγούστου, να απολαύσουν τη λαμπρή Πανσέληνο του Αυγούστου με πολιτιστικά δρώμενα υψηλού επιπέδου, ανεβάζοντας
τον πήχη και άλλο πιο πάνω!

σθημάτων που βίωσε, όταν υπήρξε ερωτευμένος/η. Η συζήτηση γύρω απ’ τον έρωτα είναι
ανεξάντλητη και το συναίσθημα, αν και καθολικό, βιώνεται εντελώς προσωπικά.

Η
μουσικοθεατρική
παράσταση
«Ερωτοτρόπια» ήταν υπέροχη! Ηθοποιοί και
μουσικοί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό! Το
κοινό παρακολούθησε με ιδιαίτερο και αμείωτο ενδιαφέρον και η βραδιά ήταν αρκετά δροσερή.
Η πρόεδρος, Βούλα Παπαδόντα, ανέφερε
όλους τους συντελεστές και τους ευχαρίστησε
για την προσφορά τους! Να σημειώσουμε πως
όλοι, ηθοποιοί και μουσικοί, εργάστηκαν για
την παράσταση αφιλοκερδώς!

Απ’ την άλλη πάλι, ευκολότερα προκύπτει τι
μπορεί να συμβαίνει με το – αναντίρρητα εκπληκτικό συναίσθημα της αγάπης, αφού
είναι πιο ξεκάθαρο σε άλλα είδη σχέσεων,
πέραν των ερωτικών. Το πώς, όμως, η αγάπη
συνδέεται χρονικά και τροπικά με τον έρωτα
παραμένει μυστήριο. Άλλοι ισχυρίζονται ότι
ενυπάρχει ταυτόχρονα, άλλοι ότι η αγάπη
εμφανίζεται ενώ ο έρωτας εξαλείφεται, κ.ο.κ..

Παραβρέθηκαν: ο π. Βησσαρίωνας, ο Δήμαρχος, Γιώργος Μανώλης, που χαιρέτισε την
εκδήλωση, συνεχάρη το Δ.Σ. και αναφέρθηκε
στους συνανθρώπους μας, που επλήγησαν
από τις φωτιές, ο αντιδήμαρχος, Θανάσης
Καραναστάσης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, Φάνης Γκουντουβάς και ο πρόεδρος
του πολιτιστικού οργανισμού, Χρίστος Κρικώνης και η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Μαρία Κωστή.

Έτσι και στη μουσικοθεατρική παράσταση με
τίτλο «Ερωτοτρόπια», που παρακολουθήσαμε
την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 και ώρα
9:00 μ.μ., στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου
Καλλιπεύκης, την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα
Realisma, μέσα από εναλλαγές θεατρικών
πράξεων και μουσικών κομματιών, εκτυλίχτηκαν στα μάτια των θεατών/τριών οι πολυποίκιλες εκδηλώσεις του έρωτα και της αγάπης. Η
κτητικότητα, ο εγωισμός, το φτερούγισμα της
καρδιάς, το πάθος, η τρυφερότητα, η στοργή, η
αλλοτρίωση έως τα - σχεδόν - αναπάντητα
ερωτήματα πώς, πότε και αν τελικά ο έρωτας
μετουσιώνεται σε ανιδιοτελή, ατελεύτητη αγάπη.

Η αντίληψη του τι είναι έρωτας διαφέρει ανάμεσα στους λαούς, αλλά και τους ανθρώπους.
Αναμφίβολα, καθένας/καθεμία από εμάς δυσκολεύεται ν’ απαντήσει στο ερώτημα «τι
είναι έρωτας» και συνήθως, δίχως να το αντιληφθεί, η ερμηνεία που θα δώσει θα είναι η
προσπάθεια απόδοσης με λέξεις των συναι-

Από την αρχή της παράστασης φάνηκε η
άψογη συνέργεια ορχήστρας και ηθοποιών.
Μας καλωσόρισε ο θεός Έρωτας. Στη συνέχεια,
παρακολουθήσαμε αποσπάσματα έργων του
Λόρκα, του Μπόρχες, του Λουντέμη, του
Σκούρτη, του Χριστιανόπουλου και άλλων, ενώ
μεταξύ των θεατρικών σκηνών ακούστηκαν

τραγούδια παραδοσιακά (Μενεξέδες και ζουμπούλια, Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα, Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη) αλλά και του σύγχρονου εντεχνολαϊκού ρεπερτορίου (Του έρωτα και του
θανάτου, Συνταγές μαγειρικής, Άσε με να μπω,
Ακόμα σ’ αγαπώ), τα οποία βρίσκονταν σε απόλυτη συνάφεια με τα θεατρικά, που προηγούνταν και έπονταν. Η τέχνη του θεάτρου έδινε
τη σκυτάλη στην τέχνη της μουσικής και μετά
την κάθε απάντηση περνούσαμε στο επόμενο
ερώτημα.

Εκτός των θεατρικών πράξεων και των τραγουδιών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επιλογή της σκηνοθέτιδας, Ρούλας Πασχάλη, να
συμπληρώσει το καρέ της παράστασης με βίντεο που προβάλλονταν σε προτζέκτορα, δίνοντας στο έργο μία δυναμική διάσταση, που
πολλαπλασίαζε, επί της ουσίας, τις περιοχές,
που μπορεί ν’ αναζητηθεί ο έρωτας και η αγάπη. Μια τέτοια περιοχή που ξεχώρισε ήταν η
ευφυέστατη επιλογή, απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα να δώσουν… τα παιδιά!
Αδιαμφισβήτητα τυχεροί και πιο πλούσιοι σε
ιδέες και συναισθήματα όσοι/ες παρακολούθησαν την παράσταση.
«Έρως ανίκατε μάχαν», Σοφοκλής. «Ο έρωτας
είναι δυνατός σαν τον θάνατο», Ευριπίδης. Το
Συμπόσιο του Πλάτωνα. «Αγαπά πολύ λίγο
όποιος μπορεί να διηγηθεί τον έρωτά του»,
Αλιγκέρι Δάντης. «Ζήλεια, ο φρουρός του
έρωτα», Σαίξπηρ. «Και τώρα ο έρωτας ο λυσιμελής με παρασύρει», Σαπφώ. «Η ουσία του
έρωτα είναι η αβεβαιότητα», Όσκαρ Ουάιλντ.
«Η ομορφιά του έρωτα δε βρίσκεται στην αιωνιότητα, βρίσκεται στην προσωρινότητα»,
Άγγελος Τερζάκης.

Ηθοποιοί και μουσικοί γοήτευσαν το κοινό και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων

«Ερωτοτρόπια»: Μία επίγευση από την παράσταση
https://www.larissanet.gr/2021/08/20/erototropia-mia-epigefsi-apo-tin-parastasi/
Η Καλλιπεύκη των Θεών, του πολιτισμού, της προσφοράς και της δημιουργίας!
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/i-kalipefki-ton-theon-tou-politismou-tis-prosforas-kai-tisdimiourgias-foto?fbclid=IwAR2cvnUduCRAZ1xiUb4ll_Ks9DZ0eYyC4ps0d3oxGAXMoPNUtHRwTiO0Bk

Είναι γνωστό ότι ο έρωτας δεν άφησε αδιάφορο κανέναν/καμία μεγάλο/η δημιουργό. Όλοι/
ες ασχολήθηκαν μαζί του και προσπάθησαν
να δώσουν τη δική τους ερμηνεία. Και τυχαίνει αρκετά συχνά σε αυτές να βρίσκουμε ταύτιση, παρηγοριά και αγαλλίαση, διαπιστώνοντας αίφνης ότι και άλλοι/ες βίωσαν - και
κατάφεραν να περιγράψουν - παρόμοια συναισθήματα, συνθήκες και καταστάσεις μ’
εμάς.

Όσο πολλαπλά τα πρόσωπα του έρωτα τόσες
και οι ερμηνείες του. Ίσως, τελικά, διότι στον/
στην καθένα/καθεμία εμφανίζεται με διαφορετικό πρόσωπο - τόσο διαφορετικό όσο διαφορετική είναι η μοναδικότητα της κάθε
ύπαρξης.
Στην μουσική - θεατρική παράσταση
«Ερωτοτρόπια», συμμετείχαν:
Βασίλης Γκουντής, Σοφία Τσισλέμη, Κατερίνα Θεοδοσίου, Γιάννης Περίφανος, Ευθυμία Τσιάπανου, Στέλιος Παπαδόντας, Ρούλα Πασχάλη, Χρήστος Μπέλλος.
Στέλιος Παπαδόντας, Αποστόλης Γεωργίου,
Μυρτώ Παπαϊωάννου, Ορφέας Παπαϊωάννου, Στέλιος Βαλδούμας, Κώστας Γκουντής,
Κώστας Ζωιτός.

Τις θερμότερες των ευχαριστιών μας και τα
θερμότερα των συγχαρητηρίων μας!
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«Τη φύση στην καλή της ώρα ευρήκα»
Φεστιβάλ αγριολούλουδων - Έκθεση Φωτογραφίας – Γιορτή Μητέρας
Η δεύτερη Κυριακή του Μάη είναι αφιερωμένη στην μάνα! Φέτος, λόγω των περιορισμών, ο
Σύλλογός μας οργάνωσε εκδρομή – πεζοπορία – προς τιμήν της μάνας – την επόμενη, δηλαδή
την τρίτη Κυριακή, στις 16 Μαΐου 2021, στις 10:30 π.μ. και στην περιοχή «Ροζός», όπου και βρίσκονται τα λιβάδια με τα λουλούδια του Μάη (άγριοι νάρκισσοι)! Η συνάντηση έγινε στη θέση
«Σταυροδρόμι», 800-1000 μέτρα πριν τα λουλούδια του Μάη.
Στην εκδρομή αυτή, παραβρέθηκαν τριάντα περίπου άτομα, φίλοι των αγριολούλουδων και της περιπέτειας και φωτογράφισαν κατά την πεζοπορία και στο
«Ροζό», αγριολούλουδα και λουλούδια
του Μάη. Αρκετοί μας έστειλαν τις φωτογραφίες τους, τις οποίες και αναρτήσαμε
στο site του Συλλόγου μας, να βρίσκονται
για τον καθένα και για κάθε χρήση… Αν
κάποια – κάποιος αναδημοσιεύσει ή χρησιμοποιήσει σε άλλα μέσα, καλό είναι να αναφέρει την πηγή και τον φωτογράφο.
Η εκδήλωση διατήρησε τον τίτλο, που είχε και τα προηγούμενα χρόνια: «τη φύση στην καλή της
ώρα ευρήκα – φεστιβάλ αγριολούλουδων – έκθεση φωτογραφίας – γιορτή μητέρας» ανεξάρτητα αν λόγω των περιορισμών δεν έγιναν όλες οι δράσεις.

…και, ναι! Τη βρήκαμε τη φύση στην καλή της ώρα! Την Κυριακή στις 16 του Μάη 2021, στην
Καλλιπεύκη και στη θέση «Ροζός», όπου και τα άπειρα λουλούδια του Μάη (άγριοι νάρκισσοι)
… και όχι μόνο, με μια μεγάλη και όμορφη παρέα! Ναι, με αποστάσεις κλπ…

…και, όπως σημείωσε η Βασιλική Πασχάλη και ο Σπύρος Τσαντόπουλος: «Αγαλλίασε η ψυχή
και το μάτι μας, μετά από τον πολύμηνο εγκλεισμό, στις 16 Μάη 2021, στην Καλλιπεύκη και
γέμισε η αγκαλιά μας με άγριους νάρκισσους και λογιών μυρωμένα αγριολούλουδα…».
4ο Φεστιβάλ αγριολούλουδων—Διαγωνισμός φωτογραφίας
https://bit.ly/3ojOn8m

Εκδηλώσεις, Καλοκαίρι 2021
Πρώτες βοήθειες
Μαθήματα πρώτων βοηθειών, στις
23 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο.
Οι Ξενοφών Λέτσας, Βασίλης Αρχοντής - Ευστρατιάδης και Ροδάνθη
Φακή, της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης και Υγειονομικων Αποστολών
(Ε.Ο.Δ.Υ.Α.), μας έκαναν την τιμή να
είναι στην Καλλιπεύκη (αφιλοκερδώς) και να μας παρουσιάσουν
σειρά μαθημάτων πρώτων βοηθειών
για δυόμισι ώρες, όπου όσοι τυχεροί παραβρέθηκαν, παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον,
μέχρι τέλους! Απλή, κατανοητή παρουσίαση, με απλά λόγια, πρακτικές και μέσα!
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τα τρία μέλη της ομάδας και όλες και όλους που παραβρέθηκαν.

Κόμικ - Εργαστήρι για παιδιά - Παρουσίαση βιβλίου
Εργαστήρι κόμικς για παιδιά, στο Δημοτικό Σχολείο, είχαμε το πρωί στις 24 Ιουνίου, όπου ο
Θανάσης Καραμπάλιος, δημιουργός της σειράς κόμικς «1800» εξήγησε τι και πώς και βοήθησε
τα παιδιά να δημιουργήσουν το «δικό» τους.
Το βραδάκι στο Δημοτικό Σχολείο, παρουσιάστηκε το 5ο βιβλίο - κόμικ του
Θανάση Καραμπάλιου. Για το βιβλίο μίλησε η Βούλα Παπαδόντα (φιλόλογος),
Πρόεδρος του συλλόγου μας, κάνοντας
μια αναφορά στο κόμικ γενικότερα και
στο έργο του δημιουργού (5 βιβλία), καθώς και ο δημιουργός! Ο Θανάσης Καραμπάλιος, αναφέρθηκε γενικά στα κόμικς
και στους λόγους, που τον ώθησαν προς
τα εκεί και πως για να φτάσει μέχρι εκεί, έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία της εποχής, από
κάθε δυνατή πηγή, συμπεραίνοντας πως δεν είναι μόνο αυτή, που μάθαμε στα σχολεία κι ούτε
είναι τόσο ιδανική.
Παραβρέθηκαν αρκετές και αρκετοί
καλλιπευκιώτισσες και καλλιπευκιώτες.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση.
Η εκδήλωση έκλεισε με τον δημιουργό
να υπογράφει τα βιβλία του, με τον
ιδιαίτερο και ξεχωριστό δικό του τρόπο,
σκιτσάροντας στη στιγμή μια φιγούρα –
διαφορετική σε κάθε βιβλίο.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τον δημιουργό, τους παραβρισκόμενους και τον πρόεδρο της σχολικής
επιτροπής, Βασίλη Σίμο, που μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τον προβολέα
(προτζέκτορα) του σχολείου.
Στην Καλλιπεύκη παρουσιάζεται η σειρά κόμικς «1800» του Θανάση Καραμπάλιου
https://www.larissanet.gr/2021/07/21/stin-kallipefki-parousiazetai-i-seira-komiks-1800-touthanasi-karampaliou/
Σημείωση: σε όλες τις εκδηλώσεις, που έγιναν στις αίθουσες του σχολείου, ήταν όλοι με μάσκα (εκτός ομιλητών), σε απόσταση, με ανοιχτά παράθυρα - πόρτα και αντισηπτικό, στις εκδηλώσεις που έγιναν σε εξωτερικούς χώρους επίσης το ίδιο.

Μουσειοσκευή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα
Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με αντιπροσωπευτικά έργα της Συλλογής Κατσίγρα, ζωντάνεψαν πίνακες και έπαιξαν παιχνίδια
μιας άλλης εποχής!
Στις 28 Ιουλίου 2021 και στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης, μια πρωτοβουλία της Προέδρου του Συλλόγου μας, Βούλας Παπαδόντα, με τη βοήθεια της Στέλλας Μιχαήλ και
της Χριστίνας Παπαϊωάννου.

Πεζοπορία—Ανάβαση στη Μεταμόρφωση
Καλλιπεύκη, 31 Ιουλίου 2021
Η πεζοπορία - ανάβαση έγινε! Όλα πήγαν καλά! Εξήντα ένα άτομα δεν είναι λίγα! Από το σημείο συνάντησης - εκκίνησης μέχρι την κορυφή και... επιστροφή, χρειάστηκαν - χωρίς βιασύνη
- τέσσερεις ώρες! Το Δ.Σ του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. "Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ" ευχαριστεί όλες και όλους που συμμετείχαν, τις εθελόντριες, εθελοντές,
που βοήθησαν στη διαδρομή και τον
Θανάση Μπαντή, πλανόδιο οπωροπώλη, που προσέφερε ροδάκινα για
όλους!
Σημείωση: Είχαν προγραμματιστεί
Περίπατος στον Πευκωτό και Πορεία
στη Λίμνη του Κατή. Δεν έγιναν λόγω
των περιορισμών, που επιβλήθηκαν
προληπτικά, λόγω των πυρκαγιών
Φωτογραφία: Βαγγέλης Κυριατζής
που είχαν «ξεσπάσει» σε πολλά μέρη
της πατρίδας μας.

Νέες Τεχνολογίες
2 & 5 Αυγούστου 2021
«Απολαυστικοί κύριοι και κυρίες, φόρεσαν
τα γυαλιά τους, πήραν τα κινητά ανά χείρας,
επιστράτευσαν όλη την όρεξη και τη θέλησή
τους να μάθουν να αξιοποιούν τις έξυπνες
συσκευές και το διαδίκτυο (κάτι που για τους
περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι
απλό και αυτονόητο) και απέδειξαν πως η
μάθηση (όποια και αν είναι!) δεν γνωρίζει
ηλικία και πως (πρέπει να) είναι δια βίου!»
Έτσι σχολίασε η Μαρία Γεροφώτη, καθηγήτρια πληροφορικής και δασκάλα την ημέρα
αυτή, μαζί με την Γόνη Τσιαπλέ και τον
Βαγγέλη Παναγούλα. Ήταν μια πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Γόνης, η
οποία λειτούργησε θετικά αλλά δεν έφτασε!
Τα μαθήματα για ηλικιωμένους στη χρήση
των «έξυπνων» συσκευών θα επαναληφθούν του χρόνου το καλοκαίρι.
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Η Καλλιπεύκη αφηγείται - Στις γειτονιές του Ολύμπου - Τρίτη Συνάντηση
Τριήμερο αφηγήσεων
«Σσσσσς, ησυχία… Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλώτσο να γυρίσει,
παραμύθι ν' αρχινίσει»! Και κάπως έτσι, ξεκίνησε και φέτος ένα πλούσιο τριήμερο αφηγήσεων,
που πλημμύρισε τα σοκάκια της Καλλιπεύκης με παραμυθόσκονη και ανατολίτικο αέρα.
Πρώτη μέρα, Παρασκευή 6 Αυγούστου
2021 και στην πλατεία του χωριού! Πλήθος παιδιών, αλλά και μεγαλύτερων και
ηλικιωμένων, ευχαριστήθηκαν τις ιστορίες και τα παραμύθια! Το κουβάρι τους
άρχισε να ξετυλίγεται! Αφηγήθηκαν:
Γιώργος Ευγενικός, Στέλλα Καρασμάνογλου, Στέλλα Τσαρτσαρώνη!

Σάββατο βράδυ, στην αυλή του Δημοτικού
Σχολείου, με τον Γιώργο Ευγενικό και το παραμύθι «το πουλί τ’ αηδόνι», που προηγήθηκε
της συναυλίας παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
Κυριακή πρωί και πάλι στη «Μπίμπω»…
«ζωάκια μικρά και μεγάλα μαζεύτηκαν στην
μεγάλη συνέλευση του δάσους. Ποιός είναι πιο
φοβιστικός, η γάτα, το ποντίκι, ο σκύλος ή ο άνθρωπος;». Αφηγήθηκαν: Κάτια Καντούρη, Στέλλα
Τσατσαρώνη, Στέλλα Στιβαχτάρη.

Σάββατο πρωί στη «Μπίμπω»… «όλα τα ζώα έτρεξαν να προστατεύσουν το σπίτι τους. Το δάσος.
Ο φόβος έφυγε μακριά και η ελπίδα ήταν τώρα συντροφιά τους». Αφηγήθηκαν: Μάριος Βουτυράκης, Στέλλα Καρασμάνογλου, Κατερίνα Τζανάκη.

Κυριακή απόγευμα - βράδυ, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, το τριήμερο των παραμυθιών με τον
γενικό τίτλο «Η Καλλιπεύκη αφηγείται. Τρίτη Συνάντηση στις γειτονιές του Ολύμπου», έκλεισε με
ιστορίες από την ανατολή και τον Γιώργο Ευγενικό.

Η Καλλιπεύκη του Κάτω Ολύμπου αφηγείται…
https://kallipefkiolympou.blogspot.com/2021/08/blogpost_3.html?m=1&fbclid=IwAR0PcmOPMauUwxnd3hda1vmTIL4MrQLJHrLVXsGESBbp67dg7B3jqV5FQ

Παραδοσιακή συναυλία, 7 Αυγούστου
Στις 7 Αυγούστου 2021 και στην
αυλή του Δημοτικού Σχολείου εξελίχτηκε η συναυλία παραδοσιακής και
λαϊκής μουσικής, με κάθε επιτυχία.
«Ήταν η καλύτερη ορχήστρα, που
εμφανίστηκε ποτέ στην Καλλιπεύκη», ειπώθηκε από πολλούς… Η
συναυλία ήταν μέσα στο τριήμερο
των παραμυθιών και ξεκίνησε με
την αφήγηση του παραμυθιού «το πουλί τ' αηδόνι», που αφηγήθηκε ο Γιώργος Ευγενικός.
Η ορχήστρα αποτελούνταν από τους: Λίνα Καρέτσου, Βασίλης Σαραντινός, Κώστας
Κωστούλης, Γιώργος Ρέτος, Νίκος Μούτσελος, Λευτέρης Γάλλος, όλοι άριστοι μουσικοί τραγουδιστές και όλοι από σχολή! Σημείωση: η ίδια ορχήστρα ήταν και στο αντάμωμα
του 2019, στην Πατωμένη.

Λαϊκή Βραδιά, 14 Αυγούστου
Λαϊκή Βραδιά, το Σάββατο 14 Αυγούστου, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, με την
οποία έκλεισε ο κύκλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού!
Ευχαριστούμε θερμά τους: Αποστόλη Παπαϊωάννου, Δημήτριο Παπαϊωάννου, Ορφέα
Παπαϊωάννου, Μυρτώ Παπαϊωάννου, Στέλιο Παπαδόντα, τους Χρίστο Τζίκα και Αποστόλη Γεωργίου (έκτακτη συμμετοχή), τους Βίλλη Χρυσού και Ζήση Κατσιούλα
(συμμετοχή σε τραγούδια με δικούς τους στίχους) και τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου
(τραγούδι με δικούς του στίχους), για το ταξίδι στη λαϊκή μουσική, που μας προσέφεραν!

«Όταν η καρδιά σμιλεύει τις λέξεις...»
Ελπίδες που δεν σβήνουν...

Αθλητικός Όμιλος Καλλιπεύκης

Καλλιπευκιώτισσες – Καλλιπευκιώτες ….
Κορμιά σκυφτά, χέρια σκληρά,
χέρια που σε σφίγγουν
και νιώθεις …Ελλάδα.
Μάτια υγρά, ματιά καθαρή,
τους τοίχους τρυπάει
του σήμερα και καρτερεί .

Είμαστε ομάδα για καμιά βδομάδα,
όσο θα κρατήσει η καλοκαιριά,
γήπεδο η καρδιά μας, ζήτω τα όνειρά μας,
όλα θερινά...
Απ' την Καραβίδα μέχρι τα Αλώνια,
πέτρινα τα χρόνια, γήπεδο η καρδιά...
Είμαστε ομάδα, με... χωρίς ομάδα,
στις πλαγιές της νιότης, της ανεμελιάς!
Α.Ο. Καλλιπεύκης, του βουνού της πεύκης
και της ξενοιασιάς!
Σ’ όλες τις αλάνες, σ' όλα τα αλώνια,
τα μυαλά μπαλόνια, πίστη στην καρδιά.
Α.Ο. Καλλιπεύκης, του βουνού της πεύκης,
και της ξενοιασιάς!
A.O.K… A.O.K...
Α.Ο. Καλλιπεύκης, Α.Ο. Καλλιπεύκης!

Και βλέπεις θαρρείς ελπίδες θολές,
θολές μα κανείς ποτέ μα ποτέ δεν τις σβήνει.
Βαθιά στις καρδιές φωλιάζουν στιγμές - στιγμές που
ποτέ ποτέ τους κανείς δεν τις σβήνει.
Δεν είχαν, μα έχασαν, έχασαν και περιμένουν.
Δεν πήραν κι ας έδωσαν, έδωσαν και καρτερούν.
Δεν είχαν, μα έχασαν, έχασαν και περιμένουν.
Να δίνουν πως έμαθαν, έμαθαν και προσμένουν.
Πρόσωπα άγρια, τραχιά και σκληρά,
που νομίζεις πως ξέχασαν
να γελούν και να λυπούνται.
Χαρές που δε φαίνονται, λύπες που σκιάζουν
ελπίδες υφαίνονται
υφαίνονται και υπάρχουν.
Χαρές ανθρώπινες, γεννητούρια και γάμοι
στρωμένο τραπέζι για κάθε διαβάτη.
Λύπες ανθρώπινες, θανάτοι και τάφοι,
τάφοι που καρτερούν τα όνειρα για να σκεπάσουν…
Άιντε μωρέ στήστε χορό η ελπίδα μην ξεθωριάσει
άιντε μωρέ στήστε χορό τ’ όνειρο μην θολώσει
Άιντε μωρέ στήστε χορό το μέλλον για να ανταμώσει
άιντε μωρέ στήστε χορό τ’ όνειρο μην θολώσει …
Αφιερώνεται στη γενιά των πατριωτισσών
και πατριωτών μας, που «φεύγει»

Όλοι αφιλοκερδώς! Οι Παπαϊωάννου δε, για πολλοστή φορά κι ο Στέλιος Παπαδόντας
για αρκετές! Να σημειώσουμε πως τα τραγούδια των τριών ακούστηκαν για πρώτη
φορά στην Καλλιπεύκη! Τα δύο σε σύνθεση του Αποστόλη Παπαϊωάννου και το της
Βίλλης, σε σύνθεση του Σπύρου Σαμοΐλη!

Οι παραπάνω στίχοι είναι έμπνευση του Παναγιώτη
Παπαϊωάννου, οι οποίοι μελοποιήθηκαν και τραγουδήθηκαν από τον Αποστόλη Α. Παπαϊωάννου,
στη λαϊκή βραδιά της 14ης Αυγούστου. Δημοσιεύτηκαν πρώτη φορά στην «ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», στο
τεύχος 16 του 1982 .

Στου πουδάρ’ Κώτσιου!
Σπάσ' τουν τα τσιαούλια Μήτρου!
Αϊ για τρόγαλου, τσαρούχ’!
Αϊ για φασούλια στα μπαχτσιλίκια!
Θα σας του ουργώσω!
Θα του σπείρου καλαμπούκ'!
Αϊ στ' Γκανή για ουξό!
Ματς χωρίς ελπίδα, στόχο και πατρίδα,
σκορ ό,τι προκύψει ό,τι κι αν συμβεί!
Έσμιγαν οι δρόμοι απ' τη Μπαμπακόμη
ως την Τροχαλιά! Στ' Απαλνά τ’ Αλώνια,
ντέρμπι του χειμώνα, γούρνα του Τσιακάλη...
Απαλνοί - Ακατνοί...
Απ' την Καραβίδα μέχρι τα Αλώνια,
πέτρινα τα χρόνια, γήπεδο η καρδιά...
Είναι τα λόγια του σατυρικού - γλυκά νοσταλγικού τραγουδιού, του Αποστόλη Α. Παπαϊωάννου,
για την ποδοσφαιρική ομάδα της Καλλιπεύκης,
της εποχής ‘60-‘70, που τραγουδήθηκε από τον
ίδιο, στη λαϊκή βραδιά, στην Καλλιπεύκη και
στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, στις 14 Αυγούστου 2021.
Φυσικά πρώτη παρουσίαση - εκτέλεση!
Απόστολε, σ' ευχαριστούμε από καρδιάς!

ΜΕΣΑΚ «Η Πατωμένη»: Δημιούργησε όαση πολιτισμού που ζέστανε καρδιές στην ορεινή Καλλιπεύκη
https://www.larissanet.gr/2021/08/21/mesak-i-patomeni-dimiourgise-oasi-politismou-pou-zestane-kardiesstin-oreini-kallipefki/
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Δημιουργικές Δραστηριότητες
για παιδιά 5—12 ετών
Το τμήμα δημιουργικών δραστηριοτήτων παρακολουθήσαν το καλοκαίρι, που πέρασε, συνολικά 36 παιδιά, ηλικίας 5-12 ετών!
Την ευθύνη λειτουργίας, είχε η Στέλλα Μιχαήλ, βρεφονηπιοκόμος, την οποία όλα τα παιδιά περίμεναν στην είσοδο του της αυλής του σχολείου για την καινούρια δραστηριότητα. Λειτούργησε από 4 Ιουνίου μέχρι και 16 Αυγούστου. Βοήθησαν η Πρόεδρος του Συλλόγου μας, Βούλα Παπαδόντα, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Χριστίνα Παπαϊωάννου, η Βούλα Ντόντου
(κίνδυνοι στο διαδίκτυο), η Βάνα Κωσταγιόλα (ζωγραφική), η Ρούλα Πασχάλη (θεατρικό παιγνίδι), ο Κώστας Παπαγιαννούλης (μέλι και μέλισσες), η Παγώνα Παπαναστασίου και η
Παγώνα Τσιάτσιου (τραχανάς), η Μαρία Ρημαγμού και η Αγγελική Μιχαήλ (τυροπιτάκια).
Το σχολείο και η αυλή του μετατράπηκαν σε κυψέλη δημιουργίας! Τα παιδιά εκτός από χειροτεχνίες, ζωγραφιές, κατασκευές και παιγνίδι, ασχολήθηκαν με φύτευση σπόρων (που τους
παρακολούθησαν και φυτρωμένους πλέον - φυτά - τους πήραν στα σπίτια τους), με θεατρικό παιγνίδι, με ζαχαροπλαστική και μαγειρική, με ιδιαίτερη ομαδική ζωγραφική, με χορό, με
τους κινδύνους του διαδικτύου και με το μέλι και τις μέλισσες!

Χειροτεχνίες - κατασκευές

Παιγνίδι στην αυλή

Ζωγραφίζοντας

Φύτευση σπόρων

Κίνδυνοι στο διαδίκτυο

Μέλι και μέλισσες

Παρασκευή τραχανά

Ζωγραφίζοντας

Ζωγραφίζοντας τα συναισθήματα

Μεταφέροντας τα τυροπιτάκια

Θεατρικό παιγνίδι

Παρουσίαση χορών στην πλατεία

Πυρόπληκτοι
Ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με
τον Δήμο μας (Δήμος Τεμπών), συγκέντρωσε τρόφιμα μακράς διάρκειας και φάρμακα για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές...
Η συγκέντρωση έγινε στο Δημοτικό
Σχολείο (13-8-2021) απ’ όπου και
παραδόθηκαν στον Δήμο, για τους
πληγέντες από της πυρκαγιές, που
έπληξαν την Εύβοια. Δέκα κιβώτια
(ανά είδος - φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα) και δύο σάκοι σκυλοτροφής.

Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 2020
Τελευταία μέρα του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη στο χωριό μας, ήταν σύνολό τους, 77 σπίτια φωτισμένα με αναμμένο τζάκι (σόμπα ή καλοριφέρ), με 156 πατριώτισσες
και πατριώτες, που θα βίωναν την αλλαγή του χρόνου στην Καλλιπεύκη! Αρκετοί από αυτούς εντελώς μόνοι, κάποιοι άλλοι είναι δύο (ένας γονιός κι ένα παιδί, ζευγάρια ή αδέρφια)
και κάποιοι πολύ λιγότεροι, είναι οικογένειες με 4 ή 5 άτομα! Από τους 156, οι 133 μόνιμοι
κάτοικοι και οι 23 μη μόνιμοι, που μοιράζονται τον χρόνο τους με κάποια άλλη πόλη. Αναλυτικά 29Χ1, 40Χ2, 5Χ3, 3Χ4 και 4Χ5 οι οικογένειες.
Με τη βοήθεια κάποιων μελών του Συλλόγου μας, κάναμε μια ουσιαστική απογραφή, με
ονοματεπώνυμο, όπως και πριν 10 χρόνια! Τότε το σύνολο των κατοίκων ήταν 214! Η μείωση είναι εμφανέστατη, η Καλλιπεύκη «πεθαίνει», όπως κι όλα τα ορεινά χωριά και όχι μόνο!
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Έγραψαν για εμάς...
Καλλιπεύκη Ολύμπου, προχωρημένο απόγευμα Παρασκευής, μετά
από την καθιερωμένη μεσημεριανή σιέστα. Φτιάχνω καφέ κι ανοίγω
την τηλεόραση μηχανικά, από συνήθεια… Παντού μαυρίλα. Καμμένα
δέντρα, καμμένα σπίτια, καμμένες ζωές… Οι δημοσιογράφοι, σαν
πολεμικοί ανταποκριτές χώνουν αδιάκριτα και ξεδιάντροπα το μικρόφωνο στα μούτρα των απελπισμένων πυρόπληκτων, για να πουλήσουν τα δάκρυα και την αγωνία τους για μερικές μονάδες τηλεθέΝικόλαος Παντελίδης
ασης...
14 Αυγούστου 2021
Κάνω ζάπινγκ. Τίποτα καλύτερο... Μασκοφόροι πολιτικοί, ορκίζονται
αφοσίωση στα οφίτσια που ανέλαβαν από τον νέο ανασχηματισμό... Λόγια, λόγια, λόγια!
Τους μάθαμε πια! Πιο κάτω διαφημίσεις, ατέλειωτες διαφημίσεις! Οι σύγχρονες Σειρήνες,
που μας ξεμυαλίζουν, κι ως άλλες Κίρκες μας μετατρέπουν σε υπερκαταναλωτικά γουρούνια... Κλικ στο τηλεκοντρόλ και πέφτω σε πολλοστή επανάληψη χαζοχαρούμενου σήριαλ…
Απελπίστηκα... Σβήνω το χαζοκούτι. Πιάνω το κινητό.
Με το πρώτο κλικ στο facebook, βγαίνει μπροστά μου η υπενθύμιση από τον Μορφωτικό
Σύλλογο Καλλιπεύκης, ότι απόψε το βράδυ έχει στο χώρο της αυλής του σχολείου μουσικοθεατρική παράσταση με τον πολύ ιδιαίτερο τίτλο, για ένα κτηνοτροφικό χωριουδάκι
χαμένο κάπου στα 1054 μέτρα του ορεινού όγκου του Ολύμπου, «Ερωτοτρόπια»...
Αποφασίζουμε με τη γυναίκα μου να πάμε, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες… Στην αυλή του
σχολείου μαζεύεται σιγά-σιγά ο κόσμος. Η βραδιά είναι γλυκιά... Η δρόσος του βουνού
των θεών μας κάνει να φορέσουμε τις ζακέτες μας. Η άψογη διοργάνωση της βραδιάς από
τη μεριά του συλλόγου, διαθέτει και πρόχειρο μπαρ! Προμηθευόμαστε μπύρες από μια
χαμογελαστή εθελόντρια, και καθόμαστε σε σχολικά καρεκλάκια, που μου θύμισαν τα
παιδικά μου χρόνια.
Ησυχία, η παράσταση αρχίζει, και μαζί της αρχίζουν μια σειρά από ευχάριστες εκπλήξεις!
Μια καταπληκτική ορχήστρα από νέους, που κατάγονται από το χωριό χάιδεψε τα αυτιά
μας, με δύο υπέροχες φωνές, τόσο η γυναικεία όσο και η ανδρική, που με άφησαν κατάπληκτο! Το ρεπερτόριο είχε πολύ ψαγμένα έντεχνα τραγούδια, που δεν θα ακούσεις να
παίζονται συχνά από τα δημοφιλή ραδιόφωνα... Η πρώτη εντύπωση κερδήθηκε! Κάτι ωραίο γίνεται εδώ! Ακολούθησε μια εναλλαγή θεατρικών σκετς, μουσικών κομματιών, αφηγημάτων και χορού, από ταλαντούχα παιδιά του χωριού, που έβλεπες στις κινήσεις τους,
στις φωνές τους, στις εκφράσεις τους, το πάθος της αγάπης αυτού που κάνουν, που δεν
είχε να ζηλέψει σε τίποτα τις ερμηνείες φτασμένων ηθοποιών!
Ζήσαμε μαζί τους όλο το φάσμα των συναισθημάτων του έρωτα, την αγωνία, την εγκαρτέρηση, τη χαρά, την ηδονή, τη διάβρωση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, την μετουσίωση σε συντροφική αγάπη, αλλά και την απόρριψη και τον πόνο του χωρισμού, έτσι
ώστε να δικαιολογείται πλήρως ο τίτλος «Ερωτοτρόπια». Η σκηνοθεσία της παράστασης
κατάφερε με τις εναλλαγές μουσικής και θεατρικής δράσης να κρατήσει ακμαίο το ενδιαφέρον του κοινού σε όλο το δίωρο της παράστασης και να απολαύσουμε όλοι μια υπέροχη
βραδιά!
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της παράστασης και τους εμπνευσμένους και ακούραστους εθελοντές του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», για τη σπουδαία δουλειά που κάνουν, για να κρατήσουν ζωντανό και πολιτισμικά ενεργό το χωριό τους. Αποτελούν φάρο ελπίδας μέσα στα αποκαΐδια της αλλοτρίωσης του ξένου προς τον ελληνικό,
τρόπου ζωής, που υιοθετήσαμε!

Ένα μεγάλο μπράβο στον σύλλογό σας, για κάθε ιδέα του, που έκανε
πράξη και άγγιξε τις εσωτερικές μας χορδές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ,
που μας συμπεριλάβατε εμμέσως στην όμορφη οικογένειά σας και
μας προσκαλέσατε να συμμετάσχουμε ενεργά, να γίνουμε μέρος
αυτού του «θαύματος», που συντελείται κάθε καλοκαίρι σε αυτή την
πολύ μικρή γωνιά του κόσμου. Υπερβολή; Κάποιοι ίσως σκεφτούν
«ναι»! Εγώ πάλι, πρόχειρα έκανα μερικούς υπολογισμούς:
Μαρία Γεροφώτη
Κάτι λιγότερο από 45 ημέρες (Ιούλιο με 15αύγουστο, εν μέσω covid,
31 Αυγούστου 2021
χωρίς ξεκάθαρη εικόνα ως προς το αν θα επιτρέπονται εκδηλώσεις
και υπό ποιες συνθήκες) με 13 ανεξάρτητες δράσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους και 2 εργαστήρια απασχόλησης παιδιών σε εβδομαδιαία βάση.
Πάνω από 25 άτομα, που συνέδραμαν στην οργάνωση - υλοποίηση των δράσεων εθελοντικά.
Δύο μουσικές βραδιές με αγαπημένες μελωδίες.
Μια μουσικοθεατρική βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη.
Δέκα μουσικοί και οχτώ ηθοποιοί.
Ένα τριήμερο πασπαλισμένο με παραμυθόσκονη, που έφεραν μαζί τους οχτώ αφηγητές.
Δέκα εννέα συνάνθρωποί μας, που έδωσαν το παρόν στην εθελοντική αιμοδοσία.
Πάνω από είκοσι παιδιά στα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης.
Δεκάδες παιδικές κατασκευές.
Δύο χοροί (Μπεράτι και μοντέρνο) σε οχτώ λεπτά από 25+ μικρούς χορευτές, που σκόρπισαν άφθονα χαμόγελα και εισέπραξαν αμέτρητα χειροκροτήματα στην πλατεία.
Δώδεκα κούτες με είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους.
Πάνω από 180 άτομα, που περπάτησαν σχεδόν 2020 χιλιόμετρα (2019,6 για την ακρίβεια),
για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821.
Τα 650 τ.μ. του δημοτικού σχολείου (μαζί με το προαύλιο χοντρικά - έτσι απεφάνθη ο δαίμων του Διαδικτύου!), που έγινε το «σπίτι» όλων μας, στεγάζοντας τις ιδέες και τις εμπνεύσεις σας και φιλοξενώντας όλους εμάς, που πήραμε τα βουνά για να σας απολαύσουμε.
Μεράκι, φαντασία, πνεύμα ομαδικό, προσωπικός χρόνος, αγάπη για τον τόπο και τους
ανθρώπους του. Είναι αυτά που δεν μετριούνται, αλλά φαίνονται! Αποχαιρετώντας λοιπόν
και αυτό το καλοκαίρι, που πέρασε για να... ξανάρθει.
Να είστε καλά να δημιουργείτε, να είμαστε καλά να ανταμώσουμε και του χρόνου!

Φέτος, καλοκαιριάτικα, ξαναπήραμε τα βουνά και τα λαγκάδια της
Καλλιπεύκης! Αυτής, της Λάρισας, του Δήμου Τεμπών, των εναπομεινάντων ακριτών αλλά και των νοσταλγών της γενέτειράς τους.
Εδώ ένα κράμα συναισθημάτων και ανατροφοδότησης.
Καλλιπεύκη της ψυχής και της αναψυχής, εδώ! Καλοκαίρι πολιτισμού και εκ - πολιτισμού, εξύψωσης και ανύψωσης της κοινωνικότητας εν μέσω «στεγνών» και άνυδρων καταστάσεων, εδώ και τα
αετόπουλα του Μ.Ε.Σ.Α.Κ., του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλό- Αποστ. Α. Παπαϊωάννου
γου Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» (να το γράψου- 18 Αυγούστου 2021
με ολόκληρο το όνομά του) και όχι μόνο, που τόλμησαν να ξανανέβουν ψηλά, πιο ψηλά ακόμα κι απ' το μπόι τους!
Πολιτιστικός οργασμός του Μ.Ε.ΣΑ.Κ. με χίλες μύριες εκφάνσεις, με εξορμήσεις ποδαρόδρομου στα ψηλότερα και στα δασωμένα, με τμήμα δημιουργικών δραστηριοτήτων και
απασχόλησης κάθε είδους! Γεμάτος κατασκευές, επισκευές, χορούς και τραγούδια, με
βραδιά κινηματογράφου, με συγκέντρωση τροφίμων για τους πυρόπληκτους, με αφηγήσεις και παραμύθια... σαν σε γιορτή, με συναυλία παραδοσιακής μουσικής, ένα γύρω της
Ελλάδας, έξω από τα καθιερωμένα ανταμώματα αλλά και συναυλία λαϊκού και έντεχνου
ηχοχρώματος (εδώ κι εμείς, ως χρέος στη γενέτειρα), με εθελοντική αιμοδοσία, με μαθήματα πληροφορικής και χρήσης έξυπνων κινητών, με παρουσίαση και παρασκευή ντόπιων
αρτοσκευασμάτων, με εργαστήρι κόμικς για παιδιά, με μαθήματα Α’ Βοηθειών κ.α.
Ναι! Τα πρόλαβαν όλα αυτά και αν σας φαίνονται λίγα, είναι τόσα πολλά, που δεν τα πιάνει ο νους σας! Αγόγγυστα και εθελοντικά... και με τη γκρίνια των χειρογλύκανων, αλατοπίπερο στην Πλατεία της Καλλιπεύκης!
Ευτυχώς τα παλαιοτέρα των υποδημάτων δεν πετιούνται αμέσως και είναι ό,τι πρέπει για
…γραφή… επειδή (ς)...
…Επειδή (ς)... εγγράμματε, ο πολιτισμός δεν έρχεται ούτε εξ ουρανού, ούτε από πλατείας,
αλλά δημιουργείται και χρειάζεται προς τούτο κόπος και αγωνιώδης προσπάθεια, βγαλμένη απ' τον πολυτιμότατο χρόνο σου.
Επειδή ο πολιτισμός είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων (άνω θρώσκουν = ίσως επειδή
βλέπουν ψηλά κι όλο ψηλότερα) και όχι των ζώων αλόγων και άλλων τινών, επειδή ο πολιτισμός δεν τρώγεται ούτε πίνεται σε ταβέρνες και καφενεία, αλλά ρουφιέται και εισπνέεται σαν μυρωμένος ολύμπιος αέρας!
Επειδή ο πολιτισμός, συλλαμβάνεται με την αισθητική σου και όχι με τη σκονταμένη λογική σου, αν στοιχειωδώς τη σημαδεύεις...
Και επειδή Πολιτισμός δεν είναι ένα μόνο ολονύκτιο Αντάμωμα, (αυτό είναι διασκέδαση διασκεδάνυμι = ρίχνω έξω) καθώς δεν είναι ούτε τσιμεντάρισμα ενός δρόμου, (αυτό είναι
εξωραϊσμός - εξωραΐζω = κάνω κάτι ωραίο) και υποχρέωση αλλουνού παπά, λέγε με Δήμο
ή Περιφέρεια, Πολιτεία κι αν κρατεί βαγγέλιο κι αν δεν ξεβγήκε στο μεϊντάνι να αγοράσει
αγρόν… τοιουτοτρόπως…
…ω, εκ - πολιτισμένε επί πλατείας, σε ρωτάω αν ερωτοτρόπησες ποτέ με μια εκπληκτική,
θεατρομουσική παράσταση με ηθοποιούς και μουσικούς επί σκηνής, ωθώντας, σε
«Ερωτοτρόπια» το πολιτιστικό σου συναίσθημα, αν ερωτοτρόπησες με μια αφήγηση με
μύθους ή με μια θεματική μουσική συναυλία, αν την κατάλαβες, γιατί πολύ φοβούμαι
πως ξέμεινες ανεφοδίαστος περί αυτού και το ψιλικατζίδικο, που ψωνίζεσαι απεργεί και
δεν είσαι ο μόνος ο έχων και άποψη επί του πρακτέου και ακόμα χειρότερα, την εκφράζεις
όπισθεν ή κάτωθεν του σκιερού αιωνόβιου πλατύφυλλου, κοινώς πλατάνου, ρουφώντας
«διήμερα αποστάγματα» και αιθυλικές αλκοόλες ξύνοντας τα αχαμνά σου ή τη γάνα απ'
τις ιδέες σου κι αν κατά λάθος παραβρεθείς, δεν την αφήνεις στη μέση και αποχωρείς,
εξόν επιτακτικής ανάγκης, γιατί αυτό, είναι η απόλυτη αγένεια...
Αυτά και άλλα τόσα, ω, εκ - πολιτισμένε της Καλλιπεύκης είχα να σου επισημάνω, ακριβώς
επειδή(ς) στον πολιτισμό (στούρνε) αν δε συμμετέχεις μιας και δεν το επιτρέπει η εκπολιτιστική σου ικανότητα, αρκεί ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους δημιουργούς από ευγένεια, αν καταλαβαίνεις την έννοια, γιατί αυτή θα είναι η ανταμοιβή του κάθε κοπιάζοντα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως τον κόπο να στήσει καρέκλες, παγκάκια, σκηνικά κ.α. που δε θα
έρθεις να καθίσεις, γιατί δε σου κάθεται ούτε στη συνείδηση, ούτε στον οπίσθιο λιποδερματικό σου ιστό… γι’ αυτό σιωπή, να σώσεις τουλάχιστον τα προσχήματα, επειδή η σκάφη
είναι σκάφη και τα σύκα… σύκα!
Ω, Μ.Ε.Σ.Α.Κ.! Θα μπορούσα να σου γράφω χίλιες λέξεις για κάθε συναίσθημα, που μου
δημιούργησες και στη φετινή πολιτιστική σου πανδαισία, αναρωτώμενος πώς θα ήταν
χωρίς την παρουσία σου, τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του χωριού μας...!
Εντάξει, η Καλλιπεύκη «παράδεισος» αλλά μουγκός (...), που ίσως έσπαζε απ' τα διαλαλητά του λαχανοπώλη ή τα μεγάφωνα της εκκλησιάς...
Εύγε και ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους σας! Ω! Μ.Ε.Σ.Α.Κ. σε ευχαριστούμε...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Our thesis
Η Θέση μας,
μεταφρασμένη στα αγγλικά από τη σελίδα 1

If you collect 100 black ants and 100 fire ants and put them in a glass jar, nothing will happen. But if you take the jar, shake it violently and leave it on the table, the ants will start
killing each other. Reds believe that black is the enemy, while black believes that red is the
enemy, when the real enemy is the person who shook the jar. The same is true in society.
Men vs Women, Black vs White, Faith vs Science, Youngs vs Old etc… Before we fight each
other, we must ask ourselves: Who rocked the jar? This viral quote appears to have been
inspired by a passage from author Kurt Vonnegut’s 1963 novel “Cat’s Cradle.”
Απόδοση στην Αγγλική: Γιάννης Π. Παπαϊωάννου
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Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
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Έγραψαν για εμάς...
Αναμνήσεις του Αποστόλη Καστόρη του Αναστασίου, από το μπλόκο των Γερμανών των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου 1943,
στην Καλλιπεύκη.
Βαθιά χαραή, ξυπνήσαμε με ριπές πολυβόλων. Ήταν χειμώνας και
είχε ένα γόνα χιόνι. Είχε ξαστεριά και έκανε πολλή παγωνιά. Γεμάτοι φόβο σηκωθήκαμε όλοι και δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Ο πατέρας μου, πήγε στο διπλανό δωμάτιο και γυρίζοντας άκουσα να
λέει: «Ευτυχώς φύγανε τα παιδιά…». Τα παιδιά ήτανε τρεις με
Αποστόλης Καστόρης
τέσσερις αντάρτες, που μένανε στο σπίτι μας. Το σπίτι μας ήταν
Δεκέμβριος 2020
αποθήκη του Α.Τ.Α. Αυτό θα πει Αποθήκη Του Αντάρτη και είχε
μέσα διάφορα τρόφιμα, τρεις με τέσσερις γίδες σφαγμένες, τσουβάλια με φακές, τσουβάλια με ρεβίθια, φασόλια, ρύζι, μακαρόνια, μανέστρα, όλα σε ποσότητα. Ακόμα είχε και
κιβώτια με σφαίρες και χειροβομβίδες. Είχε επίσης και ένα χάρτινο κιβώτιο με κομμένο
καπνό και τσιγαρόχαρτα. Όλα αυτά τα άφησαν οι αντάρτες εκεί και έφυγαν. Επίσης στο
σπίτι μας είχαν μαγειρείο και μαγείρευαν και για άλλους αντάρτες, που έμεναν σε άλλα
σπίτια. Άρχισε να ξημερώνει και ξυπνήσαμε όλοι και λέγαμε τι συμβαίνει, τι συμβαίνει!
Αφού έφεξε, κοιτάμε απέναντι στην Μπλόσινα και βλέπουμε ότι οι Γερμανοί είχαν περικυκλώσει το χωριό μας. Κάθε 50 μέτρα και ένας Γερμανός στρατιώτης. Αφού έφεξε καλά,
ακούμε τον ντελάλη από την Μπλόσινα να φωνάζει: «Ακούστε πατριώτες. Διαταγή από το
Γερμανό διοικητή, όλοι οι άντρες από 16 έως 60 ετών να βγουν στην πλατεία. Όποιον θα
βρίσκουμε μέσα στα σπίτια θα τον σκοτώνουμε». Και άρχισαν οι άντρες να βγαίνουν στην
πλατεία. Όμως, οι Γερμανοί γύριζαν στο χωριό και έψαχναν στα σπίτια μήπως και βρουν
και άλλους. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δικό μας το σπίτι και να βρίσκανε όλα αυτά τα
τρόφιμα, που άφησαν οι αντάρτες. Θα μας καίγανε κι εμάς μαζί με το σπίτι. Η μάνα μου,
έλεγε στις γειτόνισσες: «Πάρτε μαρή καμιά γίδα, μία η μία, μία η άλλη. Πάρτε και κανένα
τσιουβάλι μι τρόφιμα». Τίποτα αυτές. Από το φόβο δεν πήρε καμία. Όποιο σπίτι είχε κλειστές τις πόρτες τις δίνανε μια κλωτσιά και έμπαιναν μέσα και έψαχναν. Όσα σπίτια είχαν
ανοιχτές τις πόρτες δεν μπαίνανε μέσα γι’ αυτό και η μάνα μου άνοιξε πόρτες, παράθυρα,
αυλόπορτα σα να ήτανε καλοκαίρι. Ευτυχώς που είχε λιακάδα και δεν μπήκε κανένας
Γερμανός. Οι Γερμανοί κάθισαν μια βραδιά στο χωριό και την άλλη ξεκίνησαν να φεύγουν. Όμως πήραν μαζί τους πολλούς άντρες για ομήρους, δεν ξέρω πόσους… Εκείνο που
ξέρω και θυμάμαι είναι ότι κοιτούσαμε από το μπαλκόνι και βλέπαμε μια φάλαγγα ανθρώπων από τα Αλώνια μέχρι τις Κρανιές. Πιο πέρα δεν βλέπαμε. Η φάλαγγα ήταν μια
γραμμή. Δηλαδή ένας - ένας, γιατί είχε χιόνι και δεν μπορούσαν να πάνε σε τριάδες. Μό-

λις, όμως, έφτασαν στη θέση Πουρνάρι, κατηφορίζοντας για το Τσαΐρι, τους περίμεναν οι
αντάρτες και άρχισαν να τους ρίχνουν με τα όπλα όχι στο ψαχνό αλλά στον αέρα για να
μην σκοτώσουν τους δικούς μας. Οι όμηροι, μόλις είδαν αυτό, το έσκασαν άλλος προς τα
εδώ και άλλος προς τα εκεί εκτός από δώδεκα, που οι καημένοι δεν μπόρεσαν να το σκάσουν. Ευτυχώς οι Γερμανοί δεν τους έκαναν κακό. Μόλις γύρισαν στο χωριό αυτοί, που το
έσκασαν, πήραν από μια φλοκάτη και έφυγαν για να κοιμηθούν έξω στο ύπαιθρο, όχι για
μια βραδιά αλλά για πολλές, φοβούμενοι μήπως ξανάρθουν οι Γερμανοί και τους πάρουν.
Γι’ αυτό βάλανε σκοπιές κάπου εκεί στο Πάντζελο, να βλέπουν προς το Τσαΐρι και να ειδοποιήσουν αν έβλεπαν τίποτε. Επειδή έρχονταν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και μας μάζευαν
τα τρόφιμα δηλαδή σιτάρι, καλαμπόκι κλπ. φτιάξαμε καλύβες επάνω στον Πευκωτό και
στον Έλατο. Καταλαβαίνετε τώρα τι ταλαιπωρία περνούσαμε μέσα στα χιόνια για να τα
βγάλουμε εκεί επάνω... εκεί ψηλά στην Καλλιπεύκη!
Γεια σας, σήμερα πήρα το βιβλίο, που μου στείλατε! Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μερικές από τις φωτογραφίες, μου έφεραν αναμνήσεις του
παρελθόντος, μερικά από τα πρόσωπα τα αναγνώρισα. Άλλα αναγνώρισα από τις φωτογραφίες όπως της ξαδέρφης μου Σταματής (Γκρίζια) και
του Γιάννη Οικονόμου, επίσης μακρινού ξαδέρφου. Από αυτά, που μου
έλεγαν η μητέρα μου και τα αδέρφια μου, φύγαμε από Καλλιπεύκη όταν
ήμουν μόλις 7 ημερών. Γεννήθηκα 22 Αυγούστου 1947 και ο πατέρας
μου σκοτώθηκε 25 Αυγούστου 1947. Ήρθαμε στη Λάρισα και εγώ έφυγα
για Καναδά λίγο πριν τα γενέθλια των 17 μου χρόνων, το 1964. Ωστόσο, Γιώργος Καστόρης
γνωρίζω σχεδόν όλους μου τους συγγενείς και πολλά ονόματα ανθρώ- 30 Ιουλίου 2021
πων του χωριού μας. Ήλπιζα πως θα ερχόμαστε φέτος στην Ελλάδα.
Αλλά με αυτές τις περιστάσεις - συγκυρίες το αναβάλλαμε για την επόμενη χρονιά.
Σας έστειλα κάποια χρήματα για τον Σύλλογο. Παρακαλώ ενημερώστε με όταν τα λάβετε.
Εύχομαι σε όλες τις Καλλιπευκιώτισσες και όλους τους Καλλιπευκιώτες τα καλύτερα...
Σας ευχαριστώ,
Γιώργος Καστόρης
Η φωτογραφία είναι από το fb, από τα χρόνια εκείνα και πιθανότατα έτσι τον θυμούνται οι περισσότεροι.
Σημείωση: Τα λάβαμε Γιώργο και σ’ ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε γρήγορα να
ανταμώσουμε με το καλό, να είσαι πάντα καλά κι εσύ και η οικογένειά σου.

Ευχαριστιών συνέχεια
…ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω, που βοήθησαν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του
συλλόγου μας:
Παγώνα Παπαναστασίου, Παγώνα Τσιάτσιου (τραχανάς).
Χρίστος Παπαϊωάννου (γάλα).
Αμαλία Βιγκάτο, Παγώνα Τσιάτσιου (κεράσματα, πίτες).
Μαρία Γεροφώτη, Βαγγέλης Παναγούλας (μαθήματα χρήσης ταμπλετών και
έξυπνων κινητών σε ηλικιωμένους).
Στέλλα Μιχαήλ (ευθύνη τμήματος Δημιουργικών Δραστηριοτήτων).
Χριστίνα Παπαϊωάννου (αφίσες - τμήμα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων).
Ρούλα Πασχάλη, Βάνα Κωσταγιόλα, Κώστας Παπαγιαννούλης, Βούλα Ντόντου
(συμμετοχή - τμήμα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων).
Μαρία και Κωνσταντίνα Μιχαήλ (υποστήριξη - τμήμα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων).
Παπαδόντας Γιάννης (διαρκής βοήθεια).
Κώστας Γκαβούτσικος (κούτσουρα πάγκων).
Ζήσης Τσιάτσιος, Αγγέλα Μπουρονίκου (μεταφορά καρεκλών).
Π. Βησσαρίωνας και εκκλησιαστική επιτροπή (παραχώρηση των καθισμάτων από
τους ναούς).
Μαντάς Κώστας (εξυπηρέτηση σε σχέση με Λάρισα).
Λευτέρης Κατσιούρας (εξυπηρέτηση στην προμήθεια ποτών - αναψυκτικών).
Βαλάντης Καρνάβας, Παναγούλας Βαγγέλης (υποστήριξη στο αυτοσχέδιο μπαρ).
Θανάσης Μπαντής (ροδάκινα).
Δημήτριος Τσιλιμένης (δωρεά κινηματογραφικής μηχανής προβολής του 1962).
Τους μουσικούς της βραδιάς παραδοσιακής μουσικής:
Λίνα Καρέτσου, Βασίλης Σαραντινός, Κώστας Κωστούλης, Γιώργος Ρέτος,
Νίκος Μούτσελος, Λευτέρης Γάλλος.
Τους ηθοποιούς και μουσικούς της παράστασης «Ερωτοτρόπια»
Βασίλης Γκουντής, Σοφία Τσισλέμη, Κατερίνα Θεοδοσίου, Γιάννης Περίφανος,
Ευθυμία Τσιάπανου, Στέλιος Παπαδόντας, Ρούλα Πασχάλη, Χρήστος Μπέλλος.
Στέλιος Παπαδόντας, Αποστόλης Γεωργίου, Μυρτώ Παπαϊωάννου,
Ορφέας Παπαϊωάννου, Στέλιος Βαλδούμας, Κώστας Γκουντής, Κώστας Ζωιτός.
Τους αφηγητές, αφηγήτριες του τριημέρου παραμυθιών:
Γιώργος Ευγενικός, Στέλλα Τσαρτσαρώνη, Κατερίνα Τζανάκη,
Στέλλα Καρασμάνογλου, Δήμητρα Τσιότρα, Στέλλα Στιβαχτάρη, Κάτια Καντούρη,
Μάριος Βουτυράκης.
Τον Θανάση Καραμπάλιο (κόμικ).

Τις εθελόντριες, εθελοντές αιμοδότριες – αιμοδότες και την κινητή ομάδα αιμοληψιών
του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
Τους μουσικούς της Λαϊκής βραδιάς:
Αποστόλης Παπαϊωάννου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ορφέας Παπαϊωάννου,
Μυρτώ Παπαϊωάννου, Στέλιος Παπαδόντας, Χρίστος Τζίκας.
Τους:
Ξενοφών Λέτσας, Βασίλης Αρχοντής - Ευστρατιάδης, Ροδάνθη Φακή (πρώτες βοήθειες).
Ευχαριστούμε επίσης:
Όσες και όσους προσέφεραν διάφορα για τους πυρόπληκτους.
Όσες και όσους συμμετείχαν στην πεζοπορία - ανάβαση στη Μεταμόρφωση (60
άτομα).
Όσες και όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του Δ.Σ. για οικονομική στήριξη
του συλλόγου μας.
Τα παιδιά που συμμετείχαν στο τμήμα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων.
Όλες και όλους που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις.
Όλες και όλους, που περπάτησαν για τα 200 χρόνια ελεύθερης Ελλάδας και μας
έστειλαν τις διαδρομές τους για να συμπληρώσουμε 1821 χιλιόμετρα.
Καθώς και:
Τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής, του Δήμου μας, Βασίλη Σίμο, που μας έδωσε την
άδεια να χρησιμοποιήσουμε το σχολείο, τον προβολέα και τον εκτυπωτή.
Τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου μας (Δ.Ο.Π.Α.Π.Π.Ε.Τ.), για την υποστήριξη
στη μουσικοθεατρική παράσταση και στο τριήμερο παραμυθιών.
και...
τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Δ.Σ. του ΜΕΣΑΚ «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ευχαριστεί θερμά αλλά και συγχαίρει
τη φίλη του Συλλόγου μας και της Καλλιπεύκης, Γεροφώτη Μαρία,
για τα όσα προσέφερε και προσφέρει!

Σημείωση: όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν, εκτός των
περιπάτων σε Πευκωτό και Λίμνη Κατή, λόγω των περιορισμών της μετακίνησης στα
δάση.

Δεκέμβριος 2021
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Καλλιπευκιώτικες γκρίνιες - γκίνιες για …Γκίνες (Guinness)
Θερινό Θέρετρο «Η Καλλιπεύκις»
Καλοκαίρι 2021, εν θερινώ θερέτρω Καλλιπεύκης! Ω, Καλλιπεύκη! Ω,
καλλιπευκιώτη νάμαστε πάλι εδώ κι όπως λέει το άσμα… «σου γράφω
πάλι απ’ ανάγκη η ώρα πέντε το πρωί…» σε μια άκρως συναισθηματική πιρουέτα για τα ορεινά θερινά Καλλιπευκιώτικα θέρετρα αλλά και
για τα στραπάτσα…!
Γράφει ο Αποστόλης
Αστ. Παπαϊωάννου

Είναι όντως μια Ιθάκη, η καλοκαιρινή Καλλιπεύκη; Αναμφίβολα, όχι
τόσο για τους διαμένοντες, αυτοί το συνήθισαν, μα για τους Απανταχού και της Διασποράς, καθώς και για τους εξ αγχιστείας και συναισθήματος (νυφαδιές,
γαμπρουλιάδες… δεν ήξερες δε ρώταγες;), όπως επίσης και για τους κατά τύχη επισκέπτες
(οι…τυχεροί!), βρε ευτυχώς δεν μας έφτιαξαν (ο Δήμος, το κράτος …ρε, ποιος άλλος;) καμιά
ανάπτυξη να… βουλιάξουμε και στο τουρ (τουριστικά) και στο ρευστό! Ναι, είναι θεϊκή η
θερινή Καλλιπεύκη, με ή χωρίς τουρ και ρευστό, για τη χειμερινή το… συζητάμε και σίγουρα τελειώνει νωρίς, όπως και φέτος (τα καλοκαίρια μας μικρά…), άλλωστε «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά εν τω ευ το πολύ», κι όπως το λένε οι απόδημοι Καλλιπευκιώτες «quality
over quantity, quality before quantity» και στο θέρετρο Κάτω Ολύμπου, το πολύ ως το δεκαπενταύγουστο κι αν παρεμπιπτόντως παραταθεί, αρχίζει τα παραστρατήματα, μια μπούζι
(ομίχλη) μια βροχή, μια ψύχρα μια πάχνη, άσχετα αν πάντα ο ήλιος θα ξαναφανεί, αλλά
άλλο χειμωνιάτικος άλλο καλοκαιρινός!
Έτσι, πολλοί οι μεταλαβόντες και φέτος τα θερινά κάλλη της ως το 15αύγουστο, μετά
άδειασαν οι γωνιές του υψηλότερου καλλιεργήσιμου οροπεδίου «πάσης Ελλάδας ρεεε…»
αφού επαναφορτίστηκαν πνεύματα και σώματα, σαν κινητά smart και five G, …
καθυστερημένε! Τι κρίμα όλα τα ωραία, ρε φίλε παρέχονται, σταγονομετρικά, περιβάλλον,
καιρός, κοινωνικές επαφές, φαγητό, απόλαυση, στάγδην! Ομολογουμένως, το ορεινό θέρετρο Καλλιπεύκη, θείο - όχι βρε του θείου Κώτσιου, μα Θεϊκό – «διατί να το κρύψωμεν»,
ιδίως με τις κάψες, «φταίει η κλιματική αλλαγή» μας ζάλισαν, θαρρείς και μέχρι τώρα δεν
είχε κάψες και αναβροχιές. Έτσι, τι να σου κάμουν ερκοντίσι(α) και ανεμιστήρια, προσφορών των πολυκαταστημάτων, που σκέφτονται πριν από μας για μας, ρε λες να συνωμότησαν στην κλιματική αλλαγή, σαν το εμβόλιο του Κοβιντ, να καζαντίσουν; Αλλά αφού ο καύσωνας του κάμπου και τα βραστερά τσιμέντα της πόλης, ανυπόφορα τηγανίζουν αυγό αμφίπλευρα, δεν τα μαζεύεις άρον - άρον για τη μεθυστική Καλλιπεύκη; Μεθυστική! Γι’ αυτό
μου λέει το έτερον ήμισυ «πάλι μεθυσμένος;» πως να κρυφτώ; Απλά λέω, «είδες που σ
έφερα;» και αρχίζει να σπιθίζει το βλέμμα της, γιατί όπως λένε δύσκολη η ζωή των σώγαμπρων, σκεφτείτε των σώνυμφων (έσω+νύφη κατά το σώγαμπρος, η λέξη δεν χρησιμοποιείται) ένα πράμα!
Καλλιπεύκη, 2021 χρόνια μετά Χριστόν… ξεκινούσαμε απογευματινά ένα γύρω το χωριό
περπατούρα, να μαζέψουμε και μούρα, εντάξει βατόμουρα, γίνονται και μαρμελάδα, αλλά
«ω εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου πες μου τι βλέπεις;» κι ο ποιητής… «βλέπω πως όσο κι
αν προσπάθησαν ορισμένοι «φωτισμένοι» να φτιάξουν αξιοπρεπή καταλύματα, περιποιημένα αυλογύρια, σοβατισμένους τοίχους κτλ - σαν να μην πέρασε μια μέρα - ίδια κι απαράλαχτη η αέναη εγκατάλειψη, κι η πολιτεία να «ξάει» και να «γραίνει» τα αχαμνά της
(συνειρ. του ξάω –ξω «το ξάω γιατί με τρώει» / γραίνει –ω (ιδιωμ)=ξεμπερδεύω το μαλλί,
μεταφ. κόπος «…γραίν’ μαλλί κι τρων’ ψουμί»)… Βλέπω λάκια, ρυάκια, ρέματα και δρόμους
βρομερούς , βλέπω βούζια, βάτα και την τσουκνιδο - αγκαθο - στολισμένη φύση, στα καλύτερά της να μην ξεχνά, όπως το ’χει συνήθειο, κάθε χρόνο να γεννοβολά τα πρεπούμενά
της, αφού σου λέει υπάρχει πολιτεία οργανωμένη, θα φροντίσει τα περισσεύματα μα - ω
του θαύματος - η Πολιτεία (Τοπική, Δημοτική, Περιφερειακή, Κεντρική, κτλ) αραχτή κι
αραχνοστόλιστη στην έπαρση, στο ξινόχορτο και τον ξινοσανό του θρόνου της, να ιδρώνει
σφόδρα τον οπίσθιο λιποδερματικό ιστό της, θα σου πει στα νεζεριώτικα - καλλιπευκιώτικα
«no money no honey», απάντησέ τους, ξανά νεζεριώτικα «τότε ρε χάνε(υ) τι καμαρώνεις
κουνάμενος, σινάμενος σαν κούνελος, μετά το βάτεμα, αφού ο τόπος είναι στην απόλυτη
εγκατάλειψη;»
Εντάξει ποιητή μου, μας «ρίξαν» ένα ασφαλτικό «πάτα κιούτα» (πατ κιουτ), (ιδιωματική
αργκώ = άρπα κόλα, όπως όπως) όμως, αμέλησαν ξαργού (επίτηδες) όπως και άλλους, τον

«όμορφό μου μαχαλά μου ταβερνιάρη κουβαρντά μου», λίγη ακόμη πίσσα ρε, πανάθεμά την
πολιτική πίσσα, όπου κουβαλάς στον εγκέφαλο με σκέψη χάρβαλο, δέκα ακόμη μέτρα, ρε
βλαμμένο, στη βρύση του Δεσπότη… έτσι κι αλλιώς αμελέτητα (χωρίς μελέτη), έστρωσαν
μέχρι και σε...κρεβατοκάμαρες τινών, κι άιντε να ξαναφέρεις στρωτήρα στον επόμενο αιώνα
(!) μα δε μιλάς ποιητή μου, στον αιώνα σου πες μου… δε βλέπεις πως ο θεϊκός παράδεισος
της Καλλιπεύκης δικός, τους μα …και δικός μας, ξέμεινε στον περασμένο αιώνα με την πολιτική τους κώνειο, που δεν πατσίζει ούτε με ξίδι και ξινάδα από αγριοκόρομπλα! Πως είπες;
«Χέσαιτο ή μαχέσαιτο» αν δε χεζόταν θα μαχόταν Αριστοφάνης ιππείς!
Ακριβέστατα Καλλιπεύκη 2021 μ.Χ. περασμένα καλοκαίρια κι ο Χειμώνας που κοντοζυγώνει,
ποιος ξέρει τι επιφυλάσσει... «Θα μας φαν οι λύκοι», λένε οι ιθαγενείς, ούτε ΕΡΤ δεν πιάνουν κι ας την πλερώνουν, «αχ Καλλιπεύκη» λαχταρούν οι Απανταχού κι ας την… έκαναν,
«παράδεισος», λεν οι επισκέπτες κι ας ήπιαν διήμερα αποστάγματα άμβυκος (Άμβυξ - καζάνι απόσταξης… διήμερα αποστάγματα, κυβερνοευρωπαϊκός κώδικας για τα τσίπ’ρα, όχι ρε
Τσίπρα, για το…ματάβρασμα λέμε με γλυκάνισο ή άνευ), εκτελεσθέντος μετά από δίωρη,
ελάχιστη αναμονή, εν καλλιπευκιώτικη σκιερή Πλατεία, ωιμέ! Άντε και του χρόνου, next
year, Καλλιπευκιώτες Απανταχού και της διασποράς, στις δευτεροπατρίδες σας Ευρώπη,
Αμερική, Αυστραλία, με τη νοσταλγία στην καρδιά και πόθο στο συναίσθημα.
Ω, μη λησμονήσω τον «ΜΕΣΑΚ», Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», (όλο ξεχνώ το όνομα, λες και υπάρχει κι άλλος!). Τι να πρωτοπεί κανείς, τι να πρωτοπρολάβει για αυτόν και τα μέλη του; Σκέτο μέλι, στο ρόλο μιας ανύπαρκτης πολιτείας, να επιμένει και να προσπαθεί να ξεβαλτώσει ζωή, πνευματικότητα, εξωραϊσμό και πολιτιστικό οίστρο ημών και υμών, Απανταχού και ιθαγενών Καλλιπευκιωτών
και επισκεπτών εξ αγχιστείας (μην ξεχνάμε συμπεθερλίκια, γαμπρούς νύφες…), έστω κάθε
καλοκαίρι και να αναρωτιέται «… γιατί δεν συμμετέχουν , τι δεν κάνω καλά;»... να αναρωτιέται τοιουτοτρόπως και ο... «απλωναρίδας» της πλατείας, κερασμένος ακόμα και βύσσινο
γλυκό, από τον «ΜΕΣΑΚ» να γλυκάνει το συναίσθημα. Μα αυτός εκεί «να λείπ’ του βύσσινου» γιατί ,πρέπει ν' ανοίξει την καρδιά του, δε λέμε για τα «καβούρια της τσέπης»... Όχι
«ΜΕΣΑΚ», όλα όμορφα κι ωραία και με το παραπάνω τα κάνεις, αλλά ο στεγνός συναισθημάτων, δε θα ξεπεράσει τη στούρνα σκέψη του, γιατί του λείπει …διάολε! Μα τι σου λέω,
ακατανίκητος. Βάλε κι αυτό ως καθήκον στόχο και σκοπό στα πλάνα του Εκπολιτισμού σου,
καθότι είμαστε ένα βήμα πριν τα …σπήλαια!
ΥΓ 1: Καλοκαιριά ’21! Παίρναμε το δρόμο απογευματινά να πιάσουμε Πατωμένη (σ.σ. υγεία
λένε το ποδαράτο ξεπάτωμα) αλλά και το πλάνο του «ΜΕΣΑΚ», τα 1821 χιλιόμετρα όσο και η
χρονιά της Επανάστασης. Ναι υπερκαλύφτηκε επάξια, ξανακάναμε Επανάσταση… Επιβεβαιωμένο! Δε λέω για τις ομαδικές εξορμήσεις του «ΜΕΣΑΚ», αυτές πράγματι συνθέτουν
κοινωνικότητα! Πρόταση εκτός συνέλευσης… επόμενο πλάνο «1821+1 πιάτα», περιορισμός
(όλα σουποειδή με ζ’μί, πατάτες, κεφτέδες, τραχανάδες, φασουλάδες, κουρκούτη ή το αντίθετο, όλα ξερ’κά κοψίδια ψητά, σουβλακοειδή, τηγανιές και υποχρεωτική φωτο στο… λατρευτό ΜουΚουΔου (Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης), που λέγεται ΦΒ ή να το κάνουμε σε ποτά (…καλό του κρασί Κώτσιου;) και σε καφέδες, ελληνικούς, εσπρέσο(υς), καπουτσίνο(υς)
φρεντοτσίνο(υς ), (εξαιρούνται το ρεβίθι, γιατί πάει στις σούπες και το κριθάρι, που πάει
στα …ζώα) και πάντα στο ΦΒκι «πίνει καφέ πλατεία hapy #» επαναστατικότητα! Γειά σου,
«ΜΕΣΑΚ» καλυμμένο το πλάνο!
ΥΓ2: Καλοκαίρι 2021 μετά Χριστόν εν θεϊκώ θερέτρω Καλλιπεύκης! «Respect, excellent» που
λένε και οι νεαροί. Δεν διάλεξαν τζάμπα οι θεοί να κατοικήσουν στα ψηλωμένα του Ολύμπου, πριν τους ανεβάσουμε στους ουρανούς (πόσοι επιτέλους είναι αυτοί οι ουρανοί;) μέσα
στου μύθου την αχλή, (…α, μεταξύ μας, ανεβάσαμε και τον ουρανό ψηλότερα γιατί κάποτε
ακουμπούσε στα βουνά και …τον γλύφαν οι γελάδες) έτσι και μεις οι «ημίθεοι» Καλλιπευκιώτες, το απολαύσαμε και φέτος, μιας και στη ζωή ακολουθήσαμε το δρόμο του Προμηθέα,
στην αυτοεξορία μας μετανάστες ή έποικοι, (άμα πέφτει λόρδα), κι όλο επανερχόμαστε, για
λίγο χαμένο παράδεισο, άλλος με το ΙΧ ,άλλος με τη σκέψη εδώ στα ψηλωμένα, στα ορεινά
παλιά πατρώα, καθότι τα προικώα μας σε κάμπους πολιτείες και ηπείρους, δεν βρήκαν ίσως
και τη γη της επαγγελίας !Γεια σου Καλλιπευκιώτη Απανταχού! Καλλιπεύκη σ’ αγαπάμε,
φεύγουμε, ξαναγυρνάμε κι όλο πίσω σου κοιτάμε … «next year everybody» και στο «μέτρο»
άπαντες! «ΜΕΣΑΚ»… μαζί σου!
13 Οκτωβρίου 2021

Άλμα από το εγώ στο ...ΕΜΕΙΣ
Αν σε έχει φέρει ο δρόμος σου κάποια στιγμή στην ορεινή Καλλιπεύκη, σίγουρα θα σε γοήτευσε η μοναδική φυσική ομορφιά της. Σίγουρα θα πέρασες από την Πατωμένη —ένα από τα φυσικά στολίδια της περιοχής, θα δρόσισες το πρόσωπό σου στην πέτρινη βρύση της, θα ξαπόστασες για λίγο στο ξύλινο κιόσκι, θα περπάτησες στο
καταπράσινο φροντισμένο γρασίδι ανάμεσα σε αγριολούλουδα και πεταλούδες που χορεύουν. Αν είσαι δε, από τους τυχερούς, που έζησες το χωριό και τους ανθρώπους του λίγο περισσότερο και από πιο κοντά, αν επέλεξες αυτή τη μικρή κουκίδα στον χάρτη για να βγάζεις βόλτα την ψυχή σου που και που, αν «σκόνταψες»—
τυχαία ή σε παρέσυραν κάποιοι περισσότερο υποψιασμένοι από σένα—σε κάποια από τις ιδιαίτερες δράσεις που φιλοξενεί τούτη εδώ η γη κάτω από τον έναστρο ουΓράφει η
ρανό κατά καιρούς... ένα πράγμα, φίλε μου, προσπάθησε πάντα να έχεις κατά νου. Υπάρχει ένας μικρός πυρήνας ανήσυχων ανθρώπων, κάθε ηλικίας, με όραμα, φα- Μαρία Γεροφώτη
ντασία, όρεξη και μεράκι, που «βάζουν πλάτη», προσωπική εργασία και χρόνο, με προσωπική πρωτοβουλία υπό μια σκέπη συλλογική και ανιδιοτελώς, για να δώσουν
στον τόπο τους και τους ανθρώπους του — ενίοτε και παραέξω—λίγη παραπάνω ποιότητα ζωής, ανάσες οξυγόνου, τονωτικές ενέσεις πολιτισμού και ερεθίσματα που άγουν και φέρουν την
ψυχή, τον νου και το κορμί. Είναι άνθρωποι που «πονούν» τον τόπο τους και προσπαθούν πάντα και ποικιλοτρόπως να τον αναδεικνύουν. Αν πήρε το αυτί σου, αν διάβασες, αν είδες από
κοντά, αν ένιωσες στη ραχοκοκαλιά σου αυτή τη ζεστή ικανοποίηση και τη γλυκιά «περηφάνια» να σε διατρέχει μπροστά στα τόσα πολλά και τόσο ωραία και σπουδαία πράγματα που
συμβαίνουν εδώ ψηλά, ελπίζω μέσα μου πως ίσως και να ένιωσες την παρόρμηση και τον ενθουσιασμό να δώσεις κάτι και εσύ. Είναι αδύνατο να μείνει κανείς αμέτοχος σε αυτό τον οργασμό προσφοράς και δημιουργίας. Δεν έχει σημασία τί προσφέρει ο καθένας και πόσα, ούτε ποιοι και πόσοι θα επωφεληθούν. Ελεύθερος χρόνος, προσωπική εργασία, τεχνογνωσία, μέσα
και υλικά, ιδέες, ηθική υποστήριξη, γνώσεις και βιώματα, ήθη και έθιμα, ιστορίες και μυστικές παραδόσεις που κρατούν γενεές, όλα παντρεύονται σ’ ένα υπέροχο αλισβερίσι. Ό,τι μπορείς
να μοιραστείς, ποτέ δεν πάει στράφι! Με όποιον τρόπο κι αν επιλέξεις να συνεισφέρεις, να’ σαι σίγουρος πως η προσφορά σου θα βρει αντίκρισμα. Αυτές οι μικρές ή μεγαλύτερες ανιδιοτελείς πράξεις, το λιθαράκι που βάζει ο καθένας απ’ το δικό του μετερίζι, κάνουν τη διαφορά και διδάσκουν ήθος, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, μακριά από μικροπολιτικές
διαφορές και προσωπικές επιδιώξεις. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα βρεθείς σ’ εκείνη την ολύμπια γειτονιά και θα βρεις ένα προσεγμένο μέρος με παγκάκια και κιόσκια για ν’ απολαύσεις τον ήλιο με την οικογένειά σου, που για τα παιδιά και τα εγγόνια σου θα υπάρχουν δραστηριότητες προς τέρψη και μάθηση, που τα βράδια σου θα κατακλύζονται από μελωδίες,
εικόνες και ακούσματα πολιτισμού, που μια λουλουδιασμένη αυλή θα σε φιλοξενήσει με ιστορίες και σπιτικά κεράσματα, να σκέφτεσαι τους ανθρώπους που τα στηρίζουν όλα αυτά.
Να... κάπως έτσι, οι Άνθρωποι της Καλλιπεύκης εξακολουθούν να ανεβάζουν τον πήχη πολύ ψηλά. Μ’ εκείνους «μπροστάρηδες», λοιπόν, κι εμείς μαζί, αν και όσο μπορούμε, λίγο ακόμα,
να ανεβούμε όλοι μαζί ψηλότερα.
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Δασοπυρόσβεση—Προτάσεις
Συγκλονισμένοι όλοι μας, παρακολουθήσαμε από τους τηλεοπτικούς δέκτες, την Αττική,
την Εύβοια και άλλες περιοχές της πατρίδας μας, να παραδίδονται στην πύρινη λαίλαπα
των τεράστιων, καταστροφικών πυρκαγιών, που χτύπησαν για πολλοστή φορά, το φετινό
καλοκαίρι, τα δάση μας. Εικόνες που θα χρειαστεί να περάσουν χρόνια για να ξεχαστούν,
κυρίως από εκείνους που τις βίωσαν, υπερασπιζόμενοι τα σπίτια τους και τις περιουσίες
τους, αβοήθητοι από την Κρατική Μηχανή, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν.
Μετά το 1998, όταν η τότε κυβέρνηση, αποφάσισε συνεπικουρούμενη από κάποιους Δασικούς και τους ανώτατους Αξιωματικούς του
Πυροσβεστικού Σώματος, να αναθέσει την αρμοδιότητα της αντιπυρικής προστασίας των δασών, στο Πυροσβεστικό Σώμα, (Ν.
2612/1998) η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων τεράστιων δασικών πυρκαγιών, με απώλεια εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών, δασικών
εκτάσεων, αλλά και αγροτικών, καλλιεργούμενων εκτάσεων, είναι
πάρα πολύ μεγάλη. Οι χρονιές 1998, 2002, 2007, 2018 αλλά και η
φετινή, έμειναν χαραγμένες στην ιστορία, ως χρονιές με τεράστιες
απώλειες σε δάση, δασικές και αγροτικές εκτάσεις και δυστυχώς σε Γράφει ο Απόστολος
Δ. Γκουγκουλιάς
ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
Κοινή διαπίστωση όλων των επιστημονικών και περιβαλλοντολογικών φορέων και οργανώσεων της χώρας, αλλά και της Ειδικής Επιτροπής, υπό τον καθηγητή Οικολογίας των
Πυρκαγιών στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ, Γιόχαν Γκέοργκ Γκολντάμερ, που συστάθηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής,
είναι ότι το ισχύον σύστημα είναι ένα «Κατακερματισμένο σύστημα προστασίας και ανταπόκρισης, με πολυδάπανη και αναποτελεσματική καταστολή πυρκαγιών σε βάρος της
πρόληψης».
Ο κατάλογος των αδυναμιών είναι μακρύς: έλλειψη ενιαίου και κοινού σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας, απουσία εγκεκριμένων και τεκμηριωμένων τοπικών αντιπυρικών
σχεδίων, άναρχη και απρογραμμάτιστη δόμηση δασικών εκτάσεων και δημιουργία ζωνών
μείξης δασών – οικισμών γύρω από μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα, περιστασιακή
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών και αναποτελεσματική οργάνωση του εθελοντισμού.
Ένα από τα προβλήματα, που καταγράφεται επίσης είναι η μεγάλη δυσαρμονία των κονδυλίων, που διατίθενται για την πρόληψη σε σχέση με τα πολλαπλάσια κονδύλια, που
δαπανώνται για την καταστολή των πυρκαγιών. Η υποστελεχωμένη και γερασμένη πλέον
Δασική Υπηρεσία, η οποία υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνη για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών, δεν χρηματοδοτείται πια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε καμία περίπτωση
να εκτελέσει το έργο της. π.χ. θα αναφέρω ότι, Δασαρχείο της Βορείου Ελλάδος, υπέβαλλε
για χρηματοδότηση μελέτες καθαρισμού δασών και συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων
και δασικών δρόμων πρόσβασης στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ και η χρηματοδότηση, που τελικά έλαβε ήταν μόλις 49.000
ευρώ.
Ταυτόχρονα, δίνονται πολλαπλάσια ποσά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για υλοποίηση
έργων πρόληψης (μόνο για φέτος 240.000.000 ευρώ), τα οποία κανείς δεν ελέγχει αν
όντως δαπανώνται για το σκοπό που δίνονται, όπως επίσης και η σπατάλη δημοσίου χρήματος, σε «εθνικούς» εργολάβους, όπως ο καθαρισμός του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, το γνωστό μας Σέιχ Σου, όπου δεν χρηματοδοτήθηκε η Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης για τον καθαρισμό 7.000 στρεμμάτων, κόστους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δόθηκε εργολαβία ο καθαρισμός 3.000 στρεμμάτων με κόστος 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Άραγε οι
καλοαμοιβόμενοι Δικαστές και Εισαγγελείς αυτής της χώρας, έχουν ασθενή ακοή και
όραση;
Όπως εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, με τέτοια ποσά, ουσιαστική πρόληψη δεν
μπορεί να γίνει. Αντιθέτως, τα χρήματα, που δαπανώνται ετησίως για την καταστολή των
δασικών πυρκαγιών, είναι πολλαπλάσια και κατά την άποψη ορισμένων κύκλων κοντά
στην ηγεσία του Π.Σ. φθάνουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αν όχι το 1 δις. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο, τηρουμένων των αναλογιών, αεροπυροσβεστικό στόλο της Ευρώπης. Μόνο φέτος έχει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, διαθέσιμα 74
πτητικά μέσα για την αεροπυρόσβεση.
Και εδώ είναι το μεγαλύτερο και τραγικότερο λάθος, εκείνων που σχεδιάζουν και υλοποιούν (;) τον αντιπυρικό σχεδιασμό του Π.Σ. ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ. Τα αεροπλάνα ρίχνοντας νερό από ψηλά, ρίχνουν την ένταση της φωτιάς, με
μόνο σκοπό και στόχο, τα παρακείμενα πεζοπόρα τμήματα των δασοπυροσβεστών, να
μπορέσουν πιο εύκολα να επέμβουν και να σβήσουν τις φλόγες.
Ποια παρακείμενα πεζοπόρα τμήματα δασοπυροσβεστών όμως; Δυστυχώς τέτοια τμήματα δεν υπάρχουν στο Π.Σ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατά τι λιγότερων από 18.000
Πυροσβεστών, που υπηρετούν σήμερα στο Σώμα, είναι Πυροσβέστες «Γενικών Καθηκόντων». Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο Πυροσβέστης καλείται να αντιμετωπίσει αστικές
και δασικές πυρκαγιές, τροχαία ατυχήματα, απεγκλωβισμούς ατόμων ή ζώων, εντοπισμός
εξαφανισθέντων ατόμων, σεισμούς, πνιγμούς κ.λ.π. Άρα εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα
ότι, είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα παραπάνω και
να έχει την εκπαίδευση και την ειδίκευση, που χρειάζεται για κάθε ένα από όλα τα παραπάνω αντικείμενα. Επίσης με τον «στρατιωτικό» χαρακτήρα, που έχει το Π.Σ. καλούνται,
όπως κλήθηκαν, πυροσβέστες από την Βόρεια Ελλάδα, να μεταβούν στις περιοχές της
Αττικής ή της Εύβοιας, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και να ενεργήσουν σε ένα περιβάλ-

λον, παντελώς άγνωστο σε αυτούς, χωρίς να έχουν ιδέα ποιο
είναι το ανάγλυφο της περιοχής,
αν υπάρχουν δασικοί δρόμοι πρόσβασης προς την πυρκαγιά, δρόμοι ή χώροι που μπορούν να σταθούν να ξεκουραστούν και να
ανεφοδιαστούν, δρόμοι διαφυγής,
αντιπυρικές λωρίδες κ.λ.π. Βέβαια
από την άλλη δυστυχώς η Ηγεσία
Η Καλλιπεύκη, όπως (και όσο!) φαινόταν την Κυριακή,
του Π.Σ. έχει δώσει ρητή εντολή 8 Αυγούστου 2021 και ώρα 9.00 το πρωί, από την θέση Άγιος
να μην μπαίνει κανείς μέσα στα Νεκτάριος. Ο καπνός από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου στην Εύβοια έφτασε και σκέπασε το χωριό μας.
δάση όσο διαρκούν οι φλόγες,
κανενός Πυροσβέστη η αρβύλα
δεν έχει πατήσει χώμα. ΕΤΣΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ. ΤΕΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.
Είναι ανάγκη σήμερα, μετά από τις φετινές καταστροφικές μέγα-πυρκαγιές, να δοθεί λύση
στο πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα μας συνοδεύουν για
τα επόμενα χρόνια και λόγω της υφιστάμενης κλιματικής αλλαγής. Ειδικά στα μεσογειακά
οικοσυστήματα, όπως είναι αυτά της πατρίδας μας, οι πυρκαγιές είναι φυσικό φαινόμενο
όπως επίσης και ένα διαχειριστικό μέτρο για τα μεσογειακά δάση κωνοφόρων.
Οι ενδεδειγμένες λύσεις είναι τόσο απλές, όσο και δύσκολες για το πολιτικό σύστημα και
προσωπικό, που διαθέτει η Ελλάδα.
✓ Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας.
✓ Άμεση επανεμπλοκή της Δασικής Υπηρεσίας με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της
καταστολής των δασικών πυρκαγιών με ταυτόχρονη ενίσχυσή της σε προσωπικό
(επιστημονικό και τεχνικό) και μέσα.
✓ Επαναδημιουργία της Γενικής Γραμματείας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος με
ταυτόχρονη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (αχρείαστη
πλέον αφού υπάρχει ο θεσμός του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος
έχει και τον επιτελικό ρόλο του συντονισμού).
✓ Ορθολογική διαχείριση των δασών από την Δασική Υπηρεσία, γενναία χρηματοδότηση της δασοπονίας, επαναλειτουργία των κατηργημένων πυροφυλακείων, εκτέλεση σε ετήσια βάση προγραμμάτων συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών λωρίδων και καθαρισμού του υπόροφου των δασικών οικοσυστημάτων με
απομάκρυνση της βιομάζας.
✓ Άμεση επανασυγκρότηση των αερομεταφερόμενων ομάδων δασοπυρόσβεσης
(δασοκομάντος) καθώς και πεζοπόρων τμημάτων πρώτης κρούσης δασοπυροσβεστών μέσα στην δασική υπηρεσία, ενισχυμένων με μικρά και ευέλικτα 4Χ4 οχήματα
δασοπυρόσβεσης.
✓ Δημιουργία ενιαίου συντονιστικού κέντρου εθνικής εμβέλειας καθώς και μικρότερων τοπικών συντονιστικών κέντρων με πυροσβεστικούς και δασικούς υπαλλήλους.
✓ Σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας και επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών, όπου πάντα θα συνοδεύουν τους πυροσβέστες τοπικοί δασικοί υπάλληλοι,
οι οποίοι είναι άριστοι γνώστες των περιοχών τους σε κάθε συμβάν, έχοντας συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο.
✓ Δημιουργία τοπικών εθελοντικών ομάδων δασοπυροσβεστών, αποτελούμενων κυρίως από νέους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών και ανθρώπων της υπαίθρου
(δασεργάτες, υλοτόμους, ρητινοσυλλέκτες, αγρότες, κτηνοτρόφους, έφεδροι των
Ειδικών Δυνάμεων), οι οποίες θα ενεργοποιούνται άμεσα με εντολή του τοπικού
συντονιστικού κέντρου σε περιπτώσεις εξαιρετικών συμβάντων.
Βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο, όπου
πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Η κλιματική
αλλαγή είναι εδώ και δεν περιμένει. Πρέπει όλοι
μαζί, λαός, ειδικοί επιστήμονες, Δασικοί και
Πυροσβέστες, πολιτικοί, υπουργοί και βουλευτές, τοπικοί και κοινωνικοί φορείς, πανεπιστημιακοί φορείς, ερευνητικά κέντρα και περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για την σωτηρία των δασών μας
και του Φυσικού Περιβάλλοντος της πατρίδας
μας. Και οι αποφάσεις αυτές, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι το εφήμερο πολιτικό κόστος
ή όφελος των πολιτικών παρατάξεων ή των επαγγελματικών φορέων, αλλά το συμφέρον του
δάσους, του φυσικού περιβάλλοντος και του
μέλλοντος των παιδιών μας. Εκτός κι αν φιλοδοξούν κάποιοι να παραδώσουμε στις επερχόμενες
γενιές, μια Ελλάδα μαύρη και άραχνη, κατακαμένη απ’ άκρη σ’ άκρη, χωρίς δάση και δασικές
εκτάσεις, χωρίς πράσινο και χωρίς οξυγόνο…
Ο Απόστολος Δημητρίου Γκουγκουλιάς
είναι Γεωτεχνικός – Δασικός Υπάλληλος
και Πρόεδρος του Συλλόγου Δασοφυλάκων
Δ.Υ. Κεντρικής Ελλάδος
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Φωτογραφικά Στιγμιότυπα

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Στέλλα Ιωάννου Καραμπατή και ο σύζυγός της Βαγγέλης Αδαμόπουλος, το 2ο παιδί,
κορίτσι.
Ο Μασούρας Νίκος του Τάσου και η σύζυγός του Αναστασία Μάνη, το 1ο παιδί, αγόρι.
Η Βασιλική (Βίκυ) Λαμπίρη του Θωμά και ο
σύζυγός της John De Francesco, το 1ο παιδί,
αγόρι (Τορόντο).
Η Βούλα Ζήση Κατσιούλα και ο σύζυγός της
Βασίλης Λέτσιος, το 3ο παιδί, αγόρι.
Η Μαντά Μαρία του Κυριάκου και ο σύζυγός της Pasheco Μάρκος, το 1ο παιδί, κορίτσι (Βανκούβερ).
Ο Καρπούζας Αντρέας και η σύζυγός του
Γεωργαντζά Χριστίνα, το 1ο παιδί, κορίτσι
(Λάρισα).
Η Γκαμπούρα Βάσω του Αναστασίου και ο
σύζυγός της Δημήτρης Μακρής, το 1ο παιδί,
αγόρι (Λάρισα).
Η Γκουγκουλιά Μαριάνθη του Νικολάου
(εγγονή του Μίμη) και ο σύζυγός της Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, το 1ο παιδί, κορίτσι
(Λάρισα).
Ο Γκουγκουλιάς Δημήτριος του Αποστόλου
και της Βάιας και η σύζυγός του Παναγιώτου Ανθή, το 1ο παιδί, αγόρι (Λάρισα).
Ο Γιαννούλας Δημήτριος του Ιωάννου και η
σύζυγός του Γεωργία Χρυσανθακοπούλου,
το 1ο παιδί, κορίτσι (Αθήνα).
Ο Γιαννούλας Βασίλειος του Ιωάννου και η
σύζυγός του Φιλιώ Αθανασιά, το 2ο παιδί,
κορίτσι (Θεσσαλονίκη).
Ο Γκουγκουλιάς Δημήτριος του Αστερίου
(Μωραΐτης) και η σύζυγός του Βανέσα Μαγαλιού, το 2ο παιδί, αγόρι (Λάρισα).
Ο Παπαστεργίου Γιάννης του Αστερίου και
η σύζυγός του Έφη Κατράκη, το 1ο παιδί,
κορίτσι (Βρυότοπος).
Ο Μαντάς Χρίστος του Γεωργίου (Νταή) και
η σύζυγός του Μπιλίρη Γεωργία, το 1ο παιδί,
αγόρι (Γόννοι).
Η Τσάιτα Βάλια του Γεωργίου και της Τασούλας Τσιλιμένη και ο σύζυγός της Anthony Chenevard, το 2ο παιδί, αγόρι (Ελβετία).
Ο Παπαγιαννούλης Ιωάννης του Αναστασίου (Τεγούλα) και η σύζυγός του Δώρα, το 1ο
παιδί, κορίτσι (Λάρισα).
Ο Ζαφείρης Δεμερτζής του Αθανασίου και η
σύζυγός του Ευαγγελία Ρήγα, το 2ο παιδί,
κορίτσι (Αμπελώνας).
Η Ελένη Αγριόδημου του Νικ. (κόρη της
Ντίνας Δεμερτζή) και ο σύζυγός της Δράμης
Παναγιώτης,
το
1ο
παιδί,
αγόρι
(Αμπελώνας).
Η Γεροστέργιου Ευδοκία του Χρίστου και ο
σύζυγός της Γεωργάκης Γρηγόρης, το 1ο
παιδί, αγόρι (Πειραιάς).
Ο Μασούρας Νίκος του Αναστασίου και η
σύζυγός του Αναστασία Μάνη, το 1ο παιδί,
αγόρι.
Η Βούλα Τσιαπλέ του Αθανασίου και ο σύζυγός της Γρηγόρης Αντωνίου, το 1ο παιδί,
κορίτσι (Λάρισα).
Ο Γκούμας Χαράλαμπος του Ζήση και η
σύζυγός του Βιργινία Μπόλια, το 2ο παιδί,
κορίτσι.
Ο Γιάννης Καστόρης (Δαυλιάης) του Αποστόλου και η σύζυγός του Haley Brown, το
1ο παιδί, κορίτσι (Τορόντο).
Η Κλουβιδάκη Κέλη (εγγονή της Κατίνας
Λαμπίρη) και ο σύζυγός της Νίκος Συρμαλής, το 1ο παιδί, κορίτσι (Τορόντο).
Να σας ζήσουν τα παιδάκια σας!

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ο Ντούρος Νίκος του Χαράλαμπου, με την
Μήλιου Στέλλα από τον Παραπόταμο.
Η Δαούτη Βάσω του Ζήση και της Μαρίας
Νικ. Γκαντάκη, με τον Λανάρα Αχιλλέα από
το Συκούριο.
ΓΑΜΟΙ
Ο Γκουγκουλιάς Δημήτριος του Αποστόλου
και της Βάιας με την Παναγιώτου Ανθή,
από τη Λάρισα.
Ο Παπαστεργίου Γιάννης του Αστερίου, με
την Κατράκη Έφη, από την Συκεώνα Καρδίτσας.
Ο Ντάσιος Θωμάς του Αναστασίου (Τάσιου
Κολώνα) και της Μαίρης Θ. Παπαδόντα, με
την Αποστόλου Μαρία, από τη Χρυσομηλιά
Καλαμπάκας.
Η Γκαμπούρα Βάσω του Αναστασίου και
της Μαίρης Ζαφείρη (Γαζέτα,) με τον Μακρή Δημήτριο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο
Φαρσάλων.
Ο Δούκας Ηλίας του Δημητρίου (εγγονός
του Κώστα Δούκα - Μπέμπη), με την Olivia
Eknoh, από την Φινλανδία (γεννήθηκαν
και ζουν στη Φινλανδία).
Ο Καρπούζας Αντρέας του Ιωάννου, με την
Γεωργαντζά Χριστίνα, από τη Λάρισα.
Η Γκουγκουλιά Μαργαρίτα του Ζήση
(Δημοτζίκα), με τον Περικλή Αθανασίου,
από τη Λάρισα.
Ο Μαντάς Χρίστος του Γεωργίου (Νταή,)
με την Μπιλίρη Γεωργία, από την Ερέτρια
Ευβοίας.
Η Σαλαμπάση Αργυρώ του Νικολάου, με
τον Ζόμπολα Αντρέα (τα παιδιά γεννήθηκαν και ζουν στο Βανκούβερ).
Ο Παπαγιαννούλης Ιωάννης του Αναστασίου, με την Δώρα Δελητάλα, από τη Θεσσαλονίκη.
Η Γεροστέργιου Ευδοκία του Χρίστου και
της Χρύσας, με τον Γεωργάκη Γρηγόριο
από τον Πειραιά (Πειραιάς).
Ο Παπαδόντας Αστέριος του Ιωάννου και
της Παγώνας Τσιάτσιου, με την Αγορή
(Ρούλα) Πασχάλη από την Λάρισα.
Ο Γκαζγκάνης Γεώργιος του Θεοδώρου, με
την Πλασταρά Δέσποινα (κόρη της Βούλας
Ιωάννου και Μάχης Μητσόπουλου), από τη
Λάρισα.
Ο Οικονόμου Θωμάς του Χρίστου και της
Λίτσας Δουλαπτσή, με την Κλεοπάτρα Δαλώση, από το Δομένικο Ελασσόνας.
Η Οικονόμου Όλγα του Αντωνίου, με τον
Κατηγιάννη Απόστολο από τη Χάλκη Λάρισας.
Η Ειρήνη Γκουγκουλιά του Αποστόλου,
εγγονή
Κωνσταντίνου
Γκουγκουλιά
(Δημοτζίκα) και της Μετάξως Καραμπατή,
με τον Μπεθάνη Σωτήρη, από τη Νέα
Σμύρνη Αττικής.
Η Γκούθα Μαρία του Αναστασίου και της
Ελένης (δισέγγονο του Αναστάση και της
Αγγελικής Καστόρη), με τον Σταύρου Αντώνιο, από τον Ευαγγελισμό Λάρισας.
Ο Μιχαηλίδης Μανώλης του Χαράλαμπου
και της Ελένης Μανώλη Μανωλούλη, με
την Χριστίνα Μόργκαν. (Ο Ιερέας Ιωάννης,
που στεφάνωσε το ζευγάρι είναι ο αδερφός του γαμπρού - Βοστόνη ΗΠΑ).
Ο Τσικρικάς Αστέριος του Χρίστου με την
Λουλούδη Ευτυχία, από τον Πυργετό.
Σε όλους ευχόμαστε να είστε στεριωμένοι
και να σας χαίρονται οι γονείς σας!

Γάμος του Μιχαηλίδη Μανώλη με την
Χριστίνα Μόργκαν, στη Βοστόνη. Ο
Μανώλης καθώς και ο ιερέας Ιωάννης,
που τέλεσε το μυστήριο, είναι παιδιά
της Ελένης Μανωλούλη και εγγόνια
του Μανώλη Μανωλούλη.

Από τη στέψη του Ηλία Δούκα, εγγονού
του Κώστα Δούκα (Μπέμπη) και της
Olia Eknh, στη Φινλανδία.

Γάμος της Αργυρώς Σαλαμπάση, με τον Νικόλαο Ζόμπολα. Δίπλα τους οι γονείς
τους. Ο Νίκος Σαλαμπάσης δεξιά της νύφης με τη σύζυγό του και αριστερά τα συμπεθέρια τους. Βανκούβερ.
ΘΑΝΑΤΟΙ
Η Μανωλούλη Μαρία του Θωμά, ετών 82
(Βανκούβερ)
Ο Γκαραφλής Αστέριος του Αποστόλου,
ετών 62 (Λάρισα)
Η Γκρίζια Παρασκευή του Ζήση (Τζήκα),
ετών 92 (Καλλιπεύκη)
Ο Μασούρας Νικόλας του Ιωάννου, ετών
103 (Βοστόνη)
Ο Γκαντάκης Θωμάς του Δημητρίου, ετών
81 (Καλλιπεύκη)
Ο Μαντάς Πολύζος του Αθανασίου, ετών
85 (Αθήνα)
Η Γκαβούτσικου Ευτυχούλα, ετών 80
(Καλλιπεύκη)
Ο Οικονόμου Ιωάννης (Τσίγκας), ετών 90
(Καλλιπεύκη)
Ο Παζιάνας Χρίστος, ετών 90 (Τορόντο)
Η Μουσουλή Στεργιανή του Δημητρίου,
ετών 93 (Καλλιπεύκη)
Ο Κοκότης Χρίστος, ετών 62 (Γόννοι)
Ο Γκαντάκης Αγοραστός, ετών 95 (Λάρισα)
Ο Γκουντουβάς Δημήτριος (Τάκης) του
Αστερίου, ετών 86 (Λάρισα)
Ο Δούκας Αθανάσιος του Δούκα, ετών 72
(Αμπελώνας)
Η Παπαδημητρίου Δήμητρα, ετών 88
(Καλλιπεύκη)
Η Γκαντάκη Μαρίκα, ετών 85 (Λάρισα)
Ο Τσακάλης Γεώργιος του Δημητρίου,
ετών 87 (Μόντρεαλ)

Η Καλούση Δέσποινα του Ρούλη, ετών 81
(Γόννοι)
Η Παπαδόντα - Στογιανόβιτς Παρασκευή,
ετών 94 (Λάρισα)
Η Κανελλιά Έλλη του Αθανασίου, ετών 77
(Καλλιπεύκη)
Η Μιχαντά Παρασκευή του Αντρέα, ετών
95 (Λάρισα)
Ο Μαντάς Γεώργιος του Πολύζου, ετών 94
(Γόννοι)
Ο Οικονόμου Αγοραστός (Τσίγκας), ετών
82 (Λάρισα)
Ο Οικονόμου Αστέριος (Τσίγκας), ετών 92
(Λάρισα)
Ο Μανωλούλης Δημήτριος, ετών 78
(Καλλιθέα Κατερίνης)
Ο Παπαδημητρίου (Γιαννούλας) Δημήτριος,
ετών 81 (Καλλιθέα Κατερίνης)
Ο Ρημαγμός Κωνσταντίνος του Δημητρίου,
ετών 82 (Καλλιθέα Κατερίνης)
Η Γκαντάκη Κούλα του Θωμά, ετών 84
(Καλλιπεύκη)
Η Λαμπίρη Κούλα, ετών 98 (Αμπελώνας)
Ο Μούργκας Ιωάννης του Αστερίου
(Τέγου), ετών 74 (Αμπελώνας)
Η Ζαγκλέ Βασιλική, ετών 90 (Αμπελώνας)
Ο Μασούρας Βασίλειος του Αποστόλου,
ετών 52 (Λάρισα)
Ο Μουσούλης Δημήτριος, ετών 91
(Καλλιπεύκη)
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ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ
Η Δημολιού Αποστολία του Νικολάου και
της Κατερίνας Αποστόλη Καραδούκα, Ιατρική
Σχολή
Πανεπιστημίου
Θράκης
(Αλεξανδρούπολη).
Η Μιχαήλ Μαρία του Αστερίου, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Ρόδου.
Η Καραδούκα Μαρία του Τριανταφύλλου,
Παιδαγωγικό Δασκάλων, Ιωαννίνων.
Ο Κατσιούλας Αντώνης του Αποστόλου,
Σχολή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων (Κοζάνη).

πτυχίο της δασκάλας, από το Παιδαγωγικό
Βόλου.
την Μούτσου Νικολέτα,
κόρη της Ελένης Δημητρίου Κούσιου, η οποία επάξια πήρε το πτυχίο της
Ιατρικής, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Λάρισα.
την Παπαϊωάννου Άννα
του Δημητρίου (Μητσάκα), που επάξια
πήρε το πτυχίο της ιατρού, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Λάρισα (ήδη εργάζεΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ται).
Συγχαίρουμε:
τον Μασούρα Γεώργιο του Ιωάννου και
την Ματίνα Παπαδόντα
της Δήμητρας, που επάξια πήρε το 2ο πτυτου Ιωάννου, που επάξια
χίο (ήδη είναι διορισμένος καθηγητής) Ιστοπήρε το πτυχίο της Φιλορίας και Εθνολογίας από το πανεπιστήμιο
λόγου, από το ΑριστοτέΘράκης, Κομοτηνή.
λειο Πανεπιστήμιο Θεστην Μαρίνα Βλασταρά του Κωνσταντίνου
σαλονίκης.
(κόρη της Αγορίτσας Δημ. Μιχαήλ), που
την Αλεξάνδρα Σιώκου
επάξια πήρε το πτυχίο της, από το τμήμα
του Χρίστου, που επάξια πήρε το πτυχίο Δασολογίας του Αριστοτελείου ΠανεπιστηΤεχνολόγου Τροφίμων από το τμήμα Γεω- μίου Θεσσαλονίκης.
πονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Σε όλα τα παιδιά - καλλιπευκιωτόπουλα,
(Κεφαλλονιά).
που πήραν τα πτυχία τους ή εισήχθησαν
την Δημολιού Βάσω του Νικολάου και της στα πανεπιστήμια, ευχόμαστε καλή σταδιοΚατερίνας Καραδούκα, που επάξια πήρε το δρομία, καλές σπουδές!

Οι συγχωριανοί που έφυγαν…
Η Μανωλούλη Μαρία ήταν το τελευταίο
παιδί (Ιωάννης, Δημήτριος, Θωμάς, Παρασκευή, Μαρία) του Νικόλα Κανελλιά
(Μπανούση) και της
Βασιλικής Καραμπατή
(αδερφή του παππού
Θωμά Καραμπατή). Μεγάλωσε στην Καλλιπεύκη και παντρεύτηκε με
τον Θωμά Μανωλούλη
(Αβράμη) του Ιωάννου,
στις 7 Φεβρουαρίου
1960. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, με τον
άντρα της, μετανάστευσαν στο Βανκούβερ
του Καναδά όπου ασχολήθηκαν με εστιατόρια και έκαναν δύο παιδιά, τον Γιάννη και
την Βασιλική. Απόκτησαν και τρία εγγόνια.
Το 1993 έχασε τον άντρα της και ζούσε με
τα παιδιά της μέχρι που πέθανε. Ήταν γυναίκα πρόσχαρη, ευγενική, ευχάριστη στους
γύρω της και πολύ αγαπητή. Ήταν η παλιά
μάνα η Καλλιπευκιώτισσα, που όλα τα έδινε
για την οικογένειά της. Ήταν γεννημένη
στις 5 Μαρτίου 1938 και πέθανε την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 82 ετών.
Ενταφιάστηκε στο Βανκούβερ, παρουσία
λίγων ανθρώπων λόγω του κορωνοϊού τη
Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021.
Ο Γκαραφλής Αστέριος ήταν γεννημένος
το 1959 και ήταν το τελευταίο παιδί
(Δημήτριος, Κώστας, Μαρία, Αστέριος) του
Αποστόλη Γκαραφλή και της Σταματίας
Παπαστεργίου
(Τεγούλα). Τα πρώτα
χρόνια τα έζησε στο χωριό και μετά μετακόμισαν
οικογενειακώς στη Λάρισα, όπου και τελείωσε το
εξατάξιο τότε γυμνάσιο.
Κατόπιν εισήχθη στο
πανεπιστήμιο και πήρε το
πτυχίο του χημικού. Έπειτα διορίστηκε σε
δημόσιο σχολείο, όπου δούλευε ως καθηγητής χημικός, μέχρι που πέθανε. Ήταν παντρεμένος με την Δέσποινα Μακρίδου από
την Μάνδρα Λαρίσης, με την οποία απόκτη-

σε δυο παιδιά, τον Αλέξανδρο και την Άννα.
Στο χωριό ερχόταν σπάνια και οι νεότεροι
δεν τον γνώρισαν. Η είδηση του θανάτου
του έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στους
Καλλιπευκιώτες και φίλους του. Η κηδεία
του έγινε στη Λάρισα, όπου και ζούσε οικογενειακώς, στις 8 Ιανουαρίου, με την παρουσία μόνο των κοντινών συγγενών του,
λόγω της πανδημίας. Ήταν 62 ετών και δούλευε σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Λάρισα.
Η Γκρίζια Παρασκευή, γεννημένη το 1930,
ήταν ένα από τα 8 παιδιά (Ιωάννης, Αθανάσιος, Δημήτριος, Χρίστος
(πέθανε 4 ετών), Ελένη,
Παρασκευή,
Σταματή,
Βαρσάμω), του Στέργιου
Κυλινδρή και της Μαρίας
Βαδακάρη. Γεννήθηκε,
μεγάλωσε και έζησε όλη
της τη ζωή στην Καλλιπεύκη και παντρεύτηκε
το 1953 περίπου με τον Ζήση (Τζήκα)
Γκρίζια, με τον οποίο απόκτησε τρία παιδιά.
Τη Βασιλική, τον Γιάννη και τον Κώστα.
Ασχολήθηκε με τα οικιακά και βοηθούσε
τον άντρα της στις γεωργικές εργασίες.
Ήταν καλή νοικοκυρά και αφοσιωμένη στη
οικογένειά της. Τη ζωή της, τη σημάδεψε ο
χαμός του δεύτερου παιδιού της του Γιάννη,
ο οποίος έφυγε από ατύχημα μόλις είχε
τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Κηδεύτηκε
στις 12 Ιανουαρίου, στην Καλλιπεύκη, με
την παρουσία μόνο των στενών συγγενών
λόγω της πανδημίας.
Ο Μασούρας Νικόλας ήταν γιος του Γιάννη
Μασούρα και της Βαρσάμως Γκατζιά. Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το 1918 όπου και
έζησε μέχρι το 1978.
Τότε, σε ηλικία 60 ετών,
μετανάστευσε οικογενειακώς στη Βοστόνη
της Αμερικής και έζησε
εκεί μέχρι που πέθανε,

την Πέμπτη 21 του Γενάρη 2021. Άλλα αδέρφια είχε τον Δημήτρη (Μήτσιο), τον
Γιώργο, τον Στέργιο (Μακρή), τη Μαρία
Σαλαμπάση, την Παρασκευή Παπαδημητρίου (Καλαμητρώνη). Γράμματα δεν
έμαθε και όλα τα χρόνια, που έζησε στο
χωριό, ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία.
Είχε γελάδια ελεύθερης βοσκής και τα
βοσκούσε κυρίως στο Γκουνταμάνι. Όταν
έφυγε για την Αμερική, είχε 65 κεφάλια
όπως μας είχε πει σε συνέντευξή του το
1997. Το 1954-55 παντρεύτηκε με τη Νίνα
του Κώστα Σαλαμπάση, με την οποία απόκτησε τέσσερα αγόρια. Τον Γιώργο, τα
δίδυμα Κώστα και Γιάννη και τον Αποστόλη (όλα βρίσκονται στην Αμερική). Ήταν
άνθρωπος πράος, υπομονετικός, λιτοδίαιτος και αργών ρυθμών στη ζωή του. Του
άρεσε η απλή ζωή, από την οποία δεν είχε
απαιτήσεις. Ήταν ένας απλός άνθρωπος
της υπαίθρου, που δεν τον άγγιξαν οι ρυθμοί του σύγχρονου κόσμου. Για τελευταία
φορά που ήρθε στο χωριό, τον Μάιο του
2019 σε ηλικία 101 ετών, ήταν πλήρης υγείας. Μέχρι που πέθανε, ήταν ακμαιότατος
και κρατούσε το λεβέντικο παράστημά του.
Το μεράκι του ήταν να πεθάνει στο χωριό
αλλά αυτό ήταν αδύνατον. Και όσες φορές
είχε έρθει, πάντα έλεγε ότι «το μετάνιωσα
που πήγα στην Αμερική και μάλιστα σε
μεγάλη ηλικία». Ήταν ο μεγαλύτερος σε
ηλικία από τους Καλλιπευκιώτες. Πέθανε
103 ετών.
Ο Γκαντάκης Θωμάς, γεννημένος στην
Καλλιπεύκη το 1940, ήταν ένα από τα έξι
παιδιά (Ελένη, Θωμάς,
Χρυσιά, Κωνσταντίνος,
Ιωάννης, Τρύφων), του
Μήτρου Γκαντάκη και
της Παρασκευής Γκουλιάρα.
Γεννήθηκε,
μεγάλωσε και έζησε
όλη του τη ζωή στην
Καλλιπεύκη και ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία, γεωργία και
υλοτομία. Παντρεύτηκε με την Τσιούγκου
Κούλα του Θωμά με την οποία απόκτησε
δυο κόρες, την Παρασκευή και τη Δήμητρα. Ήταν λιτοδίαιτος άνθρωπος και της
οικονομίας. Κηδεύτηκε στις 22 Ιανουαρίου,
στην Καλλιπεύκη. Ήταν 81 ετών.
Ο Μαντάς Πολύζος ήταν το πρώτο παιδί
(Πολύζος, Δημήτριος, Μαρίκα, Ελευθερία)
του Θανάση Μαντά (Νασιάρα) και της
Σταματής Γκουγκουλιά
(Μαυροντήμου). Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη στις 15 Αυγούστου
1936 και έζησε τα νεανικά του χρόνια στο
χωριό ασχολούμενος
με την κτηνοτροφία,
όπως και όλη η οικογένειά του. Το 1963 παντρεύτηκε με την Κατίνα Αθανασίου Καλούση (Γκουγκουνέλα)
και μαζί μετανάστευσαν στη Γερμανία για
πέντε χρόνια. Εκεί απόκτησαν την πρώτη
τους κόρη τη Σταματία (Ματούλα) και
κατόπιν επέστρεψαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, όπου μαζί με
τον μπατζανάκη του Βασίλη Μπάστα, που
είχε γυναίκα την κουνιάδα του Μετάξω,
ασχολήθηκαν με την τυπογραφία, από
όπου πήρε και σύνταξη. Στην Αθήνα, απόκτησε και τη δεύτερη κόρη, την Παρασκευή (Βίκυ). Ο μακαριστός, ζούσε στην Αθήνα
αλλά το μυαλό του το είχε στην Καλλιπεύκη. Κάθε καλοκαίρι ερχόταν στο χωριό,
όπου και το απολάμβανε. Ευχαριστιόταν
να βλέπει τον τόπο, που γεννήθηκε και να
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πίνει στον πλάτανο τα τσιπουράκια του με
συγγενείς και πατριώτες. Ήταν μερακλής
και φιλότιμος και μεγάλωσε τις κόρες του
με αξίες και αρχές. Πέθανε στις 20 Μαρτίου 2021 και ήταν 85 ετών. Η κηδεία του
έγινε στην Αθήνα παρουσία λίγων συγγενών λόγω πανδημίας.
Η Γκαβούτσικου Ευτυχούλα ήταν το τέταρτο παιδί (Κωνσταντίνος, Κατερίνα, Δημήτριος, Ευτυχία) του
Αστερίου (Τσέλιου) Δούκα και της Μαρίας Παπαδημητρίου.
Γεννήθηκε
στην Καλλιπεύκη το 1941
και παντρεύτηκε με τον
Αστέριο
Γκαβούτσικο
(Μάγκα) του Γεωργίου
και της Χάιδως, με τον
οποίο απόκτησε τρία παιδιά. Τον Κώστα,
τον Γιώργο και τον Γιάννη. Όλα της τα χρόνια τα έζησε στην Καλλιπεύκη και βοηθούσε την οικογένειά της στα χωράφια, στα
πρόβατα και παντού. Ήταν μια αφανής
ηρωίδα γυναίκα, που σιωπηρά πάντοτε
επιτελούσε το οικογενειακό της καθήκον.
Τα τελευταία χρόνια, είχε προβλήματα
υγείας. Κηδεύτηκε το Σάββατο 3 Απριλίου
2021, στην Καλλιπεύκη. Ήταν η μοναδική
γυναίκα στην Καλλιπεύκη, που είχε το
όνομα Ευτυχία.
Ο Οικονόμου Ιωάννης (Τσίγκας) ήταν ένα
από τα πέντε παιδιά (Αστέριος, Ιωάννης,
Βασιλική (Τσικώ), Αγοραστός, Αριστούλα)
του Χρίστου Οικονόμου
(Τσίγκα) και της Μαρίας
παπα-Γιάννη Λαμπίρη.
Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το 1931, όπου και
μεγάλωσε δουλεύοντας
στα χωράφια του και σε
πατόζα εργάτης. Το 1959
παντρεύτηκε με την Παρασκευή Απ. Βαρδακάρη, με την οποία
απόκτησε τη Μαρία, τον Χρίστο και την
Καλλιόπη (Πόπη). Όλα του τα χρόνια τα
έζησε στο χωριό, εκτός από μικρά διαστήματα που εργάστηκε στη Γερμανία και στη
Λάρισα. Στο χωριό ασχολήθηκε με τη γεωργία αλλά κυρίως με το επάγγελμα του
καφετζή. Το παλιό καφενείο, για 16 χρόνια,
από το 1964 έως το 1979, το δούλεψε με τον
αδερφό του τον Αγοραστό. Μετά άνοιξε με
τον γιο του, 30 - 4 - 1989, το σημερινό μαγαζί ταβέρνα-καφέ κάτω από το σπίτι του
και πάλι δίπλα στην πλατεία. Ήταν
άνθρωπος αεικίνητος και «κυνηγούσε»
πολύ τη δουλειά του, πάνω στην οποία
ήταν πολύ εξυπηρετικός μαζί με τον αδερφό του τον Αγοραστό. Γράμματα δεν ήξερε
καθόλου αλλά, γεγονός είναι, πως οι
άνθρωποι, που μιλούσαν μαζί του, Καλλιπευκιώτες μικρότερης ηλικίας και ξένοι,
δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ούτε
πίστευαν ότι δεν ήξερε καθόλου γράμματα.
Κηδεύτηκε στις 8 Μαΐου 2021, στην Καλλιπεύκη. Ήταν 90 ετών και δούλευε στο μαγαζί σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής.
Ο Παζιάνας Χρίστος ήταν από τη γειτονική μας Καρυά και τη δεκαετία του 1960
μετανάστευσε στον Καναδά, όπου παντρεύτηκε
με την επίσης μετανάστρια και Καλλιπευκιώτισσα, Μαντά (Ντάπου)
Σταματή του Αποστόλου
(κόρη του Τόλιου Ντάπου). Μαζί έκαναν δυο
παιδιά, τον Θανάση και
την Βασιλική. Πέθανε την Πέμπτη 20 Μαΐ-

Δεκέμβριος 2021
ου 2021 σε ηλικία 90 ετών και θάφτηκε στο
Τορόντο το Σάββατο 22 του ιδίου μήνα με
τη συμμετοχή των κοντινών συγγενών λόγω
πανδημίας. Ήταν γεννημένος το 1931. Ήταν
ευχάριστος και καλοσυνάτος άνθρωπος.
Έφυγε ήσυχα.
Η Μουσουλή Στεργιάνω ήταν το δεύτερο
παιδί (Θωμάς, Στεργιανή, Δήμητρα, Νικόλαος, Τριαντάφυλλος, Ελένη) του Αντωνίου Αντώνη και της Μαρίας Οικονόμου. Γεννήθηκε στην
Καλλιπεύκη το 1928,
όπου και πέρασε σχεδόν
όλη της τη ζωή. Τη δεκαετία του 1960, παντρεύτηκε με τον Δημήτριο
Μουσουλή του Αθανασίου, με τον οποίο
απόκτησε τον Θανάση και τον Αντώνη. Ασχολήθηκε με τα οικιακά και βοηθούσε το
σπίτι της στις γεωργικές εργασίες. Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, η οικογένειά
της, κατά τους χειμερινούς μήνες, ζει στους
Γόννους, ενώ τους θερινούς στην Καλλιπεύκη. Πέθανε την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021
και κηδεύτηκε την άλλη μέρα στην Καλλιπεύκη. Ήταν μια απλή γυναίκα του χωριού
που κοίταζε την οικογένειά της.
Ο Κοκότης Χρίστος ήταν το δεύτερο παιδί
(Τάσος, Χρίστος, Γιάννα) του Νικολάου Κοκότη και της Βασιλικής
(Τσικώς) Χρ. Οικονόμου
(Τσίγκα).
Γεννήθηκε
στην Καλλιπεύκη το 1959,
όπου και έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Μετά τον στρατό
παντρεύτηκε στους Γόννους με την Δέσποινα
Γκατζιά, από τους Γόννους με την οποία
απόκτησε πέντε παιδιά. Την Ελένη, τον
Αστέριο, τη Νικολέτα, την Βασιλική και το
Νίκο. Εκεί ασχολήθηκε με το επάγγελμα του
καφετζή για αρκετά χρόνια. Τα 20 περίπου
τελευταία χρόνια ήταν υπάλληλος στο Δήμο
Λαρίσης και κατοικούσε στη Λάρισα οικογενειακώς. Κηδεύτηκε στις 15 Ιουνίου 2021,
Γόννους. Ήταν 62 ετών. Το τραγικό είναι
πως πριν από ένα χρόνο ακριβώς (10 Ιουνίου 2020), πέθανε ο αδερφός του Τάσος σε
ηλικία 63 ετών.
Ο Γκαντάκης Αγοραστός ήταν ένα από τα
τέσσερα αγόρια του Στέργιου Γκαντάκη και
της Μαρίας Κουτσιαρή.
Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το 1926 και με την
γυναίκα του Μαρία από
την Φαλάνη, απόκτησε
δύο αγόρια, τον Νίκο και
τον Στυλιανό. Στις αρχές
της δεκαετίας του 1960,
εγκαταστάθηκε μόνιμα
στη Λάρισα, όπου ασχολήθηκε ως πωλητής
αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές.
Ήταν δουλευτάρης και πολύ δυνατός και
σκληρός άνδρας. Κηδεύτηκε την Τετάρτη 16
Ιουνίου 2021, στη Λάρισα. Ήταν 95 ετών.
Στην ίδια ακριβώς ηλικία πέθανε και ο αδερφός του Δημήτριος. Οι κάτω των 65 ετών
δεν τον γνωρίσαμε και γι’ αυτό δεν γνωρίζουμε και λεπτομέρειες για τη ζωή του.
Ο Γκουντουβάς Δημήτριος (Τάκης), γεννημένος το 1934, ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά
(Δημήτριος, Αποστόλης,
Παρασκευή) του Αστερίου Γκουντουβά και της

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
Σταματίας (Μουλιάς) Γκουντουβά. Πέρασε
τα παιδικά του χρόνια στην Καλλιπεύκη και
ως ανήσυχο πνεύμα και αγωνιστής της ζωής, έφυγε από το χωριό και κατέβηκε στη
Λάρισα, για να «βρει την τύχη» του. Εκεί
έκανε διάφορα επαγγέλματα παγοπώλης,
εργάτης στην κατασκευή δρόμων, αλλά τελικά τον τράβηξε η τέχνη του ράφτη. Αρχικά
άνοιξε δικό του ραφείο στο κέντρο της Λάρισας, αργότερα δούλεψε ως ιδιωτικός υπάλληλος σε βιοτεχνίες ρούχων και μέχρι να
συνταξιοδοτηθεί, άνοιξε κατάστημα επιδιόρθωσης ρούχων συνεργαζόμενος με τα πιο
επώνυμα μαγαζιά της Λάρισας. Παντρεύτηκε το 1967 με τη Νίκη Κατσανούλη από τη
Νίκαια της Λάρισας και απόκτησαν δυο παιδιά, τον Στέργιο και την Ματίνα. Του άρεσε
να συναντά συγχωριανούς του και να κάνει
παρέα μαζί τους. Τα καλοκαίρια επισκεπτόταν το χωριό και έμενε στο σπίτι που είχε
φτιάξει στα γεράματά του. Καλοσυνάτος,
χαμηλών τόνων και καλός πατριώτης. Πέθανε στις 5 Αυγούστου 2020. Ήταν 86 ετών
και κηδεύτηκε στη Λάρισα.
Ο Δούκας Αθανάσιος ήταν ένα από τα 9
παιδιά (6 αγόρια και 3 κορίτσια) του Δούκα
Δούκα και της Αλεξάνδρας Καστόρη. Το
1947 με τον Εμφύλιο, η
οικογένεια
κατέβηκε
στους Γόννους και το
1950, που έγινε ο επαναπατρισμός των κατοίκων
στο χωριό, η οικογένεια
Δούκα Δούκα δεν επέστρεψε αλλά πήγε στην
Ελιά (Γκιτσιλέρ), όπου
καλλιέργησε καπνά με τις οικογένειες Αγορογιάννη και Παμπούρα. Το 1953 εγκαταστάθηκε στον Αμπελώνα, όπου ζει μέχρι
σήμερα (όσοι ζουν ακόμα). Στον Αμπελώνα
ο Θανάσης τελείωσε το Λύκειο και μετά τον
στρατό βρέθηκε στην Αθήνα, όπου τελείωσε
κάποια φαρμακευτική σχολή και δούλεψε
ως βοηθός φαρμακοποιού. Κατόπιν, με δυο
από τις αδερφές του, που είχαν βιοτεχνία
γυναικείων εσωρούχων, εργάστηκε στο
κατάστημα που είχαν στην Αθήνα. Στην
Αθήνα ζούσε και μετά τη σύνταξή του, όπου
και πέθανε στα μέσα Ιουνίου 2021 Η κηδεία
του έγινε στον Αμπελώνα και ήταν ο μικρότερος από τα εννιά αδέρφια. Ήταν 72 ετών
και γεννημένος το 1949. Με το χωριό δεν
είχε επαφές γι’ αυτό και δεν τον γνωρίσαμε
καθόλου.
Η Παπαδημητρίου Δήμητρα ήταν το τρίτο
παιδί (Θωμάς, Στεργιανή, Δήμητρα, Νικόλαος, Τριαντάφυλλος, Ελένη) του Αντώνη Αντωνίου και της Μαρίας Οικονόμου. Γεννήθηκε στην
Καλλιπεύκη το 1933 και
έζησε εκεί όλα της τα
χρόνια. Το 1967 παντρεύτηκε με τον Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο
(Καλαμητρώνη), με τον οποίο απόκτησε δύο
κόρες, την Παρασκευούλα και τη Μαρία.
Ασχολήθηκε με τα οικιακά και τα αγροτικά
μαζί με τον άντρα της, τον οποίο έχασε νωρίς. Κηδεύτηκε την Παρασκευή 2 Ιουλίου
2021 στην Καλλιπεύκη. Με την Στεργιάνω
Μουσουλή ήταν αδερφές και πέθαναν με 22
μέρες διαφορά.
Η Γκαντάκη Μαρίκα ήταν ένα από τα παιδιά (Μαρίκα, Δημήτριος, Γεώργιος, Αναστάσιος, Αλέκος) του Στέργιου Τσιρέβελου και
της Βασιλικής (Τσικώς). Τη δεκαετία του
1950 παντρεύτηκε με τον Δημήτριο Γκαντάκη του Αστερίου, με τον οποίο απόκτησε δύο

παιδιά, τον Στέργιο και τον Χρίστο. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1960 μετακόμισαν
οικογενειακώς
στη
Λάρισα, όπου έζησε
μέχρι το τέλος της ζωής
της. Πριν από τρία
χρόνια, το 2018, πέθανε ο γιο της ο Χρίστος
και της κόστισε πολύ.
Η Μαρίκα ήταν εύσωμη γυναίκα και όμορφη, πραγματική αρχοντογυναίκα. Είχε ωραία φωνή και τραγουδούσε θαυμάσια. Τα
έτη 1998 και 1999, πήρε μέρος στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας συμμετέχοντας στη
χορωδία παραδοσιακής μουσικής, που είχε
συσταθεί τότε από τον Σύλλογο του χωριού
μας. Ήταν γεννημένη το 1936, ασχολήθηκε
με τα οικιακά και πέθανε σε ηλικία 85 ετών, την Πρωτοχρονιά του 2021. Κηδεύτηκε
στη Λάρισα.
Ο Τσακάλης Γεώργιος ήταν το δεύτερο
παιδί (Αθηνά, Γεώργιος, Κωνσταντίνος) του
Δημητρίου Τσιακάλη και της Μαρίας Τσιαπλέ από τους Γόννους.
Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη σε «πέτρινα»
χρόνια, όπως και όλα
τα παιδιά της ηλικίας
του. Το 1959 μετανάστευσε στη Γερμανία
και κατόπιν, 1963, βρέθηκε στο Μόντρεαλ του
Καναδά, όπου δημιούργησε την οικογένειά
του. Το 1969 παντρεύτηκε με την Ελένη
Μανώλη από το Πύθιο Ελασσόνας και απόκτησε τρία παιδιά. Τη Μαρία, την Γεωργία
και τον Δημήτρη. Στο Μόντρεαλ ασχολήθηκε κυρίως με εστιατόρια. Από το 1956 έως
το 2015, δεν σταμάτησε να εργάζεται
(κρέμασε την ποδιά στις 15 Ιανουαρίου
2015). Από την εργασία του έκανε μεγάλη
προκοπή. Ήταν καλός οικογενειάρχης και
στοργικός πατέρας. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, είχε αναπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης και ήταν πολύ φιλότιμος. Γι’
αυτό, έκανε πολλές χορηγίες (χωρίς να
φαίνεται) σε διάφορα ιδρύματα, συλλόγους,
σχολεία και σε κοινότητες του εξωτερικού
και της Ελλάδας. Αγαπούσε πολύ την Καλλιπεύκη και ήταν φανατικός φίλος και λάτρης του Μορφωτικού Συλλόγου και της
εφημερίδας μας. Την αγάπη του αυτή, την
αποδείκνυε με πολλούς τρόπους. Με γράμματα, με χρήματα, με δωρεές κλπ. Είχε
έρθει αρκετές φορές με άδεια και πάντα
λαχταρούσε τον τόπο που γεννήθηκε. Αγαπούσε το κυνήγι, τα ζώα και του άρεσε
πολύ να φωτογραφίζει. Του άρεσαν τα ταξίδια, το διάβασμα (ιδιαίτερα η εφημερίδα
και τα βιβλία της Καλλιπεύκης) και η καλή
παρέα. Υπηρέτησε τον Σύλλογο Θεσσαλών
του Μόντρεαλ όχι μόνον ως πρόεδρος αλλά
και ως απλό μέλος για πάνω από πενήντα
χρόνια. Ήταν ένας αληθινός πατριώτης.
Έφυγε από αυτή τη ζωή όπως την έζησε –
με αγάπη, φιλιά και αγκαλιές. Πέθανε την
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 σε ηλικία 87 ετών
και κηδεύτηκε στο Μόντρεαλ την Παρασκευή 9 Ιουλίου.
Η Καλούση Δέσπω γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1940 στην Καλλιπεύκη και ήταν το τελευταίο παιδί (Γιάννης,
Σοφία, Κώστας, Αθηνά,
Νίκος, Ελένη, Δέσποινα) του Γιώργου Οικονόμου και της Μαρίας
Μπαμπαλή (Παπαδημητρίου). Η μάνα της
τα μεγάλωσε μόνη της,
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ο άντρας της ήταν ένα από τραγικά θύματα
του Εμφυλίου (1947). Η οικογένειά της
ήταν πολύ φτωχή και μαζί με τα άλλα δύο
μικρότερα αδέρφια της τον Νίκο και την
Ελένη, φιλοξενήθηκαν στην Παιδόπολη του
Βόλου για να προστατευτούν και να ζήσουν καλύτερα. Το 1963, στην ηλικία των
23 ετών, παντρεύτηκε με τον Καλούση
Αστέριο (Ρούλη) και απόκτησε δυο παιδιά,
τον Θανάση και την Βικτώρια. Με τον σύζυγό της πέρασε πολύ καλά και ήταν μια
πολύ καλή και φιλήσυχη γυναίκα. Για κάμποσα χρόνια έζησε οικογενειακώς στους
Γόννους, όπου είχαν δικό τους σπίτι. Τα
τελευταία χρόνια ζούσε με την κόρη της.
Πέθανε στις 15 Ιουλίου 2021 σε ηλικία 81
ετών και κηδεύτηκε στους Γόννους.
Η Παπαδόντα-Στογιάνοβιτς Παρασκευή
γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το 1927 και
ήταν παιδί του Γιάννη
Παπαδόντα και της Χάιδως. Άλλα αδέρφια είχε
τον Κώστα, τη Μαρία,
τον Θεοχάρη και τον
Χρίστο. Την δεκαετία
του 1960 ξενιτεύτηκε
στον Καναδά κι εκεί
γνώρισε τον άντρα της
που ήταν Σέρβος. Δεν απόκτησε παιδιά και
αφού πέθανε ο άντρας της επέστρεψε στην
Ελλάδα, στη Λάρισα, όπου έζησε τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου. Οι κάτω των
65 ετών δεν την γνωρίσαμε, γιατί σπάνια
ερχόταν στο χωριό. Πέθανε στις 17 Φεβρουαρίου 2021 σε ηλικία 94 ετών, κηδεύτηκε στη Λάρισα.
Η Κανελλιά Έλλη καταγόταν από την Μελιβοία Αγιάς και ήταν το γένος Γεωργίου
και Γεωργίας Μιχαήλ.
Ήταν τρεις αδερφές και
αφού μεγάλωσε βρέθηκε στον Καναδά, όπου το
έτος 1969 παντρεύτηκε
με τον Καλλιπευκιώτη
Κανελλιά Αθανάσιο του
Κωνσταντίνου. Από το
γάμο τους απόκτησαν
δυο κόρες τη Μαρία και τη Γεωργία. Το
1986 επέστρεψαν από τον Καναδά κι εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ
καλή γυναίκα και ήσυχος άνθρωπος. Πέθανε στις 19 Αυγούστου 2021 σε ηλικία 77
ετών. Κηδεύτηκε στην Καλλιπεύκη.
Η Μιχαντά Παρασκευή ήταν ένα από τα
παιδιά (Νίκος, Παρασκευή, Χρίστος) του
Πούλιου Τσιούγκου και
της Παγώνας Γκουρμπαλή. Ήταν γεννημένη
στις 4-3- 1926 και όλα
της τα χρόνια τα έζησε
στην Καλλιπεύκη. Το
1952 περίπου παντρεύτηκε με τον Αντρέα Μιχαντά, με τον οποίο απόκτησε τέσσερα παιδιά. Τον Θανάση, τη
Μαρία, τον Τάσο και τον Διονύση. Μαζί με
τον άντρα της ασχολήθηκαν με το επάγγελμα του καφετζή. Το καφενείο τους ήταν το
σημερινό σπίτι του Τάσου Παπαγιαννούλη
στην πλατεία. Στη ζωή της πέρασε πολύ
δύσκολες στιγμές. Ήταν γνωστή σε όλους
μας με το παρατσούκλι Τσιμπιδάκω. Τα
τελευταία χρόνια ζούσε στη Λάρισα με την
κόρη της τη Μαρία. Πέθανε στις 17 Αυγούστου 2021 και κηδεύτηκε στη Λάρισα.
Ο Μαντάς Γεώργιος ήταν ένα από τα
εφτά παιδιά (Αθανάσιος, Χρίστος, Αστέριος, Αντρέας, Γεώργιος, Κατερίνα, Δημή-

Δεκέμβριος 2021
τριος) του Πολύζου Μαντά και της Μαρίας
Γκουρμπαλή. Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη
την 1η Ιουλίου 1926,
όπου και έζησε τα περισσότερα χρόνια. Ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία και κυρίως την γεωργία. Παντρεύτηκε με
την Ελευθερία Παπαδημητρίου, με την οποία
απόκτησε τρία παιδιά τη
Μαρία, τον Χρίστο και την Κατίνα. Ήταν
άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και ήσυχος.
Ξεχώριζε για το αργό βάδισμά του. Για μερικά χρόνια είχε κάνει και επίτροπος στην
εκκλησία επί παπα-Στέργιου Τσικρικά. Πέθανε στις 17 Οκτωβρίου 2020. Κηδεύτηκε
στους Γόννους.
Ο Οικονόμου Αγοραστός (Τσίγκας) ήταν
ένα από τα πέντε παιδιά (Αστέριος, Ιωάννης, Βασιλική (Τσικώ),
Αγοραστός, Αριστούλα)
του Χρίστου Οικονόμου
(Τσίγκα) και της Μαρίας
παπα-Γιάννη Λαμπίρη.
Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το 1939, όπου και
πέρασε τα περισσότερα
χρόνια της Ζωής του. Το
1964 παντρεύτηκε με τη Σταματή του Αντρέα Μαντά, με την οποία απόκτησε δυο κόρες,
τη Μαρία και την Χριστίνα. Την προηγούμενη χρονιά, μαζί με τον αδερφό του τον Γιάννη, αγόρασαν το καφενείο του άλλου Γιάννη
Οικονόμου (του Γιαννούλη). Το καφενείο
αυτό το δούλεψαν μέχρι το 1979, μετά το
νοίκιασαν για μερικά χρόνια. Παράλληλα με
το καφενείο, καλλιεργούσε και τα χωράφια
του. Είναι το παλιό καφενείο στην πλατεία
το οποίο έχει κτιστεί τα έτη 1938-39. Το
1980 κατέβηκε οικογενειακώς στη Λάρισα,
όπου νοίκιασε πάλι καφενείο κοντά στη
Νομαρχία και συνέχισε το επάγγελμα του
καφετζή μέχρι το 1989. Τη δουλειά του την
κυνήγησε πολύ και από αυτή δημιουργήθηκε. Αφού συνταξιοδοτήθηκε ζούσε στη Λάρισα. Κυνηγούσε τη δουλειά του και ξεχώριζε
για τον επαγγελματισμό του. Πάντα βέβαια
στα πλαίσια της εποχής του και του χώρου.
Πέθανε σε ηλικία 82 ετών, στις 12 Σεπτεμβρίου 2021. Κηδεύτηκε στη Λάρισα.
Ο Οικονόμου Αστέριος ήταν το μεγαλύτερο
από τα παιδιά του Χρίστου Οικονόμου
(Τσίγκα) και της Μαρίας
Παπα-Γιάννη Λαμπίρη.
Τους δυο παραπάνω,
Γιάννη και Αγοραστό
Οικονόμου, για τους
οποίους γράφουμε, τους
είχε αδέρφια και κατά
τραγική σύμπτωση, μέσα σε τέσσερις μήνες
πέθαναν και τα τρία αδέρφια! Τον περασμένο Μάιο, πέθανε ο Γιάννης, στις 12 Σεπτεμβρίου πέθανε ο Αγοραστός και την Τρίτη 14
Σεπτεμβρίου πέθανε ο Στέργιος. Ο Στέργιος
ήταν παντρεμένος με την Σταματή Καραγιάννη, με την οποία απόκτησε δυο κόρες,
τη Μαρία και την Χριστίνα. Εγκαταστάθηκε
στη Λάρισα και δούλεψε ως υπάλληλος στο
στρατιωτικό αρτοποιείο. Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε περίπτερο απέναντι από τη
Νομαρχία Λαρίσης. Πέθανε, όπως προαναφέραμε, δυο μέρες μετά τον αδερφό του τον
Αγοραστό, σε ηλικία 92 ετών. Είχε γεννηθεί
το 1929. Κηδεύτηκε στη Λάρισα στις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Αγαπούσε με πάθος το
χωριό γι’ αυτό κι έκανε δικό του σπίτι πάνω
από την Τρανή τη βρύση (το πρώην Ζαφείρη Παπαδημητρίου). Περισσότερα στο αφιέ-
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ρωμα της κόρης του Χριστίνας.
Ο Μανωλούλης Δημήτριος ήταν ένα από
τα παιδιά (Ιωάννης, Γεώργιος, Δημήτριος,
Παρασκευή) του Βασιλείου Μανωλούλη και
της Κατίνας Δάσιου, από
την Καρυά. Γεννήθηκε
στην Καλλιπεύκη το
1943, όπου ασχολήθηκε
με διάφορες εργασίες
και σε ηλικία 17 ετών, το
1960, και λόγω μεγάλης
ανέχειας, μετανάστευσε για μερικά χρόνια
στη Γερμανία. Μετά επέστρεψε στην Ελλάδα για τη θητεία του. Το 1966, παντρεύτηκε
με την Τασία Κακοσούλη από τον Παλιό
Παντελεήμονα και έφυγε πάλι για τη Γερμανία, απ’ όπου και γύρισε γρήγορα. Το
1968 εγκαταστάθηκε στην Καλλιθέα της
Κατερίνης. Απόκτησε δυο παιδιά, την Κατερίνα και τον Μενέλαο. Στην Καλλιθέα ασχολήθηκε με την οικοδομή και τις αγροτικές εργασίες. Ήταν άνθρωπος εργατικός,
καλός οικογενειάρχης, αγαθή ψυχή και
πάντα πράος, ταπεινός, χαμογελαστός και
ευχάριστος. Αξιώθηκε να δει από τα δυο
του παιδιά 8 εγγόνια και μία δισέγγονη.
Πέθανε όπως το επιθυμούσε, πάνω στον
ύπνο του, στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 78 ετών. Η κηδεία του έγινε στο κοιμητήριο της Παραλίας. Του άρεσε το κολύμπι,
το ποδήλατο και το περπάτημα.
Ο Παπαδημητρίου Δημήτριος (Μήτσιος
Γιαννούλας) ήταν το πρώτο παιδί (Μήτσος,
Κατερίνα, Μαρίκα, Χριστίνα), του Γιάννη
Παπαδημητρίου (Γιαννούλα) και της Αγγέλως Απ. Μασούρα (Κιλιάφα). Μεγάλωσε
στην Καλλιπεύκη και μετά τον στρατό, το
1963 ή 64, έφυγε για την Γερμανία, όπου
και δούλεψε σκληρά. Εκεί γνώρισε τη γυναίκα του, Σακατούρα Χρυσούλα από το
Διδυμότειχο, με την οποία απόκτησε τον
Γιάννη και την Αγγελική (και τέσσερα εγγόνια). Αφού πήρε τη σύνταξή του, επέστρεψε στην Ελλάδα, στην Καλλιθέα της
Κατερίνης, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα
και έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Με
το χωριό δεν είχε πάρε δώσε και οι κάτω
των 65 ετών δεν τον γνωρίσαμε καθόλου.
Πέθανε το 2021 σε ηλικία 81 ετών, ενώ ένα
χρόνο νωρίτερα είχε πεθάνει και η γυναίκα
του Χρυσούλα. Ο μεν γιος του, ζει μόνιμα
στη Γερμανία και δεν ήρθε ποτέ στην Καλλιπεύκη, η δε κόρη του είναι παντρεμένη
στο Κιλκίς. Το πατρικό σπίτι του Μήτσιου
Γιαννούλα είναι το ερειπωμένο σπίτι δίπλα
από τη βρύση Τρανή (μεταξύ των οικιών
Μπούτσικα και βρύσης). Κηδεύτηκε στο
Κιλκίς, όπου ζει η κόρη του.
Ο Ρημαγμός Κωσταντίνος ήταν το μεγαλύτερο παιδί του Δημητρίου Ρημαγμού
(Μήτσιου Ρήγα) και της Κατερίνας Αποστ.
Κατσιούλα, αδερφή του Νάσιου Κατσιούλα,
(Κώστας, Νίκη, Ελευθερία, Μαρία και Αποστόλης, που πέθανε
πολύ νέος). Το 1959 η
οικογένεια του Μήτσιου
Ρημαγμού, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καλλιθέα της Κατερίνης,
όπου και μεγάλωσαν,
παντρεύτηκαν και δημιούργησαν τα παιδιά
του. Ο Κώστας ασχολήθηκε με την γεωργία
και κτηνοτροφία (πρόβατα). Παντρεύτηκε
το 1966 με την Ελένη Τζίκα από τους Παλιούς Πόρους (Πούρλια), με την οποία απόκτησε τέσσερα παιδιά. Τον Δημήτρη, την
Κατερίνα, τον Αποστόλη και την Άννα. Με

το χωριό δεν είχε καθόλου επαφές, γι’ αυτό
και οι κάτω των 65 ετών δεν τον γνωρίσαμε
καθόλου. Κηδεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου
2021 σε ηλικία 82 ετών, ήταν γεννημένος το
1939.
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σας. Κάθε άνοιξη, όμως, έβγαινε στην Καλλιπεύκη, όπου δούλευε στο δάσος μέχρι το
φθινόπωρο. Για τον Καλλιπευκιώτη Γιάννη
Μούργκα, μόνον καλά λόγια μπορεί κάποιος να πει. Ήταν δουλευταράς, τίμιος,
έμπιστος φίλος, μπεσαλής γιατί ο λόγος του
ήταν συμβόλαιο, καλόκαρδος, φιλότιμος,
νουνεχής, λάτρης της λαϊκής μας παράδοσης, μερακλής, χορευταράς, γλεντζές και
αγαπούσε με πάθος την Καλλιπεύκη. Κουράστηκε πολύ στη ζωή του, μάτωσε στο
μεροκάματο, ξεκίνησε από το μηδέν, πέρασε πολλές στενοχώριες αλλά στάθηκε
όρθιος και δημιουργήθηκε. Όμως, οι δοκιμασίες στη ζωή του δεν τον άφησαν μέχρι
που έκλεισε τα μάτια του. Τα τελευταία
δέκα χρόνια πάλεψε και με τον καρκίνο,
που δεν τον άφησε να χαρεί τα εγγόνια του
και τη σύνταξή του. Κηδεύτηκε στα 74 του
χρόνια, την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021,
ανήμερα της εθνικής μας γιορτής, στον
Αμπελώνα. Στην κηδεία του παραβρεθήκαν
πολλοί Καλλιπευκιώτες, συγγενείς, γνωστοί
και φίλοι παρά την πανδημία.

Η Γκαντάκη Κούλα (Βασιλική) γεννήθηκε
στην Καλλιπεύκη το 1937 και είναι το μεγαλύτερο παιδί (Κούλα,
Λεωνίδας,
Θεόφιλος,
Κατίνα. Ελένη), του
Θωμά Τσιούγκου και
της Σταυρούλας παπαΓιάννη Λαμπίρη. Ήταν
παντρεμένη με τον
Θωμά Γκαντάκη του
Δημητρίου, με το οποίο
απόκτησε δυο κόρες, την Παρασκευή και
την Δήμητρα. Ασχολήθηκε με τα οικιακά
και όλα της τα χρόνια τα έζησε στην Καλλιπεύκη. Ο Θωμάς Γκαντάκης, για τον οποίο
γράφουμε παραπάνω, ήταν ο άντρας της.
Πέθανε σε ηλικία 84 ετών τη Δευτέρα 18
Οκτωβρίου. Κηδεύτηκε την άλλη μέρα με
την παρουσία ελάχιστων συγγενών της
λόγω της πανδημίας.
Η Ζαγγλέ Βασιλική, γεννημένη το 1930,
ήταν ένα από τα κορίτσια (Σταυρούλα,
Η Λαμπίρη Βασιλική (Κούλα) ήταν το Γραμματή,
Σταματή,
πρώτο από τα εννιά παιδιά του Δημητρίου Βασίλω, Βαγγελή) του
Δουλαπτσή και της Μαρίας Τριαντ. Μαντά Δημητρίου Παπαδημη(Ντάπου). Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη και τρίου (Παπακώστα) και
όλη της τη ζωή την
της Μαρίας Νικ. Σαλαέζησε εκεί. Μόνο τα
μπάση. Γεννήθηκε και
τελευταία χρόνια κατά
μεγάλωσε στην Καλλιτην χειμερινή περίοδο
πεύκη. Μικρή ορφάνεψε
ζούσε στον Αμπελώνα,
από πατέρα και όλες οι
όπου η οικογένειά της
αδερφές αναγκάστηκαν να κάνουν και τις
ξεχειμωνιάζει το κοπάανδρικές δουλειές. Εκείνη, όμως, που τράδι τους (πρόβατα). Έτσι
βηξε μπροστά και ήταν γυναίκα και άντρας
και φέτος, το καλοκαίρι
μαζί ήταν η Βασίλω της Παπακώσταινας,
το πέρασε στο χωριό… πέθανε στις 8 Ο- όπως την λέγαμε όλοι στο χωριό. Πέρασε
κτωβρίου 2021. Ήταν παντρεμένη με τον μεγάλη φτώχεια, κουράστηκε πολύ αλλά τα
Γιώργο Λαμπίρη του Νικολάου, με τον ο- έβγαλε πέρα. Ήταν κατάγερη σχεδόν μέχρι
ποίο απόκτησε έξι παιδιά (Σταματία, Μαρία το τέλος. Επί δικτατορίας, το 1967, έχοντας
(Ρούλα), Νικόλαο, Πιπίτσα, Δημήτριο και δυο δίδυμα μωρά παιδιά, δυο γιαγιές να
Θωμά). Είδε επίσης 13 εγγόνια και 12 δι- γηροκομεί και μεγάλη ανέχεια, πέρασε
σέγγονα. Ήταν μια καλή γυναίκα και νοι- μεγάλη δοκιμασία αφού τον άντρα της τον
κοκυρά, που πάλεψε για την οικογένειά έκλεισαν στη φυλακή για έξι μήνες, γιατί
της. Ήταν, αν όχι η μεγαλύτερη, από τις δήθεν «κινδύνευε η πατρίς». Ο άντρας της,
μεγαλύτερες σε ηλικία Καλλιπευκιώτισσες, όμως, ήταν ένας άκακος άνθρωπος, που
αφού αισίως είχε κλείσει τα 97! Ήταν γεν- μόνο η πατρίς δεν κινδύνευε. Λεγόταν Ανημένη το 1924.
ντρέας Ζαγγλές και καταγόταν από τους
Φιλιππαίους Γρεβενών. Βρέθηκε στην πεΟ Μούργκας Ιωάννης ήταν το δεύτερο ριοχή μας τσοπάνος και παντρεύτηκε με
από τα δυο παιδιά (Σταματία, Γιάννης) του την Βασίλω. Επειδή, όμως ο σύζυγος δεν
Στέργιου (Τέγου) Ιωάννη Μούργκα και της γνώριζε σχεδόν καθόλου από όργωμα και
Καλλιόπης
Ντάσιου.
θέρισμα, τότε η Βασίλω συνέχισε να μεγαΓεννήθηκε στην Καλλιλώνει δυο παιδιά, να κοιτάζει δυο γεράμαπεύκη το 1947, όπου
τα, να είναι νοικοκυρά αλλά και να οργώνει
ανδρώθηκε και έζησε
με τα ζώα και να θερίζει με το δρεπάνι.
τα περισσότερα χρόνια
Παντού έτρεχε είτε για μεροκάματο είτε για
της ζωής του. Δεν
να βοηθήσει τους συγγενείς της είτε να
σπούδασε όπως και οι
θάψει και να ξεθάψει νεκρούς, είτε να συμπερισσότεροι νέοι της
μετάσχει στις εκδηλώσεις του ΜΕΣΑΚ.
εποχής του και ασχολήΉταν πανταχού παρούσα. Από τον γάμο
θηκε μέχρι τα είκοσί του με διάφορες εργα- της απόκτησε δυο παιδιά, τον Στέργιο και
σίες (μεροκάματο) και μετά με την υλοτομί- τον Δημήτριο (Τάκη). Τα τελευταία 20 πεα, μια πολύ βαριά, δύσκολη και επικίνδυνη ρίπου χρόνια, ζούσε σε Αμπελώνα ,με τον
δουλειά. Συγκεκριμένα ήταν μετατοπιστής γιο της τον Τάκη. Η ψυχή της, όμως, πάντα
βαριάς ξυλείας (κούτσουρα). Δουλειά, που ήταν στην Καλλιπεύκη, στο πατρικό της και
την έκανε πρώτα με μεγάλα μουλάρια και στους χωριανούς. Κάθε φορά που ερχόταν
κατόπιν με τρακτέρ. Το 1980 παντρεύτηκε στο χωριό ή την επισκεπτόμασταν στον
με την Ασημούλα Αποστολίνα, από το Βελε- Αμπελώνα, έλεγε: «Αχ, εδώ έχω βαριά ξενιστίνο, με την οποία απόκτησε τρία παιδιά. τιά. Κανένας δε σε κουβεντιάζει, κανένας
Τον Στέργιο, τον Σωτήρη και τη Σωτηρία. δεν σε ανοίγει την πόρτα, με ποιον να πεις
Το 1997, έχασε από ατύχημα με μηχανάκι μια κουβέντα;». Έφυγε με αυτό το παράποτον γιο του τον Σωτήρη, ένα όμορφο ξανθό νο από τη ζωή της, κουρασμένη και στεναλεβεντόπαιδο, σε ηλικία μόλις 14 ετών. χωρεμένη. Η Βασίλω ήταν βροντόφωνη,
Αυτό το γεγονός σημάδεψε τη ζωή της οικο- λαλίστατη, καλαμπουρτζού, αυθόρμητη,
γενείας και του ίδιου, πράγμα που δεν μπό- γνήσια, πηγαία και όλοι την ήθελαν στην
ρεσε ποτέ να ξεπεράσει. Το 1979 εγκατα- παρέα τους. Έφυγε από αυτό τον κόσμο την
στάθηκε μόνιμα στον Αμπελώνα της Λάρι- Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, κηδεύτηκε
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στον Αμπελώνα. Δυστυχώς, η είδηση του θανάτου της διαδόθηκε καθυστερημένα στο χωριό και δεν
μπορέσαμε να παραβρεθούμε στην κηδεία της. Ήταν ηρωίδα και 91 ετών. Είχε καλό θάνατο, αφού πέθανε στον ύπνο της.
Ο Μασούρας Βασίλειος ήταν το δεύτερο παιδί (Χρίστος, Βασίλης, Μαρία), του Μασούρα Αποστόλη
(Κιλιάφα) και της Ανατολής. Ήταν εγγόνι του Χρίστου Μασούρα (Κιλιάφα) και της Μαρίας (Μάρως). Οι
γονείς του μετανάστευσαν στη Γερμανία και όταν επέστρεψαν, εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα. Όσο
βρίσκονταν στη Γερμανία, ο Βασίλης με τον αδερφό του, ζούσαν μαζί με τους παππούδες τους στο χωριό, όπου πήγαιναν και σχολείο. Ο Βασίλης ασχολήθηκε με την πώληση μοκετών καθώς και με άλλες
δουλειές. Με την γυναίκα του Ρούλα Καραλίβανου από την Τσαριτσάνη, απόκτησαν μία κόρη την Άννα.
Ο μακαρίτης, σπάνια ερχόταν στο χωριό. Ήταν φανατικός οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας (ΑΕΛ) και δεν είχε λείψει από κανέναν αγώνα. Πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του, την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και η κηδεία του έγινε στη Λάρισα την επομένη. Ήταν μόνο 52 ετών…
Ο Μουσουλής Δημήτριος ήταν ο μοναχογιός (Μαγδαληνή, Δημήτριος, Σταματή,
Μαρία, Αγγελική) της οικογένειας Μουσουλή Αθανασίου και της Ασημίνας Γκαντάκη. Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το 1930, όπου και πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου, τους χειμερινούς μήνες, ζούσε οικογενειακώς
στους Γόννους. Από το γάμο του με την Αντωνίου Στεργιανή, που πέθανε και αυτή
τον Ιούνιο (2021), απόκτησε τον Θανάση και τον Αντώνη. Ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και το μεροκάματο. Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος, που δεν
κοίταζε τίποτε άλλο παρά την οικογένειά του. Ήταν υγιέστατος σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Τον «πήρε» η επιδημία της εποχής μας, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 91
ετών και θάφτηκε στην Καλλιπεύκη.
Στις οικογένειες όλων των χωριανών μας, τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές
των κεκοιμημένων αγαπημένων προσώπων τους. Αιωνία τους η μνήμη.
Τη στήλη επιμελείται ο Ζήσης Κατσιούλας.
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Στη μνήμη του πατέρα μου, Στέργιου Οικονόμου
«Άρχοντας! Μόνο αυτή η λέξη σου ταιριάζει πατέρα! Γεννήθηκες στις 1-1-1929
στην Καλλιπεύκη του Ολύμπου. Γιος του Χρίστου Οικονόμου και της Μαρίας,
το γένος Λαμπίρη. Ήσουν ο πρωτότοκος γιος απ’ τα πέντε αδέρφια σου.
Έζησες μέχρι τα δεκαπέντε σου χρόνια στο χωριό. Ένα αναπάντεχο και οδυνηρό γεγονός όμως – σκοτώθηκε ο πατέρας σου στον Όλυμπο το 1947 – έμελλε
να σε στιγματίσει για πάντα. Αναγκάστηκες να φύγεις στη Λάρισα για μια
καλύτερη ζωή. Πνεύμα ανήσυχο και πολύ εργατικός δούλεψες σκληρά για να
επιβιώσεις εκείνα τα δύσκολα χρόνια της φτώχειας. Η απουσία του πατέρα
σου – η ορφάνια – όμως, είχε πληγώσει και σημαδέψει τη ζωή σου. Υπηρέτησες τη θητεία σου στο Δρέπανο της Κοζάνης. Αργότερα παντρεύτηκες τη Σταματία Καραγιάννη του Αστερίου και της Μαρίας, το γένος Καστόρη. Αποκτήσατε δυο κόρες, τη Μαρία σύζυγο Παναγιώτη Σούρλα και την Χριστίνα, σύζυγο
Γιώργου Γιαννιού. Καμάρωσες πέντε εγγόνια και εννέα δισέγγονα. Ήσουν
υπόδειγμα οικογενειάρχη και πατέρα. Εργάστηκες στον στρατιωτικό φούρνο,
αλλά ένα πρόβλημα υγείας σε ανάγκασε να φύγεις πολύ νωρίς. Δεν λύγισες κι
επί 13 χρόνια ασχοληθήκαμε μαζί με περίπτερο στην πλατεία Νομαρχίας. Με
πολύ κόπο, σκληρή δουλειά και καθημερινό αγώνα, κατάφερες να μεγαλώσεις
την οικογένειά σου με αξιοπρέπεια και ήθος. Ήσουν πολύ αγαπητός, ευαίσθητος και ανοιχτοχέρης. Βοηθούσες όποιον είχε ανάγκη. Τίμιος, ειλικρινής, ακέραιος χαρακτήρας. Αγαπούσες και πονούσες πολύ τον τόπο σου. Τα καλοκαίρια τα περνούσες παρέα με φίλους και γνωστούς στο χωριό σου.
Είναι μεγάλη η απώλεια. Μια πληγή, που δεν απαλύνεται ποτέ, όχι μόνο για
την οικογένειά σου, αλλά και για όλους όσοι σε γνώριζαν. Καλόν παράδεισο
αγαπημένε μου πατέρα!».
Η κόρη σου, Χριστίνα Οικονόμου-Γιαννιού

Αντί επικήδειου… για τη Βασίλω Ζαγγλέ
«Έφυγε» για τους έναστρους δρόμους, η Βασίλω η Ζαγγλέαινα, η θεία μου! Άνοιξε κρυφά
μέσα στη νύχτα την πόρτα του νοντά και τράβηξε τ’ αψήλου, ταξίδεψε μέσα στο όνειρό
της. Απ’ τις εναπομείνασες γυναίκες, μιας άλλης περασμένης γενιάς. Στο πρόσωπό της, η
γυναίκα της Καλλιπεύκης, η γεννήστρα, η μάνα, η δουλεύτρα, η παραδουλεύτρα, η δούλα, η
«πόρνη», η μαχητική, η ασυμβίβαστη.
Σκληρό διαμάντι, ακατέργαστο, η θεία μου η Βασίλω, μοιάζει με πολλές της γενιάς της,
συνυφασμένη στ’ αργαλειά της σκληρής κοινωνικής πραγματικότητας, στον ποικιλότροπα
δύσκολο τόπο μας, δημιουργική και πρακτική επί παντός και προπάντων διπλά και τρίδιπλα
Άνθρωπος! Άντρας (στη δουλειά), γυναίκα (για παιδιά) και παιδί (για τους μεγάλους)!
Έφυγε πλήρης ημερών, πλασμένη με εικόνες άγριες, σαν όλους τους κατατρεγμένους, δεν
φοβήθηκε ποτέ το «φευγιό» της, ούτε λυπόταν για τα φευγιά των άλλων. Έτσι είναι η ζωή,
έλεγε. Άλλωστε, ήταν «ολόκληρη μια μνήμη»! Κουβαλούσε και μας θύμιζε όλο το παρελθόν
των ταξιδεμένων προγόνων μας, της περασμένης γενιάς.
Καλή χριστιανή! Ναι, ώσπου στη βαρβαρότητα της Χούντας, συνέλαβαν τον άντρα της με
χαλκευμένο κατηγορητήριο, διότι «εγύριζε ανά τας οδούς και διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις»… έτσι είπαν, ποιος; Ο Αντρέας! Τον πήγαν σε ψευτοδίκη, από κοντά κι αυτή, Ραψάνη,
Λάρισα, φυλακές Τρικάλων, με δυο νήπια κρεμασμένα στο φουστάνι της, με ένα μπόγο
ρούχα σε σακί, δεν τον συνάντησε, ποτέ δεν την άφησαν, ώσπου τον αποφυλάκισαν. Πήγε
και συνάντησε την εξουσία εποχής, τις κολώνες της Χούντας «μια εποχή στην κόλαση», τον
Πρόεδρο, τον παπά και τον Μπάτσο, μέσα στη γιάφκα τους, στην εκκλησία, τους… ξετίναξε!
«Αποφυλακίστε τον άντρα μου, τομάρια, αν είστε άντρες, αν στο βρακί δεν έχετε σκλίκ(ι),
αλλιώς θα σας κυνηγά ακόμη και ο ίσκιος μου, μέχρι την κόλαση» τους είπε! Ντρέπεται ο
γάιδαρος; «Σηκώστε την ουρά του και φτύστε του τον κώλο»! Κι όμως, από τότε, κοίταζαν
πίσω τους και τρόμαζαν, ακόμη και τις σκιές τους! Εκείνος δε, ο Μπάτσος της Χούντας,
έπαιρνε πάντα και κολαούζους μαζί να τον φυλάνε, ιδίως στα μετέπειτα χρόνια…
Μεγαλώσαμε με τη Βασίλω. Δουλειά σαν δέκα άντρες μαζί, νοικοκυρά σαν δέκα μαγείρια
και υπομονή σαν τον Ιώβ! Η μεγαλύτερη προίκα της, η θερμή αγκαλιά, ο γλυκός ο λόγος
και το θάρρος της, που δε στέρευε μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία! Ούτε και στο θάνατο, τον γεύτηκε από τα παιδικά της, αφού κήδευσε τον πατέρα της και σε λίγο τον προστάτη
θείο της στην κατοχή. Η Βασίλω γεννήθηκε το 1930. Ήταν η προτελευταία, στη σειρά, από
πέντε αδερφές κι έτσι μπήκε γρήγορα στα βάσανα, με τις αδερφές της, αφού ορφανές πλέον, ανέλαβαν και τις δουλειές του άντρα. Πέρασαν φτώχεια, πόλεμο, κατοχή, όπως όλοι στο
χωριό και τα κατάφεραν! Κάπου εκεί και λίγο αργότερα σαν μαλάκωσαν οι καρδιές απ’ τον
εμφύλιο, της προξένεψαν και τον Αντρέα, έναν άμαθο, μα καλόβολο βοσκό από τα Γρεβενά
κι έτσι «δυστυχώς», συνέχισε να κάνει ό,τι έκανε και ανύπαντρη, τα… πάντα! Μαζί γέννησαν δυο παλικάρια δίδυμα, σαν δυο σταγόνες νερό, που στην αρχή ήταν δύσκολο να τους
ξεχωρίσεις, παλεύοντας σε ποικίλες όσες εργασίες.
Έμεινε στο πατρικό με τη μητέρα της (γιαγιά μου) και την πεθερά της, που επέστρεψε απ’
τη Σοβιετική Ένωση, πολιτική πρόσφυγας απ’ τον εμφύλιο… τις γηροκόμησε αγόγγυστα,
την πεθερά της δε, τη θαύμαζε γιατί ήταν ταξιδεμένη και τόσο γλυκόλαλη αφηγήτρια, που
την έβαλε σε άλλους κόσμους μακρινούς, την έμαθε να ονειρεύεται και να ελπίζει.
Αγαπούσε τα λουλούδια της, ιδίως τις πολύχρωμες και μυρωδάτες τριανταφυλλιές. Και
έφτιαχνε μπουκέτα, που μπορεί να μην ήταν περίτεχνες ανθοδέσμες, ήταν όμως, ένα μάτσο
μοσχομυριστή αγάπη! Έκαμε όσες δουλειές είχαν «ανακαλυφτεί», αντρικές ή γυναικείες
ανεξαιρέτως και μάλιστα αγόγγυστα και περίτεχνα, ακόμα και οικοδομική με πηλοφόρι στη
σκαλωσιά! Έκανε χωράφι - όργωνε, έσπερνε, σβαρνούσε, φόρτωνε, ξεφόρτωνε πατάτες,

φασόλια, σακιά… άντρας! Και στο όργωμα τα μουλάρια σούζα κι αυλακιά με ράμμα! Έκαμε
όλες τις δουλειές σε μισό χρόνο, απ’ ότι οι άλλοι και όταν πήγαινε «αργατίνα» την έβαζαν
μπροστά… «λαγό» να τρέχουν ξωπίσω οι άλλοι, μα σαν το μυρίστηκε… ξώμεινε τελευταία ή
βοηθούσε και τους εκ δεξιών και εξ ευωνύμων.
Ήταν λιτοδίαιτη και ασκητική, μπορούσε να τη βγάλει με
νερό, ψωμί και κρεμμύδι ή χόρτα και ελιές, κάθε που το
απαιτούσαν οι συνθήκες, το ’χε συνηθίσει απ’ τα μικρά
της, κάπως έτσι κάνουν και οι άγιοι, μα η Βασίλω δεν ήταν
παρά «κολασμένη», αυτής της κοινωνίας, χωρίς δίκια.
Ποτέ δε δοκίμασε γαλακτερά και όποια υποπροϊόντα
τους… τα αηδίαζε, όπως και τη δικαιοσύνη τους. Ταξίδεψε
και υπερατλαντικά, μήπως και τα καταφέρει να στεργιώσει
στην ξενητιά, όταν παντρεύτηκε ο ένας γιος της στο Σικάγο, μα… κατέστη αδύνατο! «Καλή η λάμψη του Τσικάου,
μα σαν της Καλλιπεύκης τη φτέρη και τον κούκο της, πουθενά» έλεγε, όταν μετά από ένα δυο μήνες, επέστρεψε…
Ιώβεια η υπομονή της, τα τελευταία χρόνια έμεινε με το γιο της στον κάμπο, μακριά απ’ το
αγαπημένο της χωριό, γιατί «έτσι η μοίρα το ’θελε»! Θα μπορούσε κανείς να μιλάει, ώρες,
μέρες για το μεγαλείο της ψυχής της, την καλοσύνη και τις αρετές της! Η ζωή της, όμως,
αδυσώπητα σκληρή, στο πρόσωπο της, ο βίος της Καλλιπευκιώτισσας γυναίκας, άγριο και
άπονο, χωρίς δικαιώματα και χαριεντισμούς. Και η ζωή, μια πιρουέτα ανώμαλη, μαζί με δυο
λουλουδάκια συνοδεία στο τέλος κι ένα δάκρυ στην άκρη του αντίο! Αντίο, Βασίλω…
«Έφυγε» η Βασίλω, είχε κλείσει κρυφά ραντεβού, με τους αγαπημένους της τη νύχτα και
την καρτερούσαν σε ένα πλάτωμα πευκωτό, σε ένα χέρσο του ουρανού. Ανέλαβε το χρέος
να τους μεταφέρει τα νέα και τα χαιρετίσματά μας. Καλό ταξίδι, αθάνατη Βασίλω μας!
Η γλυκιά σου η μορφή θα μας λείψει, να πας στο καλό. Η αγάπη μας σε συνοδεύει στο ταξίδι σου. Θα σε θυμόμαστε όσο ζούμε, για τη χρυσή καρδιά, τη θερμή αγκαλιά και τον ανθρωπισμό σου!
Αποστόλης Α. Παπαϊωάννου

Στους θλιβερούς καιρούς
Στους θλιβερούς καιρούς
Στους θλιβερούς τούτους καιρούς,
σαν κοράκι μας ορμάει ο φόβος
και φωλιάζει η απόγνωση.
Αχ, αυτά τα σκοτεινά χρώματα,
πως αλαργεύουν τη ζωή
στο βλέμμα και στην όψη.
Μα, δε μπορεί... κάπου θα βρούμε
ένα μικρό, ελπιδοφόρο σουγιαδάκι
ν' ανοίξουμε μια χαραμάδα
στο θλιβερό, βαθύ μωβ
για να ξεπεταχτεί το κόκκινο της χαράς!
Να ξεχυθούν τα Χειμωνιάτικα φιλιά,
που άγρια εποπτεύονται
και δε μπορούν ν' ανθίσουν!

Ν' ανοίξουν και οι αγκαλιές,
ν' αστράψουν τα χαμόγελα
και να χορέψουν στη βροχή
μ' εκείνο τ' αεράκι, που ανατριχιάζει
το κορμί κι απ' το λυγμό λυτρώνει!
Αχ! αυτό το κόκκινο, που να 'ναι;
σκοτάδια γύρω και αργεί
το μαύρο να νικήσει...
Μα, να! Ροδίζει από μακριά!
Αν πάρεις στο κατόπι το χρώμα της
καρδιάς, μέσα σε κατακόκκινο
ξέφωτο, ανατέλλει!
19 Δεκέμβρη 2020, Villy Villaki
(Βίλλη Χρυσού - Παπαϊωάννου)
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-Έχ’ς πιδιά;
-Όχ’(ι). Τρία κουρίτσια μόνο!

Αναμνήσεις με άρωμα χωριού
Τσικουλατάκ’(ι), γιε μ’
Ποια και πόση αξία μπορεί να έχει ένα σοκολατάκι;…
Για τις γιαγιάδες στο χωριό, είχε κι έχει ακόμα μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία. Και για
να πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, τσικουλατάκ’(ι) το λέγανε. Όλες! Τα τσικουλατάκια λοιπόν, υπήρχαν - και υπάρχουν - σε κάθε σπίτι του χωριού, συνήθως σε ένα γυάλινο
μπολ και φυλάσσονταν κατά κανόνα σε μέρος κρυφό, όπου δεν φαίνονταν κυρίως από τα
εγγόνια! Υπήρξε το «κύριο» κέρασμα, το πιο σημαντικό. Και ήταν μεγάλη ντροπή για τη
νοικοκυρά, όταν δεν το είχε στο σπίτι (πράγμα απίθανο!). Όποιος πήγαινε στο σπίτι - ξένος ή γνωστός - έπρεπε να κεραστεί:
-Στέκα, μην αβιάζισι, να σι κιράσου ένα τσικουλατάκ’!
Φράσεις όπως: Δεν θέλω, μόλις έφαγα, κάνω δίαιτα, έχω λίγο ζάχαρο, δεν περνούσαν στις
γιαγιάδες, που σε κερνούσαν.
-Πάρ’ του, βάλ’ του στουν τζιόπου σ’ (τσέπη σου) για του σπίτ’!
Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσες να αρνηθείς, γιατί σε κοιτούσαν στα μάτια, λες και
σου χάριζαν μεγάλο θησαυρό!
Αν καμιά φορά τα εγγόνια ανακάλυπταν αυτό το θησαυρό… τον εξαφάνιζαν! Κι όταν τα
έπαιρνε χαμπάρι η γιαγιά, αλίμονό τους!
-Α παγάλια, μ’ έφαγέτι ούλα τα τσικουλατάκια! Θα ’ρθει κάνας άνθρωπους κι δε θα ’χου
να κιράσου! Αλλ’ βουλά να μην του ξανακάν’τι κι… ε(ι)λάτι τώρα να σας δώσου παράδις,
να πααίντι στου μαγαζί , να μι φέρ’ τι άλλα κι τ’ σακούλα κλειστή, όπως θα σας τ(η)’ν δώσει ου μπακάλ’ς.
Για μένα, αυτά τα τσικουλατάκια, εκτός από κέρασμα, έκρυβαν κι ένα μυστικό…
Ήταν φορές, που πήγαινε ο πατέρας μου στο χωριό χωρίς εμάς τα παιδιά… στην επιστροφή, ο παππούς και η γιαγιά του δίναν πάντα ένα χαρτζιλίκι να μας δώσει.
-Πάρ’ τα αυτά για τα κουρίτσια!
-Όχι, δεν τα παίρνω, στείλατε την προηγούμενη φορά, φτάνουν. Απαντούσε ο πατέρας
μου.
Οι παππούδες δεν επέμεναν. Του έδιναν πράγματα για «χαιρετίσματα», όπως ζυμωτό
ψωμί, αβγά απ’ τις κότες, πίτες και τον ξεπροβόδιζαν. Όταν επέστρεφε στο σπίτι, παίρναμε
πάντα τηλέφωνο, να ενημερώσουμε πως ο πατέρας έφτασε και η γιαγιά έλεγε:
-Κι τήρα (κοίτα) καλά, ικεί στ’ χαρτουπέτσιτα μέσα που είνι τα τσικουλατάκια!
Αυτό ήταν το μυστικό μας! Το χαρτζιλίκι κρυμμένο μέσα στα τσικουλατάκια για να μην το
καταλάβει ο πατέρας! Πώς να τα ξεχάσω μετά;
Κι αν τύχει και βρεθείτε ποτέ στο χωριό και σας κεράσει τσικουλατάκι κάποια γιαγιά, μην
το αρνηθείτε. Η χαρά της είναι μεγάλη! Κι αν έχει να σας δει καιρό… θέλει να σας κεράσει
για όλη την οικογένεια! Ναι, να πάρεις και δυο - τρία για το σπίτι!
-Πάρει, πάρει. Πάρει κι για τ’ μάνα σ’, πάρει κι για τουν πατέρα σ’, έτσ’ για χαιρετίσματα!

Κάποτε, σ’ ένα ορεινό χωριό, Νεζερό το ελέγαν (παλιό όνομα της Καλλιπεύκης), ζούσε ένα
αντρόγυνο. Το αντρόγυνο αυτό είχε δυο παιδιά - ναι, ναι, δυο αγόρια! Με τα χρόνια, παντρεύτηκε το μεγάλο το παιδί κι η γυναίκα του γέννησέ κορίτσι. Χάρηκαν οι παππούδες στο
χωριό. Ο παππούς δεν χόρεψε κιόλας από χαρά αλλά δε βαριέσαι, πρώτο εγγόνι είναι, ας
είναι και κορίτσι! Τρεις χρόνους μετά, η νύφη ξαναγεννάει. Παίρνουν τηλέφωνο στο χωριό.
Κορίτσι κι αυτό! Στενοχώρια ο παππούς, χαμός! Πάει στου χωράφι και από λίγο πιο πέρα,
απ’ το διπλανό χωράφι, τον φωνάζει η ανιψιά του:
-Εεε μπάρμπα! Τι φκιάν’τι; Γέντ’σι η νύφ’ ή ακόμα;
«Δαγκώθηκε» ο παππούς.
-Πάψι, μαρή Στιργιάνου κι έχουμι κουρίτσ’ πάλι!
Πέντε μέρες γεννημένο το εγγόνι και τσιμουδιά ο παππούς, δεν το έλεγε πουθενά! Πολύ
έκλαψε γι αυτό, το δεύτερο το εγγόνι, επειδή… γεννήθηκε κορίτσι!
Όσο οι εγγονές μεγάλωναν, ο παππούς έλεγε με πόνο στον γιο του.
-Αχ πιδί μ’, δυο κουρίτσια έχ’ς. Κι τα κουρίτσια θέλ’ν προίκα, κι μεις είμαστι φτουχοί, πώς
θα τα παντρέψουμι;
Τον έτρωγε το άγχος! Τα χρόνια περνούσαν και το κορίτσι του μικρό δέθηκε περισσότερο
με τον παππού. Αυτός το είχε μεγάλη αδυναμία και σ’ όλα το υποστήριζε. Χώρια που του
έμοιαζε πολύ!
-Όπου πάω, παππού, λέν’ γ’ναίκες, ξέρουμι τίνους είσι. Μοιάζ’ς μι τουν παππούς σ’, ίδιου
είσι!, του έλεγε το κορίτσι.
Και οι εγγονές, όμως, πολύ τον πρόσεχαν. Τι κρέμες τον πήγαιναν για τα αρθριτικά, τι εφημερίδες για να διαβάζει, τι λουκούμια με μούστο, που του άρεσαν, τι παστά ψάρια, που τα
είχε αδυναμία…
Το κορίτσι το μικρό τράνεψε. Έφτασε να δίνει πανελλήνιες εξετάσεις. Με μεγάλο άγχος
κοιτούσε ο παππούς κάθε πρωί την τηλεόραση και ενημερωνόταν για τα θέματα των εξετάσεων. Τα τηλέφωνα παίρνανε φωτιά, για να εμψυχώνει ο παππούς το κορίτσι.
Πέρασε η εγγονή στο πανεπιστήμιο, αλλά… στην Αθήνα. Δεν παρηγοριόταν ο παππούς…
-Ω, μπο, κακό που μας βρήκι! Πού θα πάει, μικρό κουρίτσ’ τόσου μακριά μαναχό τ’; Αχ, δεν
είμι κι γω γιρός να σι στείλου μάκου (γριά, προσφώνηση προς τη σύζυγο) να πας μι του
κουρίτσ’ μαζί. Έλεγε και ξανάλεγε.
Την έπαιρνε, όμως, τηλέφωνο συνέχεια, λέγοντάς την να μη στενοχωριέται που έφυγε μακριά και πως, «αν δει κι αποδεί, να τα μάσ’ κι να φύγ’»!
Τελικά, καθώς ο παππούς «ζυμώθηκε» με τις εγγονές, τα πόνεσε σαν κορίτσια, τα είδε με
άλλη ματιά, τα είδε να σπουδάζουν, να εξελίσσονται και να μην υστερούν σε τίποτα από τα
αγόρια! Είδε και να τον φροντίζουν, να τον νοιάζονται σαν μικρό παιδί τώρα που γερνούσε… Αυτό φαινόταν με τον καιρό, με τα χρόνια. Και κυρίως με την τελευταία του κουβέντα
λίγο πριν ξεψυχήσει, στο γιο του.
-Τα κουρίτσια κι τα μάτια σ’, να τα έχ’ς κουντά σ’, να μη σι φύγ’ν!

Βούλα Ζήση Κατσιούλα

Βούλα Ζήση Κατσιούλα

Μετράμε
(αφιέρωμα στην κατάσταση που βιώσαμε με τους περιορισμούς κυκλοφορίας και στα SMS)

1,2,3,4,5,6... 7!
Τόσες οι επιλογές στη ζωή μας!
Μετράμε τα λεπτά που πέρασαν από το SMS!
Μετράμε τα λεπτά που μας απομένουν μέχρι τις 6! Μέχρι τις 9!
Μετράμε τα βήματα και τα χιλιόμετρα!
Μετράμε τη χοληστερίνη, που παρά τα χιλιόμετρα, δεν πέφτει!
Μετράμε τις μέρες που δεν έχουμε δει τους αγαπημένους μας!
Μετράμε τους μήνες, που έχουμε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά και τους γονείς μας!
Μετράμε αυτούς που χάσαμε!
Μετράμε τις μέρες που βρεθήκαμε με τους φίλους στην ταβέρνα και στο χορό!
Μετράμε απλήρωτους λογαριασμούς, που δεν αρκεί το επίδομα για να πληρώσουμε!
Μετράμε κλειστά μαγαζιά!
Να μην ξεχάσουμε, να μετρήσουμε πόσα θα ανοίξουν!
Μετράμε τις ταινίες που είδαμε και τα βιβλία που διαβάσαμε, στις ώρες της σιωπής και του
καναπέ!
Μετράμε τα ταξίδια που ΘΑ κάνουμε, αν θα ξαναγίνονται ποτέ ταξίδια!
Μετράμε κι αυτά που δεν προλάβαμε!
Μετράμε!
Μετράμε τις καταγγελίες! Τους βιασμούς! Τους εξαναγκασμούς! Τα θύματα και τους θύτες! Ας ελπίσουμε ότι θα μετρηθεί με το ύψος της και η δικαιοσύνη!
Μετράμε και ξαναμετράμε και τελειωμό δεν έχουμε!
Μετράμε!
Ευτυχώς, που βγαίνουμε με το έξι, κι έχουμε την ευκαιρία να θυμόμαστε πώς να μετράμε
μέχρι το έξι! Αν βγαίναμε με το ένα, θα ξεχνούσαμε το μέτρημα!
Α! Θα πάμε και μέχρι το 7! Με την ελπίδα να προλάβουμε να αγοράσουμε βρακιά, μέχρι να
τελειώσουν τα μετρημένα λεπτά της άδειας και τα ελάχιστα λεφτά της τσέπης!
Μετράμε!
Κάποτε μετρούσε μέχρι το 100, αυτός που τα φυλούσε! 5-10-15! Και τρέχαμε να κρυφτούμε! Τώρα, μέχρι το 6, άντε, μέχρι το 7,αυτοί που βγαίνουν!
Μα τι να μετρήσεις ως το εφτά ; Δεν προφταίνεις, ούτε να κρυφτείς, ούτε να φανερωθείς!
Μα! Όσες κι αν χτίζουν φυλακές, ο νους μας θα δραπετεύει! Στο φως! Στη χαρά! Στο μπλε
και το πράσινο της φύσης! Στο κίτρινο και το κόκκινο του δειλινού! Στην άνοιξη και στη
ζωή!
Φτου και βγαίνω! Φτου και Δεν μπαίνω!
Πηγή: Facebook

Η κλούτσα
Η κλούτσα (ή κλίτσα). Ο πιο πιστός και δυνατός σύντροφος του τσομπάνου μετά την κάπα,
το ταλαγάνι και τον τρουβά. Αποτελούνταν από δύο μέρη:
-Το μεγάλο ξύλο. Πάντα φτιαγμένο από κρανιά και
-Το μικρό πάνω μέρος της που ήταν φτιαγμένο από πυξάρ(ι) ή πουρνάρ(ι) ή κέδρο ή σφιντάν(ι) ή βελανιδιά. Έμοιαζε με άγκιστρο κι είχε μια τρύπα στην μέση, για να μπαίνει και
να εφαρμόζει καλά το μεγάλο ξύλο. Πολλές φορές, για μεγαλύτερη σιγουριά κι ασφάλεια,
καρφώνονταν ένα καρφί ή πρόκα για να δέσουν τα δύο μέρη.
Η κλούτσα ήταν απλή στην κατασκευή. Οι τσελιγκάδες, όμως, έκαναν και σκαλισμένες
κλούτσες, με διάφορες παραστάσεις: φίδια, γοργόνες, κεφάλι
φιδιού ή αετού κλπ. Ήταν οι γιορτινές τους και μ’ αυτές πήγαιναν σε γιορτές, πανηγύρια, εκκλησία και στα καφενεία.
Η κλούτσα χρησίμευε:
-Να υποβαστάζει το σώμα του τσομπάνου στα κακοτράχαλα
μονοπάτια, να διευκολύνει το περπάτημά του στους γκρεμούς, στα απρόσιτα σημεία των απότομων βουνών. Αυτή είχε
αποκούμπι όταν σταματούσε να ξαποστάσει ή να αγναντέψει.
-Να πιάνει την προβατίνα, απ’ το πόδι, όταν πηδούσε
Έργα του μακαρίτη πλέον
(άρμεχτη) από τη στρούγκα, ή όποιο πρόβατο αρρώστησε
Αστερίου (Τέγου) Μαντά
ξαφνικά.
-Να υπολογίζει τον χρόνο (Δυό κλούτσες θέλει να κρυφτεί ο ήλιος).
-Να υπολογίζει το βάθος του νερού στο θολό το ρέμα.
-Να ανιχνεύει μέσα στη θεοσκότεινη νύχτα.
-Να τιμωρεί το ατίθασο κι απείθαρχο πράμα (ζώο), κτυπώντας στα καπούλια το νωθρό μουλάρι ή γομάρι να περπατήσει πιο γρήγορα.
-Να κρεμάει τον τρουβά στην πλάτη του, ή το ταλαγάνι ή το μαλλιώτο του ή το δερμάτι με
το ξυνόγαλο.
-Να κατεβάζει χαμηλά τα κλαδιά απ’ τα δένδρα για να τα φτάνουν και να φαν τα γιδοπρόβατα.
-Να λύνει ΔΥΣΤΥΧΩΣ κάποιες φορές τις διαφορές του με το συνορίτη του ή τον τσομπάνο
απ’ τ’ άλλο χωριό.
-Να «καθαρίζει» την οχιά, που τύχαινε στο μονοπάτι ή στο διάβα του.
-Να μετράει το επίπεδο μόρφωσης (Μάθε μια κλούτσα γράμματα βρε παιδάκι μου!)
-Να αντιμετωπίζει από κοντά το λύκο, που όρμησε στο κοπάδι του στο γρέκι ή στην βοσκή.
-Και τώρα τελευταία με τον κορονοϊό, σαν μονάδα μήκους! Μια κλούτσα αλάργα ι ένας απ'
τουν άλλου, μι μας τσακώσει καμιά αρρώστια).
Aναδημοσίευση από το διαδίκτυο
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«Λευκές Περιοχές»
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός
τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Σεισμοπαθείς

Κιόσκι

Την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Μαρτίου, παραδόθηκαν
στον Τύρναβο και στην Ελασσόνα αντίστοιχα, πατάτες,
φασόλια και αυγά, για τους σεισμοπαθείς (Δαμάσι, Μεσοχώρι), που ήταν προσφορές των παραγωγών της Καλλιπεύκης.
Η παράδοση έγινε στους αντιδημάρχους κοινωνικής πολιτικής των δήμων (κλειστό γυμναστήριο Τυρνάβου, ΚΕΠ
Ελασσόνας). Η συγκέντρωση έγινε στην αποθήκη των
Αφών Ντούρου Μπάμπη. Η παραλαβή έγινε από τους:
Καραμπατή Θωμά, Ντούρο Κώστα και Παπαϊωάννου Παναγιώτη. Η μεταφορά έγινε με αγροτικά αυτοκίνητα. Στον
Τύρναβο, πήγε ο Ντάσιος Γιώργος (700 κιλά πατάτες, 23
κιλά φασόλια και 250 αυγά). Στην Ελασσόνα, πήγε ο Γκουγκουλιάς Νίκος (820 κιλά πατάτες).

Το κιόσκι στην Πατωμένη, είχε κατασκευαστεί το 1991 από
το δασαρχείο, με την επίβλεψη του πατριώτη μας εργοδηγού, Τσιάτσιου Γιώργου. Ο Σύλλογός μας το επισκεύασε
την άνοιξη, το κόστος των υλικών, έφτασε τα 300 ευρώ
(καδρόνια για τα καθίσματα, σανίδια οροφής, τέσσερα
τσιμπίδια, χρώμα). Ευχαριστούμε θερμά τους δύο εθελοντές: Θωμά Καραμπατή και Παναγιώτη Παπαϊωάννου για
τις εργασίες, καθώς και τον Θανάση Σινάπαλο (υδρορροές,
καμινάδες, Μακρυχώρι) για τη δωρεά των καλύπτρων στις
ραφές της οροφής.

Πατάτες Καλλιπεύκης! Οι καλύτερες! Καλό θα ήταν να
καθιερωθεί ως προϊόν ΠΟΠ...
Η χρονιά για τους παραγωγούς δυστυχώς, δεν ήταν από
τις καλύτερες! Οι τελευταίες βροχές «έσπρωξαν» την ολοκλήρωση της συγκομιδής πιο πίσω με αποτέλεσμα υπολογίσιμο μέρος της παραγωγής, να παραμένει στα χωράφια
( ιδιαίτερα σε κάποια, που κρατούν νερό)!

Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στους παραγωγούς
του χωριού μας, στους δύο εθελοντές, που έκαναν τη μεταφορά και στην επιτροπή συγκέντρωσης - παραλαβής.

...και μετά!

Η Πατωμένη

Καλλιπεύκη, 25 Μαρτίου
Παρά τους περιορισμούς… η επιμνημόσυνη δέηση έγινε,
τα ποιήματα ειπώθηκαν και τα στεφάνια κατατέθηκαν
και… ενημερωτικά: γι’ αυτή τη σχολική χρονιά, δύο είναι
οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου!

Ελεύθερο ίντερνετ
Ναι, και στην Καλλιπεύκη! Στο κέντρο του χωριού, ενδεχομένως και
λίγο πιο μακριά... Ευχαριστούμε τον
Δήμο μας, τον Δήμο Τεμπών και τον
Δήμαρχο, Γιώργο Μανώλη, για την
ικανοποίηση του αιτήματός μας. Η
ταχύτητά του θεωρείται καλή, η απόδοση του είναι αντιστρόφως ανάλογη
των χρηστών και του όγκου των δεδομένων.

Άρχισε η εγκατάσταση δορυφορικών «πιάτων» σε όσους
είχαν έγκαιρα κάνει την αίτηση. Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, μπορείτε να την κάνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/
telepikoinonies/leukes-periohes (όπου θα βρείτε όλες τις
πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης) ή στο
ΚΕΠ του Δήμου μας στο Μακρυχώρι. Για οποιαδήποτε
διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αρωγής χρηστών της δράσης, Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 17:00 στο τηλέφωνο 215 215 7840 είτε μέσω e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση support@tvcoverage.gr.

Πατάτες

Το κιόσκι…

Πριν…

Καλλιπεύκη: Πρόσφεραν προϊόντα στους σεισμοπαθείς
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/kallipefki-prosferanproionta-stous-seismopatheis-foto?fbclid=IwAR1tOk5DJHYCWi1JNLFyx3E174vatNKG6SXwc4HlMRvKTLQjuwYIhfGq
mI
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Σε γενικές γραμμές παρέμεινε σχετικά καθαρή, όσες και
όσοι την επισκέφτηκαν, θα λέγαμε πως σεβάστηκαν τον
χώρο αλλά και τις προσπάθειες των εθελοντών.
Το άναμμα φωτιάς,
στο έδαφος… δυστυχώς συνεχίστηκε! Ο Σύλλογός μας
τοποθέτησε ανάλογες πινακίδες αλλά… γρήγορα ξηλώθηκαν.

«Κουνιάρ’κο»
Είναι περιοχή δίπλα και νοτιοανατολικά του χωριού, με
ρέμα ενδιάμεσα! Κάποτε στο ρέμα - όχι πολύ παλιά, κατέβαιναν οι γυναίκες κι έπλεναν τα ρούχα! Όχι σκεπάσματα
ή στρώματα... μικρά... υπήρχαν κάποιες πέτρες γύρω και
τα κοπάνιζαν με τον κόπανο! Το νερό έτρεχε σε ένα αυλάκι κι εκεί που πήγαινε να «απλώσει», οι γονείς ή οι παππούδες μας είχαν κάνει χαντάκι και το συντηρούσαν κατά
διαστήματα, να μαζεύονται τα νερά! Σήμερα, παρατημένο
το ρέμα, όπως και τα περισσότερα χωραφάκια γύρω...
άπλωσε κι έγινε βάλτος! ...ίσως κάποτε "συμμαζευτεί"!

SOS εκπέμπει η μοναδική αγιογραφία
της Αγίας Παρασκευής
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 κινδυνεύει. To μοναδικό γραπτό – εικονογραφημένο - αγιογραφημένο μνημείο,
που διασώζεται ακόμα και μαρτυρεί ένα μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου, βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και
αν δεν κουνήσουμε τα χέρια μας, θα καταστραφεί και αυτό. Η υγρασία το έχει διαβρώσει και δεν θα υπάρχει σε
λίγο, αν δεν κάνουμε κάτι τώρα. Χρειάζεται άμεση συντήρηση. Οι εκτιμήσεις λένε πως είναι του 18ου αιώνα. Έχουν
ενημερωθεί οι αρμόδιοι, καθώς και ο Δήμος μας. Αναμένουμε. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση θα μεριμνήσουμε όλοι
μαζί να σωθεί!

Να σημειώσουμε πως έχει ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας δαπάνη για καθαρισμό ρεμάτων στον Δήμο Τεμπών, όπου περιλαμβάνεται και το συγκεκριμένο
ρέμα: ρέμα "ΚΑΡΑΒΙΔΑ" διέρχεται της κοινότητας Καλλιπεύκης και καταλήγει στην αποξηραμένη λίμνη (πρόκειται
για το ίδιο! Ξεκινάει από Καραβίδα και τελειώνει λίγο
μετά το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής).
Να ελπίζουμε πως σύντομα θα καθαριστεί.

Φωτισμός
Αντικαταστάθηκαν οι λάμπες στον δημοτικό φωτισμό από την είσοδο του χωριού
μέχρι και την στροφή για την πλατεία
(σπίτι Μπουρονίκου), με άλλες οικονομίας - μικρής κατανάλωσης (led). Η δαπάνη προέρχεται από την εισφορά των παραγωγών ήπιων μορφών ενέργειας, στον
Δήμο (φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά).

Δεκέμβριος 2021

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Ν έα ▪ Ε ιδήσεις ▪ Δ ιάφορα
Ανάσταση, 2 Μαΐου

Των 12 Αποστόλων, 30 Ιουνίου

Παρά τους περιορισμούς των μετακινήσεων και τα κλειστά
καταστήματα, πολλοί ήταν αυτοί, που τις μέρες του Πάσχα
βρέθηκαν στην Καλλιπεύκη και γιόρτασαν την Ανάσταση
στην πλατεία του χωριού, χωρίς αγκαλιές και φιλιά και
πάντα με μάσκες και αποστάσεις!

Χοροστάτησε ο π. Βησσαρίωνας, μέρα εργάσιμη, λιγότεροι
οι πιστοί! Κάποτε ήταν το μεγάλο πανηγύρι! Ο ναός των 12
Αποστόλων είναι ο πολιούχος του χωριού, όπου γίνονται οι
λειτουργίες την θερινή περίοδο. Την χειμερινή στον ναό
του Αγίου Θεοδώρου στην πλατεία.

σελίδα 19

Πατωμένη, 15 Αυγούστου
Στην Πατωμένη και στο εκκλησάκι της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου... όπως κάθε χρόνο, μέσα στο δάσος, στο στολίδι
του χωριού μας! Πατωμένη! Τα συνδυάζει όλα!

Καλοκαιρινό μπουρίνι

Άγιος Αθανάσιος, 5 Μαΐου
Οι «Περδίκες» (όμορφα σαν πέρδικες) είναι βρασμένα
αυγά, βαμμένα κόκκινα με διάφορα σχέδια, λουλούδια
αλλά και χρώματα. Μετά την θεία λειτουργία, όλοι οι πιστοί χωρίζονται σε ζευγάρια και κυλούν τις «περδίκες»
στο χορτάρι αντικριστά, μέχρι να τσουγκριστούν και να
σπάσουν.
Το σπάσιμο των αυγών συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού, το κόκκινο τη χαρά, ενώ τα διάφορα σχέδια και λουλούδια, που έχουν πάνω ζωγραφισμένα, την Άνοιξη και
την αναγέννηση της φύσης (με το σπάσιμο) μετά τον χειμώνα. Το έθιμο τηρήθηκε και φέτος, με τη παρουσία του π.
Βησσαρίωνα. Η αναβολή της γιορτής αλλά και οι εργασίες,
που ήταν πολλές αυτές τις μέρες (σπορά πατάτας), δεν
επέτρεψαν πολλούς να παραβρεθούν.
Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», ευχαριστεί θερμά την Ντίνα και τον Γιώργο Ντάσιου, που προσέφεραν τα
αυγά και την Αμαλία Βιγκάτο - Παπαϊωάννου, που τα
έβαψε. Στη φωτογραφία όλοι μαζί μετά τη λήξη της λειτουργίας και το έθιμο της «περδίκας».

Προφήτης Ηλίας, 20 Ιουλίου

Καλλιπεύκη, 26 Αυγούστου 2021, ώρα 19:00.
Η μπόρα είχε και αέρα, ο αέρας έριξε οξιά, ο δρόμος
έκλεισε! Ειδοποιήθηκε ο συνεταιρισμός υλοτόμων... κατέφθασε σε 15 λεπτά ο Μπάμπης Ντούρος με τα παλικάρια
του... άνοιξε ο δρόμος!

Τιμήθηκε ο Προφήτης Ηλίας με λειτουργία στο ομώνυμο
εκκλησάκι και στην ομώνυμη περιοχή. Αρκετοί δεν παραβρέθηκαν λόγω της κατάστασης του δρόμου! Κάποιοι ξεκίνησαν και γύρισαν πίσω μόλις προχώρησαν τα πρώτα
μέτρα του χωματόδρομου, ο οποίος δεν ήταν εύκολος για
τα χαμηλά αυτοκίνητα παρά την προσπάθεια που έκανε ο
Δήμος μας.

Τ' Αϊ-Γιάννη, 29 Αυγούστου
Αποκεφάλιση Προδρόμου! Λειτούργησε το ομώνυμο εκκλησάκι, στην επίσης ομώνυμη περιοχή βαθιά στο δάσος...
και παραβρέθηκαν αρκετοί παρά τις δυσκολίες του δρόμου!

Αγία Παρασκευή, 26 Ιουλίου
Πάντα οι πιστοί τιμούν τα εξωκλήσια και ιδιαίτερα την
Αγία Παρασκευή, της οποίας το εκκλησάκι βρίσκεται στην
είσοδο του χωριού!

Χόρτα
Το χωριό μας, αυτό το καλοκαίρι, ήταν ιδιαίτερα καθαρό
από χόρτα! Ο εργάτης, Καλλιπευκιώτης, που προσέλαβε ο
Δήμος μας, έκανε το καλύτερο δυνατό!
Ακόμα και η Πατωμένη, είχε χόρτα κομμένα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία!

Αγία Τριάδα, 21 Ιουνίου
Αγίου πνεύματος, γιόρτασε το ομώνυμο ξωκλήσι! Παραβρέθηκαν αρκετοί από την Καλλιπεύκη και την ευρύτερη
περιοχή, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συλλόγου μας,
Βούλα Παπαδόντα.

Κολοκύθα
Ενδέχεται να ήταν η μεγαλύτερη φέτος στο χωριό
μας! Έχει μήκος 85 εκατοστά και πλάτος 40 εκατοστά! Είναι παραγωγή του
Κώστα Γκαβούτσικου!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το καλοκαίρι εμφανίστηκαν επιτήδειοι παριστάνοντας
τους υπαλλήλους ΔΕΗ! Έπιασαν τη ζήτηση με ηλικιωμένους, δήθεν για αλλαγή γραμμής ρεύματος ώστε να πληρώνουν λιγότερο! Ζήτησαν χρήματα! Κι όταν εμφανίστηκαν (τα χρήματα) τα άρπαξαν και έφυγαν!
Ενημερώθηκε η αστυνομία...

Βόρειος Περιφερειακός Δρόμος Φωτισμός
Αίτημα των κατοίκων της περιοχής, του βόρειου περιφερειακού δρόμου, έχει υποβληθεί στον Δήμο μας από τον
Ιούλιο για δημοτικό φωτισμό και… πολύ σωστά! Είναι σχετικά καινούριος δρόμος, ασφαλτοστρωμένος και
«σκοτεινός»! Παρακαλούμε κι εμείς τον Δήμο μας να μεριμνήσει ώστε να μην λείπει και από αυτόν τον δρόμο ο δημοτικός φωτισμός.

Δεκέμβριος 2021

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

Ν έα ▪ Ε ιδήσεις ▪ Δ ιάφορα
Η πινακίδα στην Πατωμένη

Δριστέλα

Η πινακίδα στην Πατωμένη τοποθετήθηκε και πάλι!
Για άγνωστους λόγους εξαφανίστηκε… Την Κυριακή 5
Σεπτεμβρίου, ήταν χαμηλά στην άκρη της εισόδου ακουμπισμένη, περιμένοντας να πάει και πάλι στη θέση της!
...και πήγε φρεσκοβαμμένη! Να θυμίσουμε με την ευκαιρία πως είναι σκαλιστή σε ξύλο, έργο του Γιάννη Μπουρονίκου!

Η Δριστέλα της Καλλιπεύκης, στην θέση «Νεράκι»...
«πέθανε»! ...το φάντασμά της, ίσως πλανάται εκεί γύρω
και να κοιμάται τις μέρες, μέσα στην «καρούτα» (ο μεγάλος μεταλλικός σωλήνας), που γέρνει αρκετά μέχρι κι αυτή
να σωριαστεί!
... ύστερα; Ποιός θα θυμάται;
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Μίκης Θεοδωράκης
Σπουδαίος συνθέτης, πολιτικός και συγγραφέας· από τις
σημαντικότερες και πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες
της νεότερης Ελλάδας.
«Έφυγε» από τη ζωή στις
2 Σεπτεμβρίου 2021, στα
96 έτη… Αθάνατος. Ενδέχεται το επόμενο καλοκαίρι να έχουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του…

Δήμος - ΔΕΥΑΤ
Α. Κάθε άνοιξη, μέσα στον λογαριασμό της ΔΕΥΑΤ, υπάρχει και ένα «βαρύγδουπο» σημείωμα, που σε γενικές
γραμμές λέει: Φροντίστε τις αυλές σας, τα οικόπεδά σας,
καθαρίστε χόρτα, βατομουριές και άλλα… Αν δεν το κάνετε
μόνοι σας, θα το κάνει ο Δήμος και θα σας στείλει τον…
λογαριασμό! Μέχρι στιγμής ο Δήμος δεν έχει αναλάβει
κάτι τέτοιο και φυσικά δεν έστειλε κανέναν λογαριασμό!
Γιατί; Γιατί για μια ακόμα φορά εξαγγέλλονται αφού δεν
υπάρχει η δυνατότητα ή η διάθεση για εφαρμογή;

Καλλιπεύκη, 28 Οκτωβρίου
Σεμνή και απλή η τελετή μνήμης της ημέρας! Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, ένα λεπτό σιγή, ομιλία,
ποιήματα, τραγούδια, εθνικός ύμνος... Λιγοστοί ναι, μα...
όλοι εκεί!

Βρυσοπούλα
Ο χώρος γύρω από τη Βρυσοπούλα είναι σε μαύρο χάλι!
Βατομουριές, βατσινιές, χόρτα! Και είναι αρκετός! Από τις
ελάχιστες κοινοτικές εκτάσεις! Έγινε μια προσπάθεια από
τον Σύλλογό μας το 2000, με την κατασκευή μονοπατιού σκάλας, αργότερα το τοπικό συμβούλιο, αποπειράθηκε να
κάνει δρόμο… έμεινε στην απόπειρα… κατάφερε να καταστρέψει μέρος του μονοπατιού - σκάλας! Ο Σύλλογός μας
θα προσπαθήσει, στο μέτρο του δυνατού, να αξιοποιήσει
τον χώρο και να αναδείξει τη βρύση, τη βρύση με το καλύτερο νερό, φυσικά με την υποστήριξη του Τοπικού Συμβουλίου και του Δήμου. (Μπίμπω: μια πρωτοβουλία του
Συλλόγου μας, ένα υπέροχο αποτέλεσμα).

Β. Στο δίκτυο ύδρευσης, υπάρχουν «τυφλά σημεία», σημεία όπου το νερό δεν κυκλοφορεί και παραμένει στάσιμο,
μέχρι να ανοίξει κάποια βρύση! Μήπως, λέμε μήπως η
ΔΕΥΑΤ θα έπρεπε να το δει και να πράξει τα ανάλογα;
Γ. Και μια ερώτηση, πάντα καλοπροαίρετα: Πότε θα γίνει
η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού, που αν και το
δίκτυο έγινε καινούριο αυτός παραμένει, ο οποίος είναι
από αμιαντοσωλήνα; Είναι κάτι, που για λόγους υγείας θα
έπρεπε να έχει ήδη γίνει!
Δ. Υπάρχουν δυο σημεία στο χωριό, όπου φαίνεται να υπάρχει απώλεια νερού, να χάνει ο αγωγός! Γιατί η ΔΕΥΑΤ
κάνει πως δεν τα βλέπει;

Μετεωρολογικός Σταθμός

Υψόμετρα πέριξ της Καλλιπεύκης
Άγιος Ιωάννης: 1324
Πατωμένη: 1095
Άγιος Αθανάσιος: 1137
Πλατεία: 1054
Ανάληψη: 1224
Κεραίες: 1362
Προφήτης Ηλίας: 1206
Παρατηρητήριο Κυνηγών: 1180
Άγιος Νεκτάριος: 1044
Ράχη (πάνω από Χάντακα): 1035
Μεταμόρφωση (Πυροφυλάκιο): 1580
Μεταμόρφωση Σωτήρος: 1100 και
Λίμνη: 994,5 (το χαμηλότερο σημείο, 100 μέτρα βόρεια
από τη σήραγγα). Η σειρά είναι (κόκκινες κουκκίδες) από
πάνω δεξιά προς τα αριστερά.
Λίμνη Κατή: 1352 (λίγο πιο δεξιά από Μεταμόρφωση Σωτήρος - δεν φαίνεται στο χάρτη).
Οι πληροφορίες από την εφαρμογή: www.helppost.gr/
maps/Reverse-Geocoding.html.

Λίμνη του Κατή
Φυσικά και δεν είναι λίμνη! Για έναν μικρό ταμιευτήρα
νερού πρόκειται, που έγινε – βοηθούσε η περιοχή – για
την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μια «μπάρα» είναι
στην ουσία, το μέγεθός της τον χειμώνα δεν ξεπερνάει τα
17 στρέμματα, και… έχει επισκέπτες όλες τις εποχές του
χρόνου!
…Αφήστε την φαντασία σας να οργιάσει… σκεπτόμενοι την
Ασκουρίδα! Θα μπορούσε να συσταθεί και πάλι; Θα μπορούσε να λειτουργήσει και πάλι; Θα ωφελούσε όχι μόνο
την Καλλιπεύκη ή και την ευρύτερη περιοχή, από Λεπτοκαρυά μέχρι Λάρισα και την Ελλάδα ολόκληρη ακόμα;
Δίπλα στον Όλυμπο, στα 1000 μέτρα υψόμετρο και μια
ανάσα από την εθνική οδό! 27 χιλιόμετρα από Πλαταμώνα,
29 από Τέμπη, 58 από Λάρισα, 138 από Θεσσαλονίκη…

Η πρόγνωση του καιρού και ιδιαίτερα στο χωριό μας, είναι
πάντα ένα διαρκές ζητούμενο! Κύρια για τους αγρότες ιδιαίτερα στην περίοδο του θερισμού και της συλλογής της
πατάτας - στους κτηνοτρόφους, στους μόνιμους κατοίκους
αλλά και στους επισκέπτες. «Βλέπω 5-6 διαφορετικά site,
και προσπαθώ να βγάλω άκρη», έχουν πει αρκετοί…
Και, όμως, υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσουμε και να γνωρίζουμε, με βεβαιότητα, τον καιρό του επόμενου τριημέρου! Πώς; Με το στήσιμο ενός μετεωρολογικού σταθμού
στην Καλλιπεύκη! Η πρόταση μας ήρθε από τον ερασιτέχνη μετεωρολόγο, Πάνο Αρχοντή, ο οποίος αναλαμβάνει το
στήσιμο και την παρακολούθηση καθώς και το site
(ίντερνετ), όπου όλοι μας θα βλέπουμε τον καιρό! Ο ίδιος
έχει στήσει αρκετούς σε χωριά του Νομού Λάρισας.
Για να γίνει αυτό, χρειάζονται οι κεραίες - αισθητήρες και
ένας υπολογιστής, που θα είναι συνεχώς ανοιχτός και φυσικά θα έχει ίντερνετ. Το τελευταίο το έχουμε! Το κόστος
όλων αυτών, είναι περίπου 600 ευρώ! Για τον λόγο αυτό,
λοιπόν - ύστερα από συζήτηση στο Δ.Σ. και με αρκετούς
Καλλιπευκιώτες - συστήσαμε επιτροπή, η οποία θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει το παραπάνω ποσό, από εισφορές των κατοίκων, των επισκεπτών, των ενδιαφερομένων.
Η επιτροπή αποτελείται από τους: Κωνσταντίνο Ντούρο,
Δημήτρη
Κυλινδρή
(αγρότες) και Παναγιώτη
Παπαϊωάννου (τον ταμία
του Συλλόγου μας). Σ’
αυτούς μπορείτε να απευθύνεστε, για να συμβάλετε με την εισφορά
σας, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό των 600 ευρώ και να προχωρήσουμε
στην εγκατάσταση του
μετεωρολογικού
σταθ-

