
 

 

Γενική Συνέλευση - Ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
 

Η προγραμματισμένη γενική συνέ-

λευση (εκλογοαπολογιστική), που 

έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Καλλι-

πεύκης, στις 13 Αυγούστου 2022, 

ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Εξελέγη 

εφορευτική επιτροπή με πρόεδρο 

τον Ζήση Κατσιούλα και μέλη τον 

Στέλιο Γκούμα και τον Κωνσταντίνο 

Ντούρο.  
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«Πάμε περίπτερο»  

Καλοκαιρινή Δανειστική βιβλιοθήκη  
 

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις 

έγινε το επίσημο ξεκίνημα της δα-

νειστικής (καλοκαιρινής) βιβλιοθή-

κης του Συλλόγου μας «Πάμε περί-

πτερο» στις 16 Ιούλιου 2022 !  

Πολλά παιδιά, αρκετοί ενήλικες...  

Η πρόταση της Τασούλας Τσιλιμένη, 

την οποία αποδέχτηκε αμέσως ο 

σύλλογός μας, ελπίζουμε να έχει τα 

καλύτερα αποτελέσματα.  
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Press Post ΕΛΤΑ: 250018     Έδρα: Καλλιπεύκη Λάρισας, Τ.Κ. 40006 
w w w. k a l l i p e f k i . g r  

 

«Η Καλλιπεύκη αφηγείται» 
4η συνάντηση 

 

Ναι, η Καλλιπεύκη αφηγήθηκε και φέτος! Με την Εύη 

Γεροκώστα, που την συνόδευαν η Ανθή Θάνου και ο 

Γιώργος Ευγενικός  καθώς και η Βούλα Παπαστεργίου, η 

Στέλλα Στιβαχτάρη, η Κατερίνα Θεοδώρου και η Δήμη-

τρα Τσιότρα με τραγούδι. Ξεχωριστή παρουσία σε ολό-

κληρο το τριήμερο, ο ποιητής Κωστής Γκιμοσούλης!  
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Διαβάστε σε αυτό το τεύχος 
Έγραψαν για τον Σύλλογό μας... 
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Η ανασύσταση της Ασκουρίδας  
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Ζήσης Κατσιούλας 
Το παλιό καφενείο ΟΛΥΜΠΟΣ 

 

Το χωριό Ειρηνικό του Κιλκίς 
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Απόστολος Καστόρης 
Αναμνήσεις Καλλιπεύκης 

ΣΕΛΙΔΑ 19 

Η Θέση μας  
 

(όπως την εκφράσαμε με την τελευταία ανακοίνωση στο FB  

στο προφίλ «Papaioannou Panagiotis - Σύλλογος Καλλιπεύκης» και στη σελίδα 

«Καλλιπεύκη Λάρισας -  Kallipefki of Larisa»)  

 

Από 27-6-2020 μέχρι και 13-8-2022 ήσασταν μαζί μας, ήμασταν μαζί σας!  

Βούλα Παπαδόντα - Πρόεδρος, Γόνη Τσιαπλέ - Αντιπρόεδρος, Ειρήνη Κουτσιανι-

κούλη - Γραμματέας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου - Ταμίας και Θανάσης Παπαϊωάν-

νου, Αγγελική Παπαστεργίου και Ρούλα Πασχάλη  - μέλη.  

Προσπαθήσαμε για το καλύτερο, για τα παιδιά, για τους μεγάλους, για το χωριό 

μας, με μεράκι, με αγάπη, με διάθεση, με εθελοντική εργασία … Σας ευχαριστούμε 

όλες και όλους θερμά!  

 

Η συνέχεια και η αγγλική εκδοχή του άρθρου στη σελίδα 4  

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
 

Ήταν κάποτε ένα ήσυχο και ειρηνικό χω-

ριό κάπου ψηλά στον Όλυμπο… Η ζωή 

κυλούσε ήρεμη και γαλήνια, ώσπου στο 

χωριό κατέφτασε ένα τσούρμο παιδιών με 

γαλάζια μπλουζάκια, που τάραξαν τα... 

αποξηραμένα νερά της λίμνης Ασκουρί-

δας! Τα παιδιά αυτά, ήταν κατασκηνωτές 

Οδηγοί, από όλη την Ελλάδα, που ήρθαν 

στο προσκοπικό κατασκηνωτικό κέντρο 

«Ελευθερία» της Καλλιπεύκης και 

«αναστάτωσαν» ευχάριστα όλο το χωριό! 
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Επανασύσταση της Λίμνης της Καλλιπεύκης 
 

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με 

τα μέλη του «ΔΙΚΤΥΟΥ Πολιτισμού 

- Περιβάλλοντος -Βιώσιμης Ανάπτυ-

ξης ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ - ΤΕΜΠΩΝ», 

συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέ-

μα: «Προτάσεις επανασύστασης -  

επαναλειτουργίας της λίμνης της 

Καλλιπεύκης», την Κυριακή 15 Μάη 

2022 και ώρα 11:00 π.μ.  στο χώρο 

του Δημοτικού Σχολείου στην Καλ-

λιπεύκη.  
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Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 2 Αύγουστος 2022 

Επανασύσταση — Επαναλειτουργία της Λίμνης της Καλλιπεύκης 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης—συνεδρίασης είχε ως εξής : 

 Καλωσόρισμα από την Πρόεδρο του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», Βούλα Παπαδόντα και από τον 

Συντονιστή της ημέρας, Δημήτρη Ζ. Γουγουλιά. 

 Απαγγελία ποιήματος για την μάνα, από τη μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου Παρασκευούλα Μπου-

ρονίκου. 

 Πρόταση—εισήγηση «Επανασύσταση - επαναλειτουργία λίμνης Καλλιπεύκης», από τον Παναγιώτη 

Παπαϊωάννου, Ταμία του Δ.Σ. του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» και   

 Πρόταση «Από Κρανιά προς Καλλιπεύκη—αθλητικές εγκαταστάσεις», από τον αρχιτέκτονα, Δημή-

τρη Λαγό.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και διαμαρτυρίες!  

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος, Γιώργος Μανώλης, ο οποίος στην τοποθέτησή του ήταν «ναι μεν αλλά», ο Αντι-

δήμαρχος, Βασίλης Σίμος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, Φάνης Γκουντουβάς, ο οποίος δήλωσε 

πως δεν ενημερώθηκε!    

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για το καταστατικό και το λογότυπο του Δικτύου καθώς και επικαιροποί-

ηση θεμάτων, που θα απασχολήσουν τη συνάντηση του Δικτύου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας και στο χώρο της εκδήλωσης φιλοξενήθηκε έκθεση 

φωτογραφίας της Μαρίας Γεροφώτη, επίσης αφιερωμένη στη μάνα, με θέματα από την περιοχή του Κάτω 

Ολύμπου και της Καλλιπεύκης.  

Οι προτάσεις του Παναγιώτη Παπαϊωάννου και του Δημητρίου Λαγού έχουν αναρτηθεί εδώ: 

http://www.kallipefki.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%

83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%af%ce%bc%ce%bd%ce%b7%cf%82-%

ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7%cf%82/ 
 

Επίσης μπορείτε να δείτε και εδώ, στην ειδησεογραφική σελίδα του Δ. Γουγουλιά:   

https://www.perataria.gr/epanasystasi-limnis-kallipeykis-kai-diktyo/?

fbclid=IwAR2nS_ALhVtQjS2rI5z_u26OS9DJY4SDYQZGaQhPCaEvofCP618otdOb9uw 

«Η ανασύσταση της λίμνης Ασκουρίδας  

Έργο πνοής για την Καλλιπεύκη και την ευρύτερη περιοχή»  
Γράφει ο Δρ. Νικόλαος Α. Παντελίδης, Οικονομολόγος - Διεθνολόγος 

Ζούμε σε μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης!  

Δική μας ευθύνη είναι, αν αυτές τις δυνατότητες τις αξιοποιούμε στο βαθμό που θα μπορούσαμε, έτσι 

ώστε η ζωή μας να γίνει πιο άνετη ή αν τις αφήνουμε να πάνε χαμένες, οικτίροντας ταυτόχρονα την 

«κακή» μας τη μοίρα… 

Δική μας ευθύνη είναι επίσης, αν ο τρόπος που επιλέγουμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες του τό-

που μας, γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον, σεβασμό στην πολιτισμική μας κληρονομιά, (με ότι μπο-

ρεί να συμπεριλαμβάνει αυτή η έννοια και σε υλικό και σε ηθικό επίπεδο) και εν τέλει, με σεβασμό 

στον ίδιο τον άνθρωπο! 

Η γυναίκα μου, κατάγεται από ένα μικρό χωριό ψηλά στον Όλυμπο. Το γεγονός αυτό, ήταν η αφορμή 

για να έρθω σε επαφή για πρώτη φορά με την ωραία Καλλιπεύκη!  

Ανεβαίνοντας το βουνό τον Θεών, τον Όλυμπο, από την πλευρά του νομού Λαρίσης, μετά από το ιστο-

ρικό χωριό των Γόννων, ξεκινά ένας φιδωτός δρόμος ανάμεσα από ελιές και χαμηλή βλάστηση, που 

όσο ανεβαίνει πάνω στο μυθικό βουνό σου αποκαλύπτει μια υπέροχη θέα προς τον θεσσαλικό κάμπο. 

Πιο πάνω, μετά τη ζώνη με τους ελαιώνες, συναντάς ευτυχισμένες αγελάδες και χαρούμενα κατσικά-

κια να μασουλάνε αμέριμνα τα υπέροχα χόρτα του βουνού, το οποίο είναι κατάφυτο από χιλιάδες είδη 

βοτάνων, θεραπευτικά, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, που κάνουν το γάλα και το κρέας των 

αμνοεριφίων και των βοοειδών που βόσκουν εκεί, μοναδικό σε ποιότητα και θρεπτική αξία! Και ξαφνι-

κά, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, ξανοίγεται μπροστά σου ένα οροπέδιο πολλών χιλιάδων στρεμμάτων, 

στο οποίο μέχρι το 1911, απλώνονταν η αρχαία λίμνη Ασκουρίς. Στην απέναντι άκρη αυτού του οροπε-

δίου, αχνοφαίνονται τα λιγοστά σπιτάκια της Καλλιπεύκης, μέσα στο καταπράσινο φόντο των κωνοφό-

ρων δέντρων, με τα οποία είναι κατάφυτες οι γύρω βουνοκορφές… 

Οι ανάγκες σε καλλιεργήσιμη γη του ακμάζοντα, τότε, πληθυσμού του χωριού στις αρχές του 20ου 

αιώνα, σε συνδυασμό με το έντονο πρόβλημα της ελονοσίας, που η επιστήμη δεν μπορούσε να αντιμε-

τωπίσει  αποτελεσματικά εκείνη την εποχή, οδήγησε στην απόφαση να γίνει αποξήρανση της λίμνης. 

Έτσι, το πρόβλημα της ελονοσίας λύθηκε, δημιουργήθηκε κλήρος όπου οι κάτοικοι καλλιεργούσαν  

κυρίως πατάτες, φασόλια και δημητριακά για ζωοτροφές. Οι πατάτες και τα φασόλια της Καλλιπεύκης 

είναι ξακουστά για την ποιότητά τους, καθώς την καλλιέργειά τους ευνοούν οι εδαφικές και κλιματολο-

γικές συνθήκες. 

Όμως οι καιροί άλλαξαν!  

Η αποξήρανση της λίμνης φάνηκε ότι δεν στάθηκε αρκετή, για να κρατήσει τους κατοίκους στην 

περιοχή. Η φτώχια και η ανέχεια, οδήγησε πολλούς να πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς. Άλλοι στον μα-

κρινό Καναδά, τη Γερμανία και την Αυστραλία, κι άλλοι κατέβηκαν στον κάμπο, στους Γόννους, στον 

Αμπελώνα, στη Λάρισα, κι ακόμα παραπέρα… Το χωριό ερήμωσε. Οι ελάχιστες οικογένειες, που απέ-

μειναν πεισματικά στην όμορφη Καλλιπεύκη, διαρκώς μειώνονται, καθώς γηράσκουν, χωρίς να ανανε-

ώνονται με νέα παιδιά, ενώ οι γέροι που κάθε χρόνο αναχωρούν για το Μεγάλο Ταξίδι, είναι πολλα-

πλάσιοι των παιδιών που γεννιούνται, εκ των οποίων σχεδόν όλα δεν μένουν στο χωριό… Το σχολείο, 

που άλλοτε έσφυζε από ζωή, τώρα κινδυνεύει να κλείσει, καθώς δεν υπάρχουν πια παιδιά!  

Μόνο τα καλοκαίρια, που πολλοί από τους ξενιτεμένους έρχονται με λαχτάρα για λίγες μέρες να απο-

λαύσουν τη δροσιά και τις άπειρες ομορφιές του χωριού και να δουν τους γηραιούς συγγενείς τους, το 

χωριό ξαναζωντανεύει! Το καλοκαίρι, όμως, περνάει γρήγορα, κι έτσι το χωριό ξαναμαραζώνει… Κι ως 

πότε θα υπάρχουν οι παππούδες, που θα κρατούν τα σπίτια για να υποδεχτούν τα παιδιά και τα εγγό-

νια τις λίγες μέρες των διακοπών τους; Πόσα από αυτά τα παιδιά και τα εγγόνια, θα μπορέσουν να 

κρατήσουν κατοικήσιμα τα παλαιά, κατά κανόνα, σπίτια, όταν ο παππούς και η γιαγιά πεθάνουν; 

Αν δεν συμβεί κάτι το καθοριστικό, κάτι που να ανατρέψει αυτή την κατάσταση του μαρασμού, η 

Καλλιπεύκη θα γίνει ακόμη ένα χωριό - φάντασμα, ακολουθώντας τη σκληρή μοίρα των ορεινών κτη-

νοτροφικών χωριών σε όλη την Ελλάδα… 

Όμως, η Καλλιπεύκη μπορεί και έχει τις δυνατότητες, όχι απλά να επιβιώσει, αλλά να απολαύσει μια 

τόσο μεγάλη ανάπτυξη, που θα προσελκύσει πίσω στις εστίες τους όλους όσους αναγκάστηκαν να τις 

εγκαταλείψουν, και να δημιουργηθούν συνθήκες για μια στέρεη, μακροχρόνια και ισορροπημένη ανά-

πτυξη κι ευημερία, που θα ωφελήσει πολλαπλά ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους της, αλλά και την ευρύτερη 

http://www.kallipefki.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%af%ce%bc%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7%cf%82/
http://www.kallipefki.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%af%ce%bc%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7%cf%82/
http://www.kallipefki.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%af%ce%bc%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7%cf%82/
https://www.perataria.gr/epanasystasi-limnis-kallipeykis-kai-diktyo/?fbclid=IwAR2nS_ALhVtQjS2rI5z_u26OS9DJY4SDYQZGaQhPCaEvofCP618otdOb9uw
https://www.perataria.gr/epanasystasi-limnis-kallipeykis-kai-diktyo/?fbclid=IwAR2nS_ALhVtQjS2rI5z_u26OS9DJY4SDYQZGaQhPCaEvofCP618otdOb9uw


 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 3 Αύγουστος 2022 

λόγω της αυξημένης ζήτησης σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, θα αναπτυχθούν ακόμη περισσό-

τερο, πιο συστηματικά και με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, που θα διασφαλίζουν την ποιότητά 

τους! Μπορούν επίσης να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν συνεταιριστικά από τους αγρότες 

και τους κτηνοτρόφους της περιοχής, πρότυπα τυροκομεία, υψηλών προδιαγραφών εργαστήρια 

επεξεργασίας κρέατος, μονάδες τυποποίησης οσπρίων και μελισσοκομικών προϊόντων. Ο γεωργο-

κτηνοτροφικός τομέας της περιοχής, δε θα πρέπει να στοχεύει μόνο στην ποσοτική αύξησή του, 

αλλά κυρίως στην πιστοποιημένη ποιότητα και τυποποίηση των προϊόντων του, που θα γίνουν 

αναγνωρίσιμα παγκοσμίως. Υπάρχουν ιδέες και κυρίως ευρωπαϊκά κονδύλια για χρηματοδότηση, 

που μπορούν να αξιοποιηθούν και να αλλάξει πραγματικά εντυπωσιακά προς το καλύτερο τη 

δουλειά και τα εισοδήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. 

 Είναι γεγονός ότι αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα χαθούν από τη δημιουργία της λίμνης. 

Οι εκτάσεις αυτές, χρησιμοποιούνταν κυρίως για την παραγωγή ζωοτροφών, και αυτό αποτελεί 

πηγή ανησυχίας για τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Όμως, οι ανάγκες αυτές μπορούν να καλυφ-

θούν εύκολα από ζωοτροφές που θα έρχονται από τον κάμπο, ενώ οι εναπομείνασες εκτάσεις θα 

είναι πιο παραγωγικές, καθώς θα αρδεύονται από τη λίμνη. Είναι μια αναγκαία υποχώρηση 

που πρέπει να γίνει, με απείρως όμως πολυτιμότερα ανταλλάγματα! 

 Το νέο οικιστικό σχέδιο που θα εφαρμοστεί με τη γενικότερη ανακατάταξη της περιοχής, θα 

ενισχύσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού, θα βελτιώσει την αισθητική του και τις όποιες 

σημερινές ασχήμιες της άναρχης δόμησης, θα δημιουργηθούν δρόμοι και υποδομές που θα διευ-

κολύνουν σημαντικά τη διαβίωση των κατοίκων. 

 Η αξία της γης θα πολλαπλασιαστεί. Σκεφτείτε άλλες περιοχές τις Ελλάδας, όπως π.χ. την 

Αράχοβα στον Παρνασσό, τα χωριά γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα, ακόμα και τον κοντινό μας 

Παλαιό Παντελεήμονα, πόσο άξιζαν τα οικόπεδα, τα κτήματα, τα σπίτια, πριν αναπτυχθούν τουρι-

στικά, και πόσο ψηλά εκτοξεύτηκαν οι τιμές, μετά την τουριστική τους ανάπτυξη!  

Η αναπτυξιακή πορεία, που θα δρομολογηθεί με την ανασύσταση της λίμνης, θα τροφοδοτή-

σει πολλές ακόμα επιχειρηματικές ιδέες, που πλέον θα έχει νόημα να εφαρμοστούν στην περιοχή. 

Για παράδειγμα το περιβάλλον θα γίνει ιδανικό για την προετοιμασία διαφόρων ποδοσφαιρικών 

και άλλων αθλητικών ομάδων, που σήμερα ψάχνουν στα βουνά της Ελβετίας να βρουν κέντρα 

αθλητικής προετοιμασίας. Η λίμνη με τη μεγάλη έκτασή της θα μπορέσει να φιλοξενήσει ομάδες 

κωπηλασίας για την προετοιμασία τους. Ο ιδιωτικός τομέας θα βρει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέ-

ρον για να δημιουργήσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδομές. Και το ελληνικό δημόσιο θα 

μπορούσε να συμμετέχει σε τέτοια σχέδια. 

 Σημαντικές προοπτικές ξανοίγονται και για το χώρο του πολιτισμού! Μουσεία Φυσικής Ιστο-

ρίας, περιπατητικά μονοπάτια, Μυθολογικό πάρκο για τους Θεούς του Ολύμπου, αναβαθμισμένα 

παραδοσιακά πανηγύρια, ιππικοί αγώνες, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πανελλήνιο 

και διεθνές επίπεδο θα μπορούσαν να διοργανωθούν εδώ, καθώς θα έχουν δημιουργηθεί οι κα-

τάλληλες υποδομές.  

Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι το χωριό θα πάψει να αργοπεθαίνει, θα αναγεννηθεί, 

θα αποκτήσει μέλλον! Θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας και πολύ καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης από τις σημερινές. Πολλοί νέοι που έφυγαν ή σκέφτονται να φύγουν από το χωριό, θα 

γυρίσουν πίσω, ενώ η μεγάλη ανάπτυξη του χωριού θα προσελκύσει και πολλούς άλλους, που θα 

θελήσουν ζήσουν και να εργαστούν σ’ αυτόν τον υπέροχο τόπο! 

Η Καλλιπεύκη θα μπορέσει να μεταμορφω-

θεί σε ένα αξιοβίωτο χωριό, που θα σφύζει 

από ζωή όλες τις εποχές του χρόνου! 

Για να έχουμε, όμως, το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα, καλό θα ήταν ΟΛΟΙ οι κάτοικοι 

του χωριού να ομονοήσουν και να πάρουν 

ομόφωνες αποφάσεις, που θα διευκολύνουν 

την υλοποίηση των έργων πνοής. Αυτό μπορεί 

να συμβεί μόνο αν προτάξουμε το κοινό συμ-

φέρον του χωριού, που σε τελική ανάλυση 

είναι και το προσωπικό συμφέρον του καθέ-

να! Γιατί αν πεθάνει το χωριό, κανένας δε θα 

βγει  ωφελημένος!  

Πρέπει λοιπόν να απαντηθούν όλες οι εύλογες απορίες, να διαλυθούν οι φυσιολογικοί και ανθρώπι-

νοι φόβοι απέναντι σε κάτι καινούριο και να πειστούν όλοι ότι η ανασύσταση της λίμνης Ασκουρίδας, 

θα είναι η σωτηρία του χωριού και των ανθρώπων του! 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες συζητήσεις με ειδικούς που θα απαντή-

σουν υπεύθυνα στις όποιες ερωτήσεις. Να προσκληθούν για να μας μιλήσουν άνθρωποι που τόλμησαν 

παρόμοιες παρεμβάσεις στον τόπο τους και να μοιραστούμε τις εμπειρίες τους. Ένας από αυτούς θα 

μπορούσε να ήταν ο κ. Δημήτρης Τσουκαλάς, πρώην κοινοτάρχης της Ανάβρας Αλμυρού Μαγνησίας, 

ένα ορεινό χωριό με παρόμοια χαρακτηριστικά με την Καλλιπεύκη, που κατάφερε να γίνει πρότυπο 

ανάπτυξης όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. (Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει 

μια ομιλία του εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=yraCtUo9N6E ). 
Επίσης θα μπορούσαν να διοργανωθούν εκδρομές, για να δούμε επιτόπου πως εξελίχθηκαν παρό-

μοια χωριά, π.χ. στην λίμνη Πλαστήρα, στην Ανάβρα Αλμυρού, στην Αράχοβα, αλλά και στο εξωτερικό, 

να συνομιλήσουμε με τους ντόπιους, να μοιραστούμε τις εμπειρίες τους, τα προβλήματα που αντιμε-

τώπισαν και πως τα κατάφεραν. Όλα τα κοινωνικά θέματα μπορούν να λυθούν με διάλογο, επιχειρή-

ματα και κοινή θέληση να προοδεύσει ο τόπος. Αυτή άλλωστε είναι και η πεμπτουσία της Δημοκρατί-

ας, του πολιτεύματος που εμείς οι Έλληνες δημιουργήσαμε και που όποτε την εφαρμόσαμε σωστά, 

μεγαλουργήσαμε σε όλους τους τομείς! 

Όταν ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας σε ένα κοινό όραμα, τότε κανένα πρόβλημα δεν θα μπορέσει 

να γίνει ανυπέρβλητο εμπόδιο για να το κατακτήσουμε. Και η ανασύσταση της λίμνης Ασκουρίδας, 

είναι ένα μεγαλόπνοο όραμα, που είναι εφικτό να το κάνουμε πράξη! 

συνέχεια 

περιοχή! Η φτωχική, παραμελημένη και παρακμάζουσα σημερινή Καλλιπεύκη, ΜΠΟΡΕΙ να γίνει 

πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα, αλλά και πολύ ευρύτερα! 

Το κλειδί αυτής της ελπίδας, κρύβεται στην ανασύσταση της λίμνης Ασκουρίδας!  

Με σημείο αναφοράς τη λίμνη και μια σειρά 

άλλων ήπιων παρεμβάσεων που θα εγγυηθούν 

μια ισόρροπη ανάπτυξη στην περιοχή, μπορούν 

να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε η Καλλιπεύ-

κη να γίνει το επίκεντρο πολλαπλής ανάπτυξης, 

που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοί-

κων, θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργα-

σίας και ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότη-

τας, που θα κάνουν τους νέους του χωριού που 

έφυγαν για να βρουν τις τύχες τους αλλού, να γυρίσουν και πάλι στον τόπο τους, αυτή τη φορά 

έχοντας στη διάθεσή τους πάρα πολλές ευκαιρίες και σαφώς καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το όραμα της ανασύστασης της λίμνης με όλα τα 

θετικά επακόλουθα, δεν είναι απλώς «ευσεβής πόθος» κάποιων ρομαντικών αιθεροβαμόνων, αλλά 

αποτελεί πρόταση σοβαρών επιστημονικών μελετών σημαντικών ερευνητικών θεσμών της χώρας μας 

όπως είναι το Ίδρυμα Γουλανδρή! Επιστήμονες του ιδρύματος μελέτησαν τις δυνατότητες επανασύ-

στασης της λίμνης και κατέδειξαν τους τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να γίνει εφικτή, κατα-

στρώνοντας μάλιστα και εναλλακτικά σενάρια. Στο επίκεντρο του δικού τους ενδιαφέροντος ήταν οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς η λίμνη θα γινόταν και ένας σημαντικός βιότοπος, θα λειτουργού-

σε σαν σταθμός μεταναστευτικών πτηνών και στις προθέσεις τους ήταν να στήσουν ερευνητικό κέ-

ντρο και παρατηρητήριο πτηνών στην περιοχή. 

Βεβαίως και αρκετοί άλλοι ανεξάρτητοι επιστημονικοί ερευνητές, είτε σε επίπεδο ακαδημαϊκών 

εργασιών, είτε σε επίπεδο επαγγελματικών μελετών, καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι η ανασύ-

σταση της λίμνης Ασκουρίδας και τεχνικά, αλλά και οικονομικά είναι απολύτως εφικτή και ότι τα ωφε-

λήματα, που θα προκύψουν από αυτό το εγχείρημα θα είναι απείρως περισσότερα και απολύτως 

σημαντικότερα από τα ελάχιστα αρνητικά, που μπορεί να υπάρξουν κυρίως από το «ξεβόλεμα» από 

την παρούσα κατάσταση ορισμένων (πολύ λίγων) κατοίκων, που εκμεταλλεύονται (και καλώς πράτ-

τουν) τα χωράφια της λίμνης, έχοντας συγκεντρώσει στον έλεγχό τους και πάρα πολλά χωράφια αυ-

τών, που έφυγαν από το χωριό ή των πολύ γηραιών, που δεν μπορούν πλέον να τα καλλιεργήσουν 

μόνοι τους! 

Όμως, οι δυνατότητες που θα προκύψουν είναι τόσο πολλές, ώστε ακόμα κι αυτοί οι ελάχιστοι, που 

φαινομενικά θα «ζημιωθούν» από τη δημιουργία της λίμνης, όχι μόνο θα αποζημιωθούν, αλλά θα 

έχουν πολλές ευκαιρίες να βελτιώσουν πολύ περισσότερο τα εισοδήματά τους, αλλά και την ποιότητα 

της ζωής τους, απ’ ότι είναι σήμερα! 

Το κυριότερο από όλα τα ωφελήματα, είναι ότι θα υπάρξει μέλλον για το χωριό, θα εξασφαλιστεί η 

βιωσιμότητά του!  

Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, το χωριό μέσα σε λίγα χρόνια νομοτελειακά θα σβήσει, θα πεθάνει, 

καθώς οι μόνιμοι κάτοικοί του μειώνονται συνεχώς δραματικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται νέες γεν-

νήσεις. Αν υπάρξουν νέες δουλειές και γίνουν υποδομές για καλύτερες συνθήκες ζωής, θα επιστρέ-

ψουν πολλοί νέοι πίσω με τις οικογένειές τους και το χωριό θα αρχίσει να αυξάνει τον μόνιμο πληθυ-

σμό του, ενώ θα πέσει και ο μέσος ηλικιακός όρος, που σήμερα είναι πολύ υψηλός! Νέες προοπτικές 

άνθισης θα αρχίσουν για τον τόπο! 

Θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε σ’ αυτό το κείμενο επιγραμματικά, ορισμένες από τις βασικότε-

ρες ωφέλειες, που θα προκύψουν άμεσα από την διαδικασία ανασύστασης της λίμνης αλλά και ορι-

σμένες από τις βασικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, που θα μπορέσουν να υλοποιηθούν παράλληλα.  

 Η ανασύσταση της λίμνης, που θα καταλάβει 4.500 στρέμματα και μέγιστο βάθος τα 10 

μέτρα, θα γίνει ένας σημαντικός βιότοπος πουλιών, ψαριών και φυτών, που θα αναβαθμίσει τη 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

 Ευεργετικές θα είναι οι επιπτώσεις και στο μικροκλίμα της περιοχής καθώς θα μαλακώσουν 

οι βαριοί χειμώνες λόγω του υδάτινου στοιχείου. 

 Στην περιοχή θα στηθούν ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια με επιστήμονες - ερευνητές 

που θα μελετούν τον υδροβιότοπο της λίμνης. 

Οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν και με το επάγγελμα της αλιείας, καθώς 

η λίμνη θα εμπλουτιστεί με πολλά είδη ψαριών. 

 Η περιοχή θα γίνει τουριστικός προορισμός, καθώς έχει το προνόμιο να απέχει μόνο 26 χι-

λιόμετρα από την εθνική οδό, στον κόμβο του Πλαταμώνα, ενώ οι εναλλακτικοί οδοί πρόσβασης 

στην Καλλιπεύκη από την Άνω Σκοτίνα, την Καρυά, την Κρανιά, τους Γόννους θα βελτιωθούν 

καθώς η κίνησή τους θα είναι πλέον αυξημένη λόγω του τουρισμού. Με τη δημιουργία της λίμνης 

και το υπέροχο δασικό περιβάλλον της περιοχής θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολλά είδη του-

ρισμού που θα εξασφαλίζουν κίνηση στο χωριό όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι.  

 Στη λίμνη και πέριξ αυτής θα μπορούν να αναπτυχθούν διάφορες δραστηριότητες, που ση-

μαίνουν θέσεις εργασίας για τους ντόπιους, όπως βαρκάδα, ψάρεμα, υδάτινα σπορ, ιππασία, 

τοξοβολία, ορεινή ποδηλασία, παραπέντε, κ.α. 

 Το καταπληκτικό περιβάλλον σε συνδυασμό με το ηπιότερο κλίμα που θα δημιουργηθεί θα 

είναι ιδανικό για τη ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, όπου θα μπορούν να δημιουργηθούν με 

ιδιωτικές αλλά και κρατικές επενδύσεις σε θεραπευτικά κέντρα ευεξίας, αποθεραπείας, κέντρα 

αποκατάστασης. Για την άμεση συγκοινωνία αυτών των ιατρικών κέντρων, εύκολα μπορεί να 

δημιουργηθεί ελικοδρόμιο που θα επικοινωνεί με το ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-

μείου Λάρισας ή όπου αλλού χρειαστεί.  

Η περιοχή, για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, που προαναφέραμε, θα μπορέσει να αναπτύξει 

μορφές τουρισμού που η σεζόν τους δε θα περιορίζεται μόνο την θερινή περίοδο, αλλά θα λειτουρ-

γούν όλο τον χρόνο! Αναφερόμαστε στον αγροτουρισμό, τουρισμό υγιεινής ζωής, περιπατητικό 

και φυσιολατρικό τουρισμό, αλιευτικό και κυνηγετικό τουρισμό, γαστρονομικό τουρισμό, θρη-

σκευτικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό και τουρισμό ευεξίας. 

Θα αυξηθεί η ζήτηση στα τοπικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία είναι εξαιρε-

τικής ποιότητας και θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως προϊόντα Π.Ο.Π. Επομένως οι κτηνοτρο-

φικές και αγροτικές δραστηριότητες, όχι μόνο δε θα εξαφανιστούν όπως κάποιοι φοβούνται, αλλά 

Διαβάστε επίσης ένα ακόμα άρθρο του Ν. Παντελίδη, με τίτλο «Ένα παραμύθι απ’ το μέλλον»: 

https://www.ilarissa.gr/news/larissa/ena-paramythi-apo-to-mellon 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyraCtUo9N6E%26fbclid%3DIwAR2UzsNOT4KwcofVHKr0XrJ_WLDcG5npH1bll9Ri2LjjJuUX3nJoL5igNls&h=AT2_jobAFaA2o-W1NbbHxjxtH5EIkLen7CJ9NvW3ozQVLze0uCGSHCZFn0xzBBDfaHI8kB5LQ-GHDL_vaIlqB6hPpyowDG7XX
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/ena-paramythi-apo-to-mellon


 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 4 Αύγουστος 2022 

Η Θέση μας  
 

 

Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. κάθε επιτυχία, θα είμαστε δίπλα του και θα βοηθήσουμε εφόσον μας ζητηθεί.  

Το προφίλ αυτό θα παραμείνει ως έχει με την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει το όνομά του ( Papaioannou Panagiotis ). Αν δεν αλλάξει, θα 

παραμείνει εδώ ως αρχείο, ως βιβλιοθήκη, ως ημερολόγιο αναμνήσεων … να μας θυμίζει τις διαδρομές μας στη φύση, στο θέατρο, στη μου-

σική, στις δημιουργικές δραστηριότητες, στο γλέντι, στην κοινωνική αλληλεγγύη …  

Για πολιτιστικά θέματα, θα απευθύνεστε πλέον στα μέλη του νέου Δ.Σ. που είναι: Ντούρος Νίκος - Πρόεδρος, Μασούρας Αστέριος -  Αντι-

πρόεδρος, Παπαδόντα Σταματία (Ματίνα) - Γραμματέας, Στυλιανή Μήλιου - ταμίας και Ζαφείρης Θωμάς, Μούργκας Σωτήριος, Παπαδημη-

τρίου Κωνσταντίνος - μέλη.  

 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 Παπα-

στεργίου, Θανάσης Παπαϊωάννου και Ρούλα Πασχάλη, Μέλη  

 

Ακολουθεί η αγγλική εκδοχή του άρθρου 

 

Our position 
(as we expressed it with the last announcement on FB on the profile “Papaioannou Panagiotis - Association of Kallipefki" and on the page "Kallipefki of Larisa")  

 

From 27-6-2020 up until 13-8-2022 you have been with us, we have been with you! Voula Papadonda—President, Goni Tsiaple—Vice President, Irini Koutsianikoulis —

Secretary, Panagiotis Papaioannou—Treasurer and Thanasis Papaioannou, Angeliki Papastergiou, Roula Paschalis —members.  We tried for the best, for the children, for 

the adults, for our village, with passion, love , enthusiasm, voluntary work... We thank you all very much! We wish the members of the new board every success, we will 

stand by their side and offer them our help, if asked.  

This profile will remain active as it is , provided that its name (Papaioannou Panagiotis)is altered. If it doesn't change, it will remain here, as an archive, as a library, as a 

diary of our memories... reminding us all, of our journeys in nature, in the world of theatre  and music, in all creative activities  we organized, in every feast we enjoyed 

together, in every action of social solidarity  we corresponded to…  

From this moment and on, for cultural matters, you may address the members of the new board , whose form is: 

Douros Nikos—President, Masouras Asterios—Vice President, Papadonda Stamatia (Matina)—Secretary, Styliani Miliou—Treasurer and Zafeiris Thomas, Murgas Sotirios, 

Papadimitriou Konstantinos—members.  

Απόδοση στην Αγγλική: Γιάννης Π. Παπαϊωάννου 

Γενική Συνέλευση - ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ., Βούλα Παπαδόντα, παρουσίασε τα πεπραγμένα της διετίας, που πέρασε, ο ταμίας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, παρουσίασε τα οικονομικά και η πρόεδρος της 

Ε.Ε., Κατερίνα Γκαζγάνη, το πρακτικό περί της ορθής διαχείρισης  των οικονομικών.  

Ακολούθησε η απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. με καθολική σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια προτάσεις, υποψηφιότητες και ψηφοφορία.  

 

Ψήφισαν 126! Ρεκόρ συμμετοχής! Τέτοιος αριθμός δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν! Ενημερωτικά: 114 ψήφησαν στην πρώτη γενική 

συνέλευση, 23-4-1979 και 102 στην δωδέκατη, 16-8-1992 (από το βιβλίο «Έτσι γράφεται η ιστορία», έκδοση του Συλλόγου μας, 2019).    

Εκλέγονται 
 

 

 

 

 

 

 

Για Δ.Σ.  

Ντούρος Νίκος 

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 

Ζαφείρης Θωμάς 

Παπαδόντα Ματίνα 

Μασούρας Στέργιος 

Μούργκας Σωτήρης 

Μήλιου Στυλιανή 

Για Ε.Ε. 

Σιώκου Σταματία 

Ταμπάκας Ηλίας 

Γκαβούτσικος Κωνσταντίνος  

Αναπληρωματικοί  

(σύμφωνα με το καταστατικό  

είναι οι πέντε επόμενοι):  

Παπαδόντα Βούλα 

Παπαϊωάννου Παναγιώτης  

Τσιαπλέ Γόνη  

Παπαδόντας Στέλιος 

Κατσιούλα Γεωργία   

Πεπραγμένα Συλλόγου    
 

Παρουσιάζονται παρακάτω, επιγραμματικά, τα πεπραγμένα του συλλόγου μας της διετίας που πέρασε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27-06-20 Γενική Συνέλευση 

 28-07-20 Περίπατος στην Αγία Τριάδα   

 03-08-20 «Μουσικό Αλφάβητο tης Πανσελήνου» 

 08-08-22 Εθελοντική αιμοδοσία  

 10-08-22 Ανάβαση στη Μεταμόρφωση 

 27-03-21 Παράδοση στους σεισμοπαθείς 2 περίπου τόνων πατάτας και άλλα είδη, 

προσφορά των αγροτών του χωριού μας.   

 27-04-21 Επισκευή κιόσκι Πατωμένης  

 16-05-21 «Τη φύση στην καλή της ώρα ευρήκα» – Γιορτή μητέρας.  

 08-06-21 Ελεύθερο ίντερνετ στην Καλλιπεύκη, συνεργασία με Δήμο Τεμπών   

 27-06-21 και μέχρι τη συμπλήρωση, περπατήσαμε αθροιστικά 1821 χιλιόμετρα, τιμώ-

ντας έτσι τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση.  

 23-07-21 Μαθήματα πρώτων βοηθειών, συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Διάσω-

σης και Υγειονομικών Αποστολών (Ε.Ο.Δ.Υ.Α.).  

 24-07-21 Παρουσίαση βιβλίου Θανάση Καραμπάλιου και εργαστήρι κόμικς. 

 28-07-21  Μουσειοσκευή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα 

 31-07-21 Ανάβαση στη Μεταμόρφωση  

 03-08-21 Μαθήματα χρήσης έξυπνων κινητών, τάμπλετ, υπολογιστών 

 06-08-21 «Η Καλλιπεύκη αφηγείται», τριήμερο  

 07-08-21 Εθελοντική αιμοδοσία  

 07-08-21 Συναυλία παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής 

 09-08-21 Παρουσίαση χορών στην πλατεία από το τμήμα δημ. δραστηρ. 

 09-08-21 Βραδιά κινηματογράφου, τιμή στον Δημήτρο Τσιλιμένη (προσφορά κινημα-

τογραφικής μηχανής του 1962) 

 13-08-21 «Ερωτοτρόπια» Μουσικοθεατρική παράσταση  

 14-08-21 Λαϊκή Βραδιά 

 16-08-21 Παράδοση στον Δήμο μας 12 κιβώτια με διάφορα για τους πληγέντες από τις 

φωτιές στην Εύβοια  

 08-05-22 Ολοκλήρωση και λειτουργία μετεωρολογικού σταθμού με πρόγνωση 

 15-05-22 Παρουσίαση πρότασης για την επανασύσταση της λίμνης της Καλλιπεύκης 

και ανάπτυξης της περιοχής «Τσαΐρι», σε συνεργασία με το «Δίκτυο Δέλτα Πηνειού 

και Τεμπών»  

 16-07-22 Επίσημη έναρξη δανειστικής βιβλιοθήκης του Συλλόγου μας Ππάμε περίπτε-

ρο», η βιβλιοθήκη συγκέντρωσε από προσφορές περισσότερα από 600 βιβλία και 

μέσα στο καλοκαίρι, μικροί και μεγάλοι δανείστηκαν περισσότερους από 600 τίτλους!  

 30-07-22 Μουσική βραδιά με Έντεχνο, Λαϊκό, Ρεμπέτικο 

 06-08-22 Εθελοντική αιμοδοσία 

 06-08-22 Αντάμωμα Καλλιπευκιωτών  

 07-08-22 «Η Καλλιπεύκη αφηγείται», τριήμερο 

 Από 30 Ιουλίου μέχρι και 11 Αυγούστου 22, συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγι-

σμού σε μια σειρά εκδηλώσεων και παρεμβάσεων στην αισθητική του χωριού μας  

 08-13-22 Γενική Συνέλευση   



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 5 Αύγουστος 2022 

Συνδρομές - Οικονομικές ενισχύσεις 
από 1-11-21 μέχρι 13-8-2022 

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους, που αναφέρονται παρακάτω:  

 

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αρ.Παρ. Ποσό 

6/12/2021 Καστόρης Γεώργιος (Καναδάς) 1189 67,80 

15/2/2022 Καστόρης Γιώργος (Καναδάς) 1194 66,00 

14/4/2022 Γκαβούτσικος Ασ. Κωνσταντίνος 1195 10,00 

14/4/2022 Ιακωβίδου Μαρία 1196 20,00 

14/4/2022 Καραγιάννη Γεωργία 1197 10,00 

15/5/2022 Ανώνυμος 1198 34,00 

16/7/2022 Ταμπάκας Ηλίας 1200 10,00 

16/7/2022 Βαλάντης Καρνάβας 1214 5,00 

16/7/2022 Τσιάτσιος Κωνσταντίνος 1215 4,00 

21/7/2022 Μαλιχώβας Απόστολος 1216 4,00 

28/7/2022 Παπαδόντα Βούλα 1217 15,00 

28/7/2022 Παπαδούλη Λίλα 1218 10,00 

30/7/2022 Καρέτση Πηνελόπη 1219 20,00 

30/7/2022 Κορώνας Παύλος 1220 30,00 

30/7/2022 Πασχάλη Ρούλα 1221 20,00 

1/8/2022 Παπαδόντας Στέλιος 1221 10,00 

1/8/2022 Τσιαπλέ Παγώνα 1222 10,00 

1/8/2022 Παναγούλας Ευάγγελος 1223 10,00 

1/8/2022 Παντελίδης Νικόλαος 1224 10,00 

1/8/2022 Ζαφείρη Αναστασία 1225 10,00 

5/8/2022 Μασούρας Ιωάννης (Μάσας) 1226 50,00 

5/8/2022 Γρόντζος Αθανάσιος 1227 150,00 

5/8/2022 Καρέτσου Λένα 1228 10,00 

10/8/2022 Καλαμίδας Γιώργος 1229 20,00 

10/8/2022 Καρέτση Ελένη 1230 10,00 

12/8/2022 Τσακάλη Γεωργία 1232 100,00 

12/8/2022 Γεροφώτη Μαρία 1235 50,00 

    

13/8/2022 Τσιάτσιος Ζήσης 1236 10,00 

13/8/2022 Τσιάτσιου Παγώνα 1237 10,00 

13/8/2022 Παπαδόντας Γιάννης 1238 10,00 

13/8/2022 Γκαζγκάνη Αικατερίνη 1239 10,00 

13/8/2022 Κατσιούλα Γεωργία 1240 10,00 

13/8/2022 Γκούμας Πούλιος 1241 10,00 

13/8/2022 Παπαναστασίου Νίκη 1242 10,00 

13/8/2022 Καλτάσης Γιάννης 1243 10,00 

13/8/2022 Καλτάσης Θανάσης 1244 10,00 

13/8/2022 Δρογκόγιας Δημήτριος 1245 10,00 

13/8/2022 Κατσιούλας Ζήσης 1246 10,00 

13/8/2022 Καρέτση Πηνελόπη 1247 10,00 

13/8/2022 Τζιάστας Πασχάλης 1248 10,00 

13/8/2022 Μιχαήλ Στέλλα 1294 10,00 

13/8/2022 Μιχαήλ Μαρία 1250 10,00 

13/8/2022 Κατσιούλα Βούλα 1051 10,00 

13/8/2022 Φάκα Χαρίκλεια 1052 10,00 

13/8/2022 Γκαβούτσικος Ασ. Κωνσταντίνος 1053 10,00 
  

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αρ.Παρ. Ποσό 

13/8/2022 Γκαραφλή Ματίνα 1054 10,00 

13/8/2022 Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 1055 10,00 

13/8/2022 Μούργκας Στέργιος 1056 10,00 

13/8/2022 Κολιού Αναστασία 1057 10,00 

13/8/2022 Σιώκος Ιωάννης 1058 10,00 

13/8/2022 Γκαβούτσικος Χρίστος 1059 10,00 

13/8/2022 Γκούμας Στέλιος 1060 10,00 

13/8/2022 Ντούρος Κωνσταντίνος 1061 10,00 

13/8/2022 Δημητρίου Μεταξία 1062 10,00 

13/8/2022 Γκουντουβάς Απόστολος 1063 10,00 

13/8/2022 Μπέλλος Χρήστος 1064 10,00 

13/8/2022 Σιώκου Σταματία 1065 10,00 

13/8/2022 Δούκα Μαρία 1066 10,00 

13/8/2022 Δρέντσα Ζωή 1067 10,00 

13/8/2022 Γκαραφλή Αιμιλία 1068 10,00 

13/8/2022 Γκούμας Ιωάννης 1069 10,00 

13/8/2022 Τσιαπλές Κωνσταντίνος 1070 10,00 

13/8/2022 Ρημαγμός Γεώργιος 1071 10,00 

13/8/2022 Μούργκας Σωτήρης 1072 10,00 

13/8/2022 Μιχαήλ Αγορίτσα 1073 10,00 

13/8/2022 Μασούρας Αστέριος 1074 10,00 

13/8/2022 Μασούρα Μαρία 1075 10,00 

13/8/2022 Γκουγκουλιάς Δημήτριος 1076 10,00 

13/8/2022 Παναγιώτου Ανθή 1077 10,00 

13/8/2022 Μητσιόπουλος Χρίστος 1078 10,00 

13/8/2022 Ζαγκλέας Δημήτριος 1079 10,00 

13/8/2022 Καραμπατής Ιωάννης 1080 10,00 

13/8/2022 Λαμπίρης Τριαντάφυλλος (Ντάλης) 1081 10,00 

13/8/2022 Λαμπίρης Κωνσταντίνος 1082 10,00 

13/8/2022 Μαντά Βάγια 1083 10,00 

13/8/2022 Καραμπατής Απόστολος 1084 10,00 

13/8/2022 Γκουντουβάς Χρίστος 1085 10,00 

13/8/2022 Σιώκος Θωμάς 1086 10,00 

13/8/2022 Δούκας Αστέριος 1087 10,00 

13/8/2022 Λαμπίρης Χρίστος 1088 10,00 

13/8/2022 Πανάρα Παγώνα 1089 10,00 

13/8/2022 Λαμπίρη Ευαγγελία 1090 10,00 

13/8/2022 Τσιτουρίδης Θεόδωρος 1091 10,00 

13/8/2022 Δρογκόγια Θεοδώρα 1091 10,00 

13/8/2022 Δρογκόγια Βάσω 1091 10,00 

13/8/2022 Παπαϊωάννου Ιωάννης 1092 10,00 

13/8/2022 Γκουγκουλιάς Δημήτριος 1093 10,00 

13/8/2022 Γκουγκουλιάς Παντελής 1093 10,00 

13/8/2022 Μουσουλής Ατώνιος 1094 10,00 

13/8/2022 Μουσουλής Αθανάσιος 1094 10,00 

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αρ.Παρ. Ποσό 

13/8/2022 Μουσουλής Δημήτριος 1094 10,00 

13/8/2022 Παπαδόντα Πόπη 1095 10,00 

13/8/2022 Παπαδόντα Ματίνα 1095 10,00 

13/8/2022 Ζαφείρη Σταματία 1095 10,00 

13/8/2022 Παπαδόντας Αστέριος 1096 10,00 

13/8/2022 Γεωργαντζιά Μαρία 1097 10,00 

13/8/2022 Μήλιου Στέλλα 1098 10,00 

13/8/2022 Ντούρος Νίκος 1098 10,00 

13/8/2022 Παπαϊωάννου Ι. Δημήτριος 1099 10,00 

13/8/2022 Γκαραφλή Ελένη 1100 10,00 

13/8/2022 Γκαγκανάτιος Κωνσταντίνος 1251 10,00 

13/8/2022 Μπουρονίκος Ελευθέριος 1252 10,00 

13/8/2022 Πατούλιας Θεόδωρος 1253 10,00 

13/8/2022 Καραμπατής Αθανάσιος 1254 10,00 

13/8/2022 Πατούλιας Χρίστος 1255 10,00 

13/8/2022 Παπαναστασίου Αστέριος 1256 10,00 

13/8/2022 Εξαρχάκου Ελευθερία 1257 10,00 

13/8/2022 Τσικρικάς Στέλιος 1258 10,00 

13/8/2022 Δουλαπτσής Ιωάννης 1259 10,00 

13/8/2022 Ζαφείρης Θωμάς 1260 10,00 

13/8/2022 Παπαδόντας Κ. Ιωάννης 1261 10,00 

13/8/2022 Ζαφείρη Παγώνα 1261 10,00 

13/8/2022 Τσικρικάς Στυλιανός 1262 10,00 

13/8/2022 Τσικρικά Έλλη 1262 10,00 

13/8/2022 Γκαβούτσικος Ιωάννης 1263 10,00 

13/8/2022 Καραμπατής Χρίστος 1264 10,00 

13/8/2022 Μητιοπούλου Καίτη 1265 10,00 

13/8/2022 Τσικρικάς Ιωάννης 1266 10,00 

13/8/2022 Τσελεπίδου Παναγιώτα 1267 10,00 

13/8/2022 Αντωνίου Μαριάνθη 1268 10,00 

13/8/2022 Σαλαμπάσης Ιωάννης 1268 10,00 

13/8/2022 Ντούρος Μπάμπης 1269 10,00 

13/8/2022 Γκουγκουλιάς Δημήτριος 1270 10,00 

13/8/2022 Αντόν Σόνι 1271 10,00 

13/8/2022 Παπαδημητρίου Πολύζος 1272 10,00 

13/8/2002 Καποδίστρια Βασιλική 1272 10,00 

13/8/2022 Μαντάς Ι. Κωνσταντίνος 1273 10,00 

13/8/2022 Πατούλιας Στέλιος 1274 10,00 

13/8/2022 Πατούλια Μαρία 1275 10,00 

13/8/2022 Σαλαμπάσης Χρίστος 1276 10,00 

13/8/2022 Καραμπατής Μιχάλης 1277 10,00 

13/8/2022 Σταυρουδάκης Χρίστος 1279 10,00 

13/8/2002 Τσιμόπουλος Γεώργιος 1280 10,00 

13/8/2022 Τσικριτζής Αντώνιος 1281 10,00 

13/8/2022 Τσικριτζής Κωνσταντίνος 1281 10,00 

 

...συνέχεια πεπραγμένων 

 Το Τμήμα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων λειτούργησε και τα δύο καλοκαίρια με την 

ευθύνη της βρεφονηπιοκόμου, Στέλλας Μιχαήλ, τη βοήθεια της Χριστίνας Παπαϊωάν-

νου και την καθοδήγηση της Προέδρου του Συλλόγου μας, Βούλας Παπαδόντα. Το καλο-

καίρι του ‘21 βοήθησαν και οι Βούλα Ντόντου, Βάνα Κωσταγιόλα, Κώστας Παπαγιαν-

νούλης, Παγώνα Παπαναστασίου, Παγώνα Τσιάτσιου. Ασχολήθηκε με χειροτεχνικές 

κατασκευές, τραγούδια, μαθήματα αυτοάμυνας, χορό (παραδοσιακό και μοντέρνο), μα-

γειρική, παιγνίδια και τη Δανειστική Βιβλιοθήκη «Πάμε περίπτερο»!   

 Συνεργασία του Συλλόγου κατ’ επανάληψη με την ΕΡΤ3 

 Συνεργασία με το «Δίκτυο Δέλτα Πηνειού και Τεμπών»  

 Συμμέτοχη στην κοινωνική και θρησκευτική ζωή της Καλλιπεύκης 

 Ενημέρωση των Καλλιπευκιωτών και των Απανταχού για διάφορα θέματα μέσα από τις 

σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα. 

Όλα τα παραπάνω έγιναν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω του κορονοϊού covid19, 

με όλα τα μέτρα προστασίας όπου απαιτούνταν.    

Οικονομικός Απολογισμός 
Από 27-6-2020 μέχρι 13-8-2022 

 

Έσοδα 14.677,91 

Έξοδα 11.394,38 

Υπόλοιπο 3.285,53 

    

Υπόλοιπο 

Μετρητά 2.777,75 

Τράπεζα 505,78 

Σημείωση 

 

Το υπόλοιπο σε μετρητά, παραδόθηκε στο νέο Δ.Σ., στις 18 Αυγούστου και στο γραφείο 

του Συλλόγου, όπου έγινε και η παράδοση του αρχείου, των μέσων και υλικών και συντά-

χθηκε πρακτικό παράδοσης παραλαβής, μεταξύ της απερχόμενης προέδρου, Βούλας 

Παπαδόντα και του νεοεκλεγέντα προέδρου, Νικολάου Ντούρου.    



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 6 Αύγουστος 2022 

«Πάμε περίπτερο» - Καλοκαιρινή Δανειστική βιβλιοθήκη  
Μετά το καλωσόρισμα της προέδρου, Βούλας Παπαδό-

ντα, ακολούθησε ο χαιρετισμός της προέδρου του Παιδαγω-

γικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πατριώ-

τισσας, Τασούλας Τσιλιμένη. Στη συνέχεια η Ρούλα Πα-

σχάλη, μέλος του Δ.Σ. και ο Στέλιος Παπαδόντας, μ' ένα 

παιγνίδι λέξεων και διαλόγου, έκαναν την πρώτη δημόσια 

ανάγνωση! Παρών και ο Νικόλαος Παντελίδης, με τρεις 

κούτες βιβλία, προσφορά των Ενεργών Πολιτών Λάρισας.  

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, ευχαριστεί θερμά όλες και 

όλους, που βοήθησαν στην υλοποίηση της πρότασης, όλες 

και όλους, που παραβρέθηκαν και κύρια τα παιδιά, που 

ήταν οι κυρίως πρωταγωνιστές της δράσης μας... «Πάμε 

περίπτερο» λοιπόν! 

Ευχαριστούμε θερμά τις/τους παρακάτω, για την προσφορά βιβλίων: Τσιλιμένη Τασού-

λα, Ενεργοί πολίτες Λάρισας, Παπαϊωάννου Χριστίνα, Φλώρα και Δημήτρης Γουγουλιάς, 

Γεροφώτη Μαρία, Δεμερτζή Ναυσικά, Γκαμπούρα Μαρία, Κυριαζής Βαγγέλης, Τοπική 

οργάνωση Ν.Δ. Λάρισας, Κωστή Μαρία, Σύγχρονη εποχή, Λαμπρούλης Κωνσταντίνος, 

Καστόρης Σπυρίδων  

(αν κάποια, κάποιος μας διαφεύγει, παρακαλούμε μια υπενθύμιση) 

Την εποχή που όλοι έχουμε πάθει εξάρτηση από τις οθόνες της τηλε-

όρασης, του κινητού, του τάμπλετ, του υπολογιστή μας, εμείς επιμέ-

νουμε στα ταξίδια του νου με τα παραδοσιακά μέσα… τα βιβλία!  

Μέσα από τις χάρτινες σελίδες τους, ενεργοποιούνται όλες οι αισθή-

σεις μας! Νιώθουμε τη γεύση τους κάθε φορά που σαλιώνουμε το 

δάκτυλό μας για να γυρίσουμε σελίδα... Μυρίζουμε τη γνώριμη, γεμά-

τη θύμισες μυρωδιά του τυπωμένου χαρτιού, που μας γυρίζει πίσω, 

στα παιδικά μας χρόνια… 

Το μυαλό μας πλάθει δικές του εικόνες που, ξεπηδούν μέσα από τις 

αράδες των λέξεων, και δεν καταναλώνει ετοιματζίδικο «προς άμεση κατάποση» εύπεπτο 

ηλεκτρονικό υλικό, που δεν το «εκ-παιδεύει» και δεν το καλλιεργεί! Όσο προχωρά η τεχνο-

λογία και βυθιζόμαστε στην παγίδα του αυτοματισμού και της ευκολίας, τόσο περισσότερο 

αντιλαμβανόμαστε την αξία του βιβλίου, γιατί είναι ένα από τα στοιχεία, που μας βοηθά να 

διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας! 

Αυτή την αξία του βιβλίου την κατάλαβαν πολύ καλά οι άνθρωποι σε ένα από τα ομορφότε-

ρα χωριά της πατρίδας μας, πάνω στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο, στην ωραία Καλλιπεύ-

κη! Είχαν λοιπόν, τη φαεινή ιδέα, να βγάλουν τα βιβλία από τις κρυψώνες τους, μέσα από τις 

δύσκολα προσβάσιμες βιβλιοθήκες, σε κοινή θέα, σε ένα καλαίσθητο περίπτερο - βιβλιοθήκη 

πάνω στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου ο καθένας θα μπορεί να δανειστεί εύκολα ένα 

βιβλίο και να το απολαύσει ακόμα κι επί τόπου, κάτω από τα δροσερά πλατάνια της πλατεί-

ας, υπό τη μουσική υπόκρουση των τζιτζικιών! Τι ωραία προτροπή ειδικά για τα παιδιά, αλ-

λά και για τους μεγαλύτερους!  

Μια τόσο δημιουργική και πρωτοποριακή ιδέα, δε θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους 

τους Ενεργούς Πολίτες Λάρισας, οι οποίοι αποφάσισαν να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα δωρί-

ζοντας, με πολλή αγάπη, τρεις κούτες με βιβλία από την Ανταλλακτική βιβλιοθήκη των 

Εν.Πο.Λ. 

Συγχαίρουμε τον πολύ δραστήριο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η Πατωμένη» γι’ αυτή του την πρωτοβουλία 

και όλους όσους συνετέλεσαν στην υλοποίηση της. 

Ας είναι καλοτάξιδα και πολυδιαβασμένα τα βιβλία της νέας βιβλιοθήκης τους, κι ας γεμίσει 

η δροσερή πλατεία του χωριού με μικρούς και μεγάλους βιβλιοφάγους! 

Διαβάστε επίσης:  

«Πάμε Περίπτερο» στην Καλλιπεύκη Ολύμπου 
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/larisa/quot-pame-periptero-quot-stin-kallipeyki-

olympoy/?fbclid=IwAR21ELzgZG_ZgTcyJF4LcMXiUM8EwgfTW_DdI0u5f7-XopaFcpT-7YbPs8w  

 

Έναρξη δανειστικής βιβλιοθήκης: «Πάμε Περίπτερο» στην Καλλιπεύκη 
https://www.larissanet.gr/2022/07/13/enarxi-daneistikis-vivliothikis-pame-periptero-stin-kallipefki/ 

Γράφει ο  
Νικόλαος Παντελίδης  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για τις όμορφες εικόνες και εμπει-

ρίες που είχα την τύχη να ζήσω αυτά τα δύο χρόνια και κάτι, ακολουθώ-

ντας την διαδρομή του ΜΕΣΑΚ. Ήταν στα αλήθεια ένα όμορφο ταξίδι! 

Ξένη στον τόπο σας και περαστική, παρακολουθώντας τα «θαύματά» 

σας άλλοτε από κοντά, άλλοτε από μακρυά, μόνο κερδισμένη και πιο 

πλούσια εσωτερικά βγήκα από την «τριβή» με το ανήσυχο - ευτυχώς 

για μένα (και όλους μας) - πνεύμα σας. Είναι σπουδαίο πράγμα να κα-

ταφέρνεις να μαγεύεις τους γύρω σου πρώτα με αυτό που είσαι, με αυτό 

που εσύ ο ίδιος εκπέμπεις, όταν το κέφι και το μεράκι και η φαντασία 

σου συλλαμβάνουν και δίνουν σάρκα και οστά σε όμορφες ιδέες, όταν 

ξεπερνάς τον ίδιο σου τον εαυτό, όταν αφαιρείς απ' τον δικό σου ελεύθερο χρόνο για να γεμί-

σεις δημιουργικά τον χρόνο κάποιων άλλων, για να ανοίξεις τους ορίζοντες τους, για να 

«ταξιδέψουν», για να μάθουν, για να γλυκάνει η ψυχή τους. Συχνά, όπου σταθώ και όπου 

βρεθώ, σας φέρνω ως παράδειγμα, ως πρότυπο «σφιχτά δεμένης ομάδας» με ευαισθησίες και 

αλληλοεκτίμηση και προσωπική συμμετοχή υπέρ το δέον στοχεύοντας στο άρτιο αποτέλεσμα 

κάθε εκδήλωσης/δράσης/ιδέας κατέβασε το μυαλό σας στα χρόνια της θητείας σας. Αυτό που 

εισέπραξα και πραγματικά θαύμασα σε εσάς, όλους σας, ήταν η πετυχημένη θα ομολογήσω 

προσπάθεια σας να εμπλέξετε κάθε φορά, να παρασύρετε στο όμορφο αυτό «ταξίδι», με ενερ-

γή συμμετοχή, κι άλλους ανθρώπους. Μας κάνατε να θέλουμε να είμαστε κι εμείς, έστω και 

λίγο, έστω κάποια από όλες τις φορές, μέρος αυτής της «έκρηξης δημιουργίας». Σε ένα τόσο 

μικρό (αριθμητικά) τόπο με τις όποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει (που δεν είναι και 

λίγες), κάνατε αισθητή την ξεχωριστή παρουσία σας και δώσατε μια άλλη πνοή στην πάντα 

όμορφη Καλλιπεύκη. 

Όταν εκπέμπεις την ουσία σου, γίνεσαι έμπνευση και πάντα βρίσκεις συμβατούς δότες. Η 

αύρα σου και το όραμά σου γίνονται τεκτονικές πλάκες, που κινούνται «υπογείως» του δέρ-

ματός μας και κοντά στο «μέσα» μας, καταφέρνοντας να μας συμπαρασύρουν. Κι εσείς αυτό 

το καταφέρατε, βάζοντας πρώτα την ψυχή σας και αφήνοντας το προσωπικό σας στίγμα σε 

καθετί, με ήθος και ευγένεια και ανθρωπιά. Θα είστε και θα είμαστε μαζί σας (σε μέλλοντα 

εξακολουθητικό και όχι χρόνο παρελθοντικό, καθότι δράση συσσωρευτική) όλα τα θέατρα στα 

οποία μας μυήσατε, όλοι οι ηλιόλουστοι και μυρωδάτοι περίπατοι στα μονοπάτια της πατρίδας 

σας, όλα τα παραμύθια που έθρεψαν και κρατάνε ακόμα ζωντανό το παιδί μέσα μας, όλες οι 

ιστορίες που μοιραστήκατε μαζί μας, όλες οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που οργανώσα-

τε - διαμαντάκια ανθρωπιάς, όλες οι μελωδίες και οι στίχοι που σιγοτραγουδήσαμε με συγκί-

νηση κάποιες καλοκαιρινές νύχτες. 

Ήταν τιμή μου που με προσκαλέσατε στο ταξίδι αυτό, που με αφήσατε να συμμετάσχω και 

να «συνεισφέρω» - αν όντως το έκανα και όπου - και που βαρύνατε τις αποσκευές μου με 

γνώσεις, ομορφιά, αναμνήσεις, νέα μονοπάτια, φίλους, εμπειρίες, συναισθήματα. Και έχω την 

πεποίθηση πως και άλλοι νιώθουν έτσι... Καλή συνέχεια από εδώ και πέρα στον καθένα σας 

ξεχωριστά, με ό,τι και αν καταπιαστείτε! Γιατί αν μια φορά ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα, 

εσαεί ανήσυχο και δημιουργικό! 

Είναι πολύ σπουδαίο και ταυτόχρονα παρήγορο, σε ένα μικρό ορεινό 

χωριό που νομοτελειακά φθίνει λόγω της μείωσης του πληθυσμού, να 

υπάρχουν άνθρωποι με όραμα για το χωριό τους, αλλά κυρίως με όρεξη 

και διάθεση, το όραμα αυτό να το κάνουν πράξη. Κι όταν υπάρχει η 

φαντασία, η όρεξη και η διάθεση για δουλειά, τότε πραγματοποιούνται 

μικρά και μεγάλα θαύματα! 

Τέτοια «θαύματα» ήταν η πλούσια και πολυπίκοιλη πολιτιστική δράση 

του ΜΕΣΑΚ που ανέβασε τον πήχη πολύ ψηλά καθώς αναβάθμισε στο 

ύψιστο μέτρο των δυνατοτήτων του την ποιότητα ζωής του χωριού ιδιαί-

τερα τους καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται, αλλά κυρίως επιβεβαίω-

σε την πεποίθηση ότι όταν οι πολίτες είναι αποφασισμένοι να ενεργήσουν, τότε μπορούν να 

επιτύχουν πολλά! 

Θέλω να ευχαριστήσω ένα - ένα προσωπικά τα μέλη του ΔΣ που ομόρφυναν τα καλοκαίρια 

μας με τις υπέροχες εκδηλώσεις, αλλά και κάναν τα παιδιά μας να αγαπήσουν το χωριό και να 

κοινωνικοποιηθούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν ενδιαφέροντα! Να ευχαριστήσω επίσης 

τους εθελοντές και όλους όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους! Εύχομαι στο νέο ΔΣ να συνεχί-

σει και να διευρύνει το έργο των απερχομένων και να έχει έμπνευση και όρεξη για ακόμη 

καλύτερες δράσεις! Ως «εξ αγχιστείας» Καλλιπευκιώτης, που αγάπησε το χωριό από την πρώ-

τη φορά που το αντίκρισε, δηλώνω διαθέσιμος να βοηθήσω όπου και όπως μπορώ για το καλό 

του χωριού μας! Καλή δύναμη! 

 

Πράγματι, ήσασταν μαζί μας με τον τρόπο, που διαχειριστήκατε τα της 

διοίκησης του Συλλόγου Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», τις πρωτοβουλίες 

που αναλάβατε, τις δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιήσατε και 

όλα αυτά που κάτω από την ομπρέλα  του Συλλόγου κάνατε στα δύο 

χρόνια και δύο μήνες, που είχατε την ευθύνη της διοίκησης και της σω-

στής λειτουργίας του, για το καλό του Συλλόγου, του Χωριού, των λίγων 

μόνιμων κατοίκων του και των πολλών επισκεπτών, που στις γιορτές 

και τα καλοκαίρια ανέβαιναν στο χωριό μας. 

Η διδασκαλία των δημοτικών χορών και η δημιουργική απασχόληση 

των παιδιών δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Είναι το καλύ-

τερο που μπορεί να κάνει ένας πολιτιστικός σύλλογος για τα παιδιά του τόπου του. 

Κάνατε πολλά και υπέροχα πράγματα, αρκετά από τα οποία υπερέβαλαν και τις πιο αισιόδο-

ξες προσδοκίες μας, όπως και τα όρια λειτουργίας ενός Συλλόγου κάποιου ωραίου μεν, μικρού 

δε, φτωχού, απομονωμένου και εγκαταλειμμένου στη μοίρα του χωριού, όπως η Καλλιπεύκη.  

Φεύγετε με το κεφάλι ψηλά, βέβαιοι ότι πράξατε το καλύτερο, που μπορούσε να γίνει υπό τις 

παρούσες συνθήκες και κάτω από τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της υγειονομικής 

κρίσης. Πολλά και θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους. Σας είμαστε ευγνώμονες! Σας ευ-

χόμαστε ολόψυχα καλή υγεία ατομική και οικογενειακή και καλή επιτυχία με ό,τι επιλέξετε να 

ασχοληθείτε στο μέλλον. 

Νικόλαος  
Παντελίδης  

Έγραψαν για εμάς...  

Μαρία  
Γεροφώτη 

Απόστολος  
Παπαϊωάννου 

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/larisa/quot-pame-periptero-quot-stin-kallipeyki-olympoy/?fbclid=IwAR21ELzgZG_ZgTcyJF4LcMXiUM8EwgfTW_DdI0u5f7-XopaFcpT-7YbPs8w
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/larisa/quot-pame-periptero-quot-stin-kallipeyki-olympoy/?fbclid=IwAR21ELzgZG_ZgTcyJF4LcMXiUM8EwgfTW_DdI0u5f7-XopaFcpT-7YbPs8w
https://www.larissanet.gr/2022/07/13/enarxi-daneistikis-vivliothikis-pame-periptero-stin-kallipefki/
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«Η Καλλιπεύκη αφηγείται» - Τέταρτη Συνάντηση 

«Η ψυχή της πέτρας» 
Τριήμερο αφηγήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Είναι πολλοί αυτοί που μαζεύουν κοχύλια και τα βάζουν στο αυτί τους και ακούνε τη θάλασ-

σα. Άραγε πόσοι ξέρουν ότι υπάρχουν άλλοι που μαζεύουν πέτρες, τις βάζουν στο αυτί τους και 

ακούνε ιστορίες…; Φέτος οι αφηγητές φτάνουν στην Καλλιπεύκη ο καθένας με την αγαπημένη 

του πέτρα στο χέρι και τις αγαπημένες του ιστορίες στο νου και την καρδιά.» 

Με το σύνθημα «Η ψυχή της πέτρας», η Καλλιπεύκη ξετύλιξε και φέτος την κόκκινη κλωστή και 

μας ταξίδεψε στον όμορφο κόσμο των παραμυθιών, σε ένα όμορφο τριήμερο αφηγήσεων με υπέρο-

χους ανθρώπους. Εκεί στις όμορφες γειτονιές του Ολύμπου μοιράστηκαν ιστορίες με εικόνες, γεύ-

σεις, μυρωδιές, αγγίγματα και λόγια χωρίς τελειωμό! 

Παρέα με την Εύη Γεροκώστα, τον Γιώργο Ευγενικό και την Ανθή Θάνου σεργιανίσαμε μικροί 

και μεγάλου στα σοκάκια της Καλλιπεύκης. «Τι γεύση έχει η πέτρα; Και πόσα βήματα μπορεί να 

κάνει; Άραγε η πέτρα έχει φωνή; Και αν έχει, τι παραμύθια λέει; Μπορεί να αγγίξει και τις πέ-

ντε αισθήσεις μας;»  

Αφηγήσεις στην πλατεία, στη Μπίμπω, στην Πατω-

μένη (στο χώρο των εκδηλώσεων, δίπλα στο εκκλησά-

κι, στη βρύση), στο Κατασκηνωτικό Κέντρο 

«Ελευθερία», στη Δανειστική Βιβλιοθήκη «Πάμε 

περίπτερο» και στη Βρυσοπούλα!   

Συμμετείχαν επίσης: Βούλα Παπαστεργίου, Στέλλα 

Στιβαχτάρη, Κατερίνα Θεοδώρου και Δήμητρα 

Τσιότρα με τραγούδι. Ξεχωριστή παρουσία σε ολό-

κληρο το τριήμερο, ο ποιητής Κωστής Γκιμοσούλης! 

Παράλληλα, στη Μπίμπω και στην Πατωμένη, φιλοξενήθηκε η έκθεση «Textile Art: 20 Γιορτές 

Παραμυθιών», με αφίσες της 20ετίας φτιαγμένες από τα υφάσματα, τις κλωστές και τα νήματα της 

Μάνια Χατζηιωαννίδη, ένα μικρό αφιέρωμα στη Γιορτή Παραμυθιών, που γίνεται κάθε χρόνο στην 

Κέα, που το παρουσίασε ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου.  

Στη δανειστική βιβλιοθήκη «Πάμε περίπτερο», η Εύη Γεροκώστα μοίρασε ιστορίες από το βιβλίο 

της «Τα χρυσά ροδάκινα της αγάπης» (εκδ. Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυ-

θιών).  

Ευχαριστούμε τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου μας για την οικονομική υποστήριξη.   

Και μια έκπληξη!  
 

Χαιρετισμός στον ποιητή και συγγραφέα Κωστή Γκιμοσούλη, που παραβρέθηκε στις τριήμερες 

εκδηλώσεις αφηγήσεων στην Καλλιπεύκη Ολύμπου (Βρυσοπούλα), από τον Χρήστο Μπέλλο. 

 

«Απέναντι στον ωκεανό της αχαλίνωτης παραγωγής και έκδοσης δημιουργημάτων παντός 

είδους - τα οποία βαφτίζονται τέχνη - απέναντι στην άκρατη σχετικοκρατία διά το τί τέχνη εστί, 

τον απόλυτο υποκειμενισμό της πρόσληψής της και την υποκινούμενη από ναρκισσιστικά 

ένστικτα φιλοδοξία - που ορισμένως υπερβαίνει το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά - πάντα θα 

στέκεται ένα αληθινό έργο τέχνης.  

Ένα έργο τέχνης, όπως το έργο του Κωστή Γκιμοσούλη, που θα βγάζει ασπροπρόσωπη, όχι 

μόνο την ίδια την τέχνη (άλλωστε δεν το έχει ανάγκη), μα κυρίως τη λαχτάρα και την ανάγκη 

του καθημερινού ανθρώπου να κρυφτεί, να προφυλαχτεί, να βρει την αρωγή και την ίαση της 

υπαρξιακής του αγωνίας. Να βρει το καταφύγιό του. 

Ποιήματα, που γράφονται από τη θέση του ανθρώπου, που μοχθεί στον καθημερινό του βίο, 

ποιήματα, που ο ήλιος παίρνει πάνω του το μισό βάρος της πέτρας, που σηκώνουμε στη ράχη 

μας - για να θυμηθούμε τον Γιάννη Ρίτσο. 

Ποιήματα, που υποφέρουν τις αϋπνίες και τα ξενύχτια, σωμάτων που σφαδάζουν από τους 

πόνους, αλλά πρέπει πάση θυσία να σηκωθούν το χάραμα, ποιήματα, που χαμογελούν με τις 

μικρές χαρές και τις εμβόλιμες εκλάμψεις, 

που θάλλουν σε έρωτες πλατωνικούς και 

καίγονται στων κρεβατιών τις μάχες. 

Ποιήματα, που ιστορούν τον θάνατο ως 

εμβατήριο των κυμάτων κι όχι ως απουσία 

της ύλης. Ποιήματα, που μάς καλούν να 

βρισκόμαστε σε συνεχή τροχιά αλλαγής 

για να μην πεθάνουμε, ποιήματα, που 

άλλοτε ανεπαίσθητα κι άλλοτε σε πλήρη 

λειτουργία των αισθήσεων, μάς λένε πως 

αν κάποιο χρέος έχουμε προς στους εαυτούς μας, αυτό είναι να ζήσουμε κι όχι απλά να υπάρ-

ξουμε.» 

Η Καλλιπεύκη του Κάτω Ολύμπου αφηγείται… 

https://kallipefkiolympou.blogspot.com/2022/08/blog-post.html?m=1 

Εντυπώσεις  
 

«…και ξαφνικά η Καλλιπεύκη γέμισε παραμυθάδες και παραμυθούδες! 

Όχι, όμως, σαν αυτούς τους κακούς παραμυθάδες, που βλέπουμε στην τηλεόραση και στη Βουλή, 

που μας έχουν φλομώσει στα ψέματα και τα κακόγουστα παραμύθια! 

Οι παραμυθάδες και οι παραμυθούδες, που ήρθαν στην Καλλιπεύκη, είναι καλοί, και οι μύθοι 

που μας διηγήθηκαν εκτός από διασκεδαστικοί, είχαν και κάτι χρήσιμο να μας πουν ως επιμύθιο!  

Στο πλαίσιο της δράσης του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», «Η Καλλιπεύκη αφηγείται», ήρθαν 

στο χωριό επιφανείς συγγραφείς και αφηγητές παραμυθιών, προκειμένου να αφηγηθούν με τον 

μοναδικό τρόπο τους, μαγευτικές ιστορίες, που καθήλωσαν τα παιδιά αλλά κι εμάς τους μεγαλύτε-

ρους, που αισθανθήκαμε και πάλι παιδιά! 

Ένιωσα ευχάριστη έκπληξη, όταν διαπίστωσα ότι οι επιλογές των αφηγητών ήταν μύθοι και 

παραμύθια της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Μύθοι του Αισώπου και ιστορίες από την ελληνική 

μυθολογία με τον Σίσυφο, τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, και άλλους αρχαίους ήρωες, όπου με 

παιδαγωγικό τρόπο, και χωρίς τις ακραία βίαιες διηγήσεις των παραμυθιών της Βόρειας Ευρώπης, 

περνιούνται με ευχάριστο τρόπο στα παιδιά σπουδαία μηνύματα, που συμβάλλουν στη διάπλαση 

του χαρακτήρα τους!...»  

Νικόλαος Παντελίδης  

https://kallipefkiolympou.blogspot.com/2022/08/blog-post.html?m=1
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Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

Συνέχεια από σελίδα 1 

 

Η διαφορετικότητα αυτής της ομάδας είναι, ότι δεν τους ενδιαφέρει μόνο η 

επαφή με τη φύση, όπως τους υπόλοιπους προσκόπους, αλλά και η στενή 

επαφή και αλληλεπίδραση με την κοινότητα των ανθρώπων που ζούνε σ' 

αυτή! 

 

Έτσι, 70 περίπου παιδιά, γεμάτα ευγένεια αλλά και ζωντάνια ξεχύθηκαν στα 

λιθόστρωτα στενοσόκακα του χωριού αναζητώντας τις κρυμμένες ομορφιές 

του. Ήρθαν σε επαφή με τους χωριανούς, συζήτησαν για τα προβλήματα της 

καθημερινότητας τους, όχι παγερά αδιάφορα όπως κάνουν συνήθως οι πε-

ριοδεύοντες πολιτικοί, αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον και διάθεση να δώσουν λύσεις όσο φτάνουν 

οι δυνάμεις τους!  

 

Και πραγματικά, αυτές τις σκάρτα δυο εβδομάδες, πρόσφεραν πάρα πολλά στο χωριό! Πήραν πινέλα 

και μπογιές και έβαψαν τις σκουριασμένες μπασκέτες στο εγκαταλελειμμένο στη μοίρα του γηπεδά-

κι του μπάσκετ. Το ίδιο και με την παιδική χαρά. Έξυσαν και λουστράρισαν τα παγκάκια της πλατεί-

ας. Μέχρι και το μικρό παντοπωλείο στην πλατεία ομόρφυναν, ζωγραφίζοντας στους τοίχους του τον 

ίδιο τον Μπακάλη!  

Όμως, το σπουδαιότερο είναι το μεγάλο μάθημα, που έδωσαν στους ίδιους τους κατοίκους, ότι πρέ-

πει να δείχνουν την αγάπη τους για το χωριό τους όχι μόνο με λόγια, αλλά αυτενεργώντας εθελοντι-

κά για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, όσο μπορούν και με όποιο τρόπο μπορούν και κυρίως να 

σέβονται τη φύση και τον περιβάλλοντα χώρο και να μην προκαλούν καταστροφές! Σπουδαίο μάθη-

μα, που ελπίζω να εμπεδώθηκε από όλους μας! 

 

Όμως, οι Οδηγοί δεν πρόσφε-

ραν μόνο αυτά! Κάθε μέρα 

διοργάνωναν δραστηριότητες 

και παιχνίδια, σινεμά, θεατρικά 

σκετς, ευρηματικά προσκοπικά 

παίγνια, που έδωσαν πολύ χαρά 

σε μικρούς και μεγάλους! Με 

πολύ κέφι και καλή διάθεση 

κατάφεραν να μας κάνουν να 

νιώσουμε όλοι και πάλι παιδιά! 

 

Αυτή η ανοιχτή, δοτική τους διάθεση, προκάλεσε την συμπάθεια όλων μας! Ο πολύ δραστήριος Μορ-

φωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», στήριξε ουσιαστι-

κά όλες αυτές τις δράσεις και φρόντισε να ανταποδώσει την προσφορά των Οδηγών, διοργανώνο-

ντας δραστηριότητες, που εμπλούτισαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των παιδιών! 

 

Νοικοκυρές του χωριού άνοιξαν τα σπίτια τους και δείξανε στα παιδιά πως γίνεται ο τραχανάς και 

άλλα εδέσματα! Διοργάνωσε διαγωνισμό γευσιγνωσίας με παραδοσιακά φαγητά της περιοχής, που 

μαγείρεψαν γυναίκες του χωριού, προσφέροντας στα παιδιά ένα γαστρονομικό ταξίδι γεύσεων! 

 

Όλα τα όμορφα πράγματα όμως, κάποτε έχουν ένα τέλος… Η αποχαιρετιστήρια βραδιά, είχε μεγάλη 

συγκινησιακή φόρτιση, αλλά και πολύ - πολύ κέφι! Τα παιδιά παρουσίασαν ένα τελευταίο θεατρικό, 

και οπτικοακουστικό υλικό από τις δράσεις τους και τις εμπειρίες τους στην όμορφη Καλλιπεύκη. Ο 

Μ.Ε.Σ.Α.Κ. πρόσφερε σουβλάκια, λουκάνικα και αναψυκτικά στα παιδιά, και οι αρχηγοί τους έδωσαν 

αναμνηστικά δωράκια στο Σύλλογο. Η εκδήλωση έκλεισε αργά τη νύχτα με πολύ μουσική και χορό, 

όπου Οδηγοί και παιδιά του χωριού γίναν ένα! 

 

Νομίζω ότι το γέλιο τους και οι χαρούμενες φωνές τους, θα αντιλαλούν για πολύ καιρό στα αιωνόβια 

πλατάνια της πλατείας! 

 

Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη ζωντάνια και όσα άλλα πράγματα προσφέρατε στο χωριό μας. Θα 

σας έχουμε πάντα στην καρδιά μας ελπίζοντας κάποτε να ξανασυναντηθούμε! 

Σημείωση σύνταξης 
 

Οι οδηγοί είχαν ως στόχο την κοινοτική ανάπτυξη - προσφορά, όπως οι ίδιοι ανέφεραν επανειλημμέ-

να και κύρια στις προ της άφιξής τους, επαφές που είχαμε και αυτό το έκαναν πράξη! Στις 11 μέρες 

που ήταν στην Καλλιπεύκη, πέρα από τα παιγνίδια και τις εκδηλώσεις διασκέδασης, εργάστηκαν 

συστηματικά και έκαναν τις παρακάτω εργασίες:  

 

 Βάψιμο πάγκων (παγκάκια) πλατείας (10) 

 Βάψιμο τραπεζοπάγκων Πατωμένης (6) 

 Βάψιμο πάγκων Αγίας Παρασκευής (2) 

 Βάψιμο εισόδου ναού Αγίου Θεοδώρου (πλατεία) 

 Βάψιμο γηπέδου μπάσκετ και μπασκετών 

 Βάψιμο παιδικής χαράς στο χώρο του μπάσκετ 

 Βάψιμο παντζουριών περιπτέρου 

 Καθάρισμα σε: Βρυσοπούλα, Βρύση πλατείας, βρύση πίσω από την 

εκκλησία, βρυσούλι Φράγκως 

 Ζωγραφιά στο μπακάλικο της πλατείας και  

 Αλλαγή εμφάνισης, με μια υπέροχη ζωγραφιά, με μορφή κινηματο-

γραφικής ταινίας, του κοινοτικού κτηρίου (κοινότητα - ιατρείο). 

 Καθώς κι ένα βιβλίο – λεύκωμα, που προσέφεραν στο Σύλλογό μας, 

όπου περιλαμβάνονται οι δράσεις τους στο χωριό μας των 11 ημερών.      

 

Για χρώματα και υλικά φρόντισε ο Δήμος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβούλιου καθώς και ο Σύλ-

λογός μας. 

Η συνεργασία μας μαζί τους ήταν άριστη. Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερα 

την ηγετική ομάδα και την Αρχηγό, Μυρτώ Βλαχοπούλου.  

 

Τα αποτελέσματα της σπουδαίας προσφοράς τους είναι εμφανή στις 

φωτογραφίες!   

Νικόλαος Παντελίδης  
11-08-2022 

Πριν…  

Μετά... 
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Αντάμωμα 2022 

Σ' ένα μικρό ορεινό χωριό χωμένο μέσα στο ιερό πράσινο του Ολύμπου, την ωραία Καλλιπεύκη, κάθε 

χρόνο οι κάτοικοί του και οι επισκέπτες του γιορτάζουν το Αντάμωμα των απανταχού Καλλιπευκιω-

τών. 

Αντάμωμα… Και μόνο η λέξη από μόνη της έχει μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση!  

Είναι η στιγμή που οι οικογένειες, που τις χώριζε η ξενιτιά, ξανασμίγουν, έστω και για λίγο, ώσπου 

να τελειώσει το καλοκαίρι... 

Η γιαγιά κι ο παππούς ριζωμένοι στον τόπο τους, που δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ παρά την φτώχια 

και τις κακουχίες, ανταμώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, που πήγαν στις μεγαλουπόλεις ή και 

στο εξωτερικό κυνηγώντας μια καλύτερη μοίρα... 

Παιδικοί φίλοι και παλιοί συμμαθητές ανταμώνουν και θυμούνται τα παλιά... 

Άνθρωποι διωγμένοι από τις αντίξοες συνθήκες, ανταμώνουν με όλα εκείνα τα στοιχεία, που συνθέ-

τουν τις παιδικές τους μνήμες, τις εφηβικές τους ανησυχίες, τις νεανικές τους θύμησες...  

Να εδώ είναι το πατρικό μου, στην αυλή του οποίου πρωτομπουσούλησα!  

Να και η πλατεία, όπου έπαιζα κυνηγητό με τους φίλους μου... 

Πιο πέρα είναι η βρύση, όπου για πρώτη φορά σκίρτησε η καρδιά μου από τον πρώτο μου εφηβικό 

έρωτα... 

Αναμνήσεις γλυκές, που αναβιώνουν μέσα από αυτό το Αντάμωμα! 

Όμως, το Αντάμωμα είναι και μια μεγάλη γιορτή και γιορτή στην Ελλάδα δε νοείται χωρίς μουσική, 

φαγοπότι και χορό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από μέρες τώρα τα δραστήρια μέλη του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Καλ-

λιπευκιωτών, οργάνωσαν με μεράκι και πολλή δουλειά, όλες τις λεπτομέρειες. 

Από νωρίς στήθηκαν τα τραπεζοκαθίσματα, και η ψησταριά πήρε φωτιά για να ψήσει λουκάνικα και 

σουβλάκια!  

Ο κόσμος άρχισε να προσέρχεται κατά παρέες και να καταλαμβάνει τραπέζια! Ντυμένοι με τα καλά 

τους ήρθαν να συναντήσουν μαζεμένους τους συγχωριανούς τους, που είχαν καιρό να τους δουν.  

Σε λίγο, όλο το χωριό θα γίνει μια παρέα πάνω στην πίστα του χορού!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαζί και κάποιοι ξένοι, που κοιτάζουν με αμηχανία στην αρχή, τα τεκταινόμενα γύρω τους! 

Το κλαρίνο αρχίζει να παίζει παραπονεμένα κι ο διαπεραστικός ήχος του αντιλαλεί στις γύρω ρεμα-

τιές και εξαπλώνεται στο οροπέδιο της αποξηραμένης λίμνης Ασκουρίδας.  

 

Πρώτα σηκώνονται τα καμάρια μας, τα παιδιά, που παρακολουθούν μαθήμα-

τα χορού από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που οργάνωσε 

πολύ επιτυχημένα ο Μ.Ε.Σ.Α.Κ. η «Πατωμένη» κι έδωσε δημιουργική διέξοδο 

στα καλοκαιρινά απογεύματα των παιδιών μας! 

Ιδιαίτερα οι παππούδες και οι γιαγιάδες είχαν μια μοναδική ευκαιρία να κα-

μαρώσουν τα εγγόνια τους σε παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς. Ένα 

παρατεταμένο χειροκρότημα ακούστηκε για τα φερέλπιδα νιάτα και τις άξιες 

δασκάλες τους! 

Και ο χορός για όλους, ξεκίνησε!  

Το κλαρίνο και το λαούτο είχαν τον πρώτο λόγο! Ο λαϊκός ποιητής μέσα από τους στίχους θίγει όλα 

τα θέματα της καθημερινότητας, που απασχολούν τους ανθρώπους της υπαίθρου! Τον έρωτα, το 

θάνατο, την ξενιτειά, την βουκολική ζωή, την ομορφιά της ελληνικής Φύσης! Οι νότες χτυπάνε τις 

ευαίσθητες χορδές του καθένα, μερακλώνει και σηκώνεται να γίνει ένα με τους συγχωριανούς του 

σε χορούς κυκλωτικούς, που έλκουν την καταγωγή τους από το Χορό του αρχαίου θεάτρου! Οι καη-

μοί και οι πίκρες, οι χαρές και τα χαμόγελα μετατρέπονται σε βήματα χορού και τα πόδια βροντοχτυ-

πούν τη γη για να ακούσουν και όσοι απουσιάζουν «αεί παρόντες» και να συμμετέχουν κι αυτοί 

νοητά στο γλέντι μας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε!  

Έσπασε η ρουτίνα της καθημερινότητας, που όλους μας πιέζει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια! Ξεφά-

ντωσε, λαχάνιασε στο χορό, γέλασε με την ψυχή του, ταρακουνήθηκε το «είναι» του!  

Το έβλεπες στα χαρούμενα πρόσωπα τους, στο γέλιο τους, στις αγκαλιές τους! Αντάμωσαν τα σώμα-

τα και οι ψυχές πραγματικά! Τέτοιες εκδηλώσεις συσφίγγουν τους δεσμούς της κοινότητας και την 

ενδυναμώνουν για να αντέξει μέχρι το επόμενο αντάμωμα! 

Κι αν δε μας σταματούσε η βροχή, που απρόσμενα έστειλαν οι θεοί του Ολύμπου, ακόμα θα χορεύα-

με!  

Ας είναι καλά όσοι συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση αυτής της μεγάλης γιορτής, τα μέλη και οι 

εθελοντές του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, οι χορηγοί των 

δώρων της λαχειοφόρου, που ενίσχυσε τα οικονομικά του δραστήριου συλλόγου, οι μουσικοί και όλοι 

όσοι παραβρέθηκαν και στήριξαν με την παρουσία τους την προσπάθεια!  

Και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξανά - ανταμώσουμε! 

Νικόλαος Παντελίδης  
11-08-2022 

Σημείωση σύνταξης 
 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αν και είχε προγραμματίσει το αντάμωμα στην Πατωμένη… το έκανε στην 

πλατεία! Για ένα και μόνο λόγο: Η πλατεία ήταν άδεια! Το ένα καφενείο κλειστό από καιρό και το 

άλλο δεν έβγαλε καθίσματα στην πλατεία όλο το καλοκαίρι κι ακόμα, τη βραδιά του ανταμώματος, 

παρέμεινε κλειστό!   

Παραβρέθηκαν πολλοί! Πατριώτισσες, πατριώτες αλλά και φίλες, φίλοι της Καλλιπεύκης και του 

Συλλόγου μας. Γέμισαν όλα τα καθίσματα (700)! Οι μουσικοί άριστοι! Αγριόδημος Χρήστος—

τραγούδι, Γάλλος Λευτέρης—βιολί, Καρέτσου Λίνα—τραγούδι, Μούτσελος Νίκος—κρουστά, Παπαγε-

ωργόπουλοςΑλέξανδρος—κλαρίνο και Ρέτος Γιώργος—λαούτο. 

Ο καιρός επίσης αλλά μας τα χάλασε σχετικά νωρίς… Έβρεξε στις 1:45, έφυγαν όλοι με βαριά καρδιά.  

Το αντάμωμα το αναλάβαμε μόνοι μας, όλες τις προμήθειες κι όλη τη διαδικασία. Σχετικά τα καταφέ-

ραμε πολύ καλά, κάποιες μικρές δυσκολίες λόγω απειρίας ξεπεράστηκαν με την καλή θέληση και 

διάθεση όσων παραβρέθηκαν.    

Ευχαριστίες 
 

Ευχαριστούμε 

 

 την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συνδιοργάνωση του ανταμώματος  

        (τραπεζοκαθίσπατα, ήχος).     

 τη Στέλλα Μιχαήλ, για την παρουσία των παιδιών του  

        Tμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης στη βραδιά  

         του ανταμώματος με δύο χορούς.   

 τους αδερφούς Μαντά, που την ημέρα  

        του ανταμώματος έκλεισαν το καφενείο. 



 

 

Όλους τους παρακάτω αναφερόμενους τους ευχαριστούμε θερμά! Η συνδρομή τους ήταν εξαιρετικά σημαντική και βοήθησε στην επιτυχία του γλεντιού του Ανταμώματος Καλλιπευκιωτών στην 

πλατεία του χωριού.  

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»  
 

Τρίμηνη έκδοση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού 

Συλλόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩ-

ΜΕΝΗ»  
 

Εκδότης: Παρασκευή Παπαδόντα 

Υπεύθυνος ύλης: Παρασκευή Παπαδόντα  

Υπεύθυνος ταμείου & 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, πο-

λιτιστικά, εκδηλώσεις: Παρασκευή Παπαδόντα, 

Γόνη Τσιαπλέ, Ειρήνη Κουτσιανικούλη, Παναγιώτης 

Παπαϊωάννου, Αγγελική Παπαστεργίου, Ρούλα Πα-

σχάλη, Θανάσης Παπαϊωάννου.  
 

Αρ. Λογαριασμού:  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ - IBAN:  

GR9301103250000032500218907  

(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ),  

Κωδικός Τράπεζας (SWIFT - BIC): ETHGRAA 

(χρειάζεται για τους εκτός Ελλάδας).  

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 10 Αύγουστος 2022 

Κατάσταση δώρων λαχειοφόρου 
6 Αυγούστου 2022 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 Τηλεόραση Smart TV 32  Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» 

2 Πολυκόφτης  Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» 

3 Βάζα γλυκό κουταλιού (2) 
Αντιγονίδες, Αγροτουριστικός Συναιτερι-

σμός Γυναικών Γόννων 

4 Πίτα 
Αντιγονίδες, Αγροτουριστικός Συναιτερι-

σμός Γυναικών Γόννων 

5 Ζευγάρι παπούτσια παιδικά Αργυρόπουλος Κατάστημα Υποδημάτων 

6 Πλαστικό/Ακρυλικό (10 κιλά) Αφοί Μπαρμπαγιάννη, Λάρισα 

7 Δωροεπιταγή 15€ 
Γκουντούρα Σταυρούλα, Σούπερ Μάρκετ, 

Αμπελώνας 

8 Δωροεπιταγή 15€ 
Γκουντούρα Σταυρούλα, Σούπερ Μάρκετ, 

Αμπελώνας 

9 Δωροεπιταγή 15€ 
Γκουντούρα Σταυρούλα, Σούπερ Μάρκετ, 

Αμπελώνας 

10 Κουπόνι Βενζίνης αξίας 50€ Γκουγκουλιάς ΓιώργοΑς 

11 Κουπόνι Βενζίνης αξίας 50€ Γκουγκουλιάς Γιώργος 

12 Βανίλιες Υποβρύχιο (3) Γκούθας Αναστάσιος, Λάρισα 

13 Βανίλιες Υποβρύχιο (3) Γκούθας Αναστάσιος, Λάρισα 

14 Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε Λάρισα Γκρίμπας Αθανάσιος, Λάρισα 

15 Δωροεπιταγή αξίας 50€ 
Καζάνας, Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, 

Λάρισα 

16 Φιάλες κρασί (2) Καρακώστας Κάβα, Αμπελώνας 

17 Φιάλες κρασί (2) Καρακώστας Κάβα, Αμπελώνας 

18 Λουκάνικα (2 κιλά) 
Καραμουσλής Παναγιώτης, Κρεοπωλείο, 

Αμπελώνας 

19 Απορρυπαντικό πλυντηρίου Κωστής Νίκος - Κατερίνα Μάρκετ, Γόννοι 

20 Απορρυπαντικό πλυντηρίου Κωστής Νίκος - Κατερίνα Μάρκετ, Γόννοι 

21 Δωρεάν ευθυγράμμιση οχήματος Μαμάτης - Χασιώτης, Λάρισα 

22 Δωρεάν ευθυγράμμιση οχήματος Μαμάτης - Χασιώτης, Λάρισα 

23 Δωρεάν ευθυγράμμιση οχήματος Μαμάτης - Χασιώτης, Λάρισα 

24 Λουκάνικα (2 κιλά) Μαντάς Απόστολος, Καλλιπεύκη 

25 Λουκάνικα (2 κιλά) Μαντάς Απόστολος, Καλλιπεύκη 

26 Λουκάνικα (2 κιλά) Μαντάς Απόστολος, Καλλιπεύκη 

27 Περιποίηση νυχιών με ημιμόνιμο Μασούρα Γιώτα 

28 Περιποίηση νυχιών με ημιμόνιμο Μασούρα Γιώτα 

29 Ωτοακουστικός έλεγχος Μπλιούμη Νατάσα, ΩΡΛ 

30 Δωρεάν ευθυγράμμιση οχήματος Νεντούδης Δημήτριος, Λάρισα 

31 Δοχείο φέτα (1/4) Νίκζας Περικλής, Μακρυχώρι 

32 Βάζο μέλι Ντίνας Αντώνης, Μελισσοπαραγωγός 

33 Βάζο μέλι Ντίνας Αντώνης, Μελισσοπαραγωγός 

34 Βάζο μέλι Ντίνας Αντώνης, Μελισσοπαραγωγός 

35 Γενικό τσεκ-απ Οικονόμου Όλγα, Μικροβιολόγος 

36 Γενικό τσεκ-απ Οικονόμου Όλγα, Μικροβιολόγος 

37 Γενικό τσεκ-απ Οικονόμου Όλγα, Μικροβιολόγος 

38 Ρολά χαρτί υγείας (40 τεμάχια) Παπαγεωργίου Αστέριος, Αμπελώνας 

39 Κιβώτιο Σουβλάκια Παπαγεωργίου Φώτης, Αμπελώνας 

40 Κιβώτιο Σουβλάκια Παπαγεωργίου Φώτης, Αμπελώνας 

41 Φιάλες κρασί (2) Παπαγιαννούλης Κώστας 

42 Φιάλες κρασί (2) Παπαγιαννούλης Κώστας 

43 Φιάλες κρασί (2) Παπαγιαννούλης Κώστας 

44 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

45 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

46 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

47 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

48 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

49 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

50 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

51 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

52 Τάπερ Tupperware (σακούλα) Παπαστεργίου Ελένη 

53 Δωροεπιταγή αξίας 80€ Σκλαβενίτης, Σούπερ Μάρκετ, Λάρισα 

54 Γεύμα 2 ατόμων Ταβέρνα Ρολόι, Αφοί Μπίτη, Αμπελώνας 

55 Λάδι των 4 λίτρων για κινητήρα Τζιάστας Πασχάλης, Λάρισα 

56 Λάδι των 4 λίτρων για κινητήρα Τζιάστας Πασχάλης, Λάρισα 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

57 Παιδικά Αντηλιακά Φαρμακείο Άγα Κων/να, Λάρισα 

58 Σειρά προϊόντων περιποίησης Φαρμακείο Αγορογιάννη Φανή, Γόννοι 

59 Αντηλιακή κρέμα προσώπου Φαρμακείο Ακριβούση Ελένη, Λάρισα 

60 Αντηλιακές κρέμες προσώπου Φαρμακείο Αρζουμανίδου Μέγκυ, Λάρισα 

61 
Σετ περιποίησης και φροντίδας 

σώματος 

Φαρμακείο Αρχοντή Βούλα, Τύρναβος και Πανί-

δου Νατάσα (Φαλάνη) 

62 
Σειρά προϊόντων αντηλιακής 

προστασίας 
Φαρμακείο Μηνά Χρύσα, Λάρισα 

63 Σετ ομορφιάς Φαρμακείο Μητροδήμος Σπυρίδων, Λάρισα 

64 Παιδικό αντηλιακό Φαρμακείο Νανούλη Μαρία, Λάρισα 

65 Αντιρυτιδική κρέμα ημέρας Φαρμακείο Σαρχώσης Θάνος, Τύρναβος 

66 Κρέμα Σώματος Φαρμακείο Σαρχώσης Θάνος, Τύρναβος 

67 Σετ Αντηλιακής προστασίας Φαρμακείο Σδάνη Μαρία, Τύρναβος 

68 Σειρά προϊόντων ενυδάτωσης Φαρμακείο Τσικρικώνη Δήμητρα, Λάρισα 

69 Μάσκα ομορφιάς Φαρμακείο Τσιουτσιούμη Αγορίτσα, Βρυότοπος 

70 Σετ περιποίησης και φροντίδας Φαρμακείο Φρύδα Βιβή, Λάρισα 

71 Γαλάκτωμα Σώματος (1 λίτρο) Φαρμακείο Χριστοδούλου Ελένη, Γιάννουλη 

72 Απορρυπαντικό πλυντηρίου Κατσιούρας Ελευθέριος Παντοπωλείο, Καλλιπεύκη 

73 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 5kg Κατσιούρας Ελευθέριος Παντοπωλείο, Καλλιπεύκη 

74 Λουκάνικα (2 κιλά) Τρικούπης Κων/νος Κρεοπωλείο, Αμπελώνας 

75 Γεύμα 2 ατόμων Παπακωνσταντίνου, Ταβέρνα Σαντορίνη, Αμπελώ-

76 Ψάρια αξίας 10 € Γκούλιος Δημήτρης Ιχθυοπωλείο, Αμπελώνας 

77 Κοτόπουλο ψητό Σιούλα Μάχη Ψητοπωλείο, Αμπελώνας 

78 Λουκάνικα (2 κιλά) Τρικούπης Κων/νος Κρεοπωλείο, Αμπελώνας 

79 Γεύμα 2 ατόμων Μπίτης Ιωάννης Ταβέρνα, Αμπελώνας 

80 Χαλβάς (1 κιλό) Η Γλύκα 

81 Χαλβάς (1 κιλό) Η Γλύκα 

82 Νεροκολοκύθα διακοσμητική Θανάσης Παπαϊωάννου 



 

 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 11 Αύγουστος 2022 

Δημιουργικές Δραστηριότητες 
για παιδιά 5—12 ετών 

Και με τί δεν ασχολήθηκαν τα παιδιά του Τμήματος Δημιουργικών Δραστηριοτήτων φέτος! Χειροτεχνικές κατασκευές, τραγούδια, μαθήματα αυτοάμυνας, χορό (παραδοσιακό και μοντέρνο), 

μαγειρική, ζαχαροπλαστική (μέχρι και λουκουμάδες στην πλατεία, όπου κέρασαν όσους έτυχε να βρεθούν), παιγνίδια και φυσικά, τίμησαν με το παραπάνω τη Δανειστική Βιβλιοθήκη «Πάμε 

περίπτερο»! Όλα αυτά, με την ευθύνη της βρεφονηπιοκόμου, Στέλλας Μιχαήλ, τη βοήθεια της Χριστίνας Παπαϊωάννου και την καθοδήγηση της Προέδρου του Συλλόγου μας, Βούλας Παπα-

δόντα.  

Τα μαθήματα άρχισαν στις 5 Ιουλίου και τελείωσαν στις 15 Αυγούστου! Τρεις φορές την εβδομάδα, από δύο ώρες κάθε φορά. Πάντα στο Δημοτικό Σχολείο κι από εκεί μέχρι την πλατεία, την 

Πατωμένη και κάποιες γειτονιές του χωριού.   

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τη Στέλλα Μιχαήλ, που για δεύτερη χρονιά είχε και πάλι την ευθύνη.  

Ευχαριστούμε τον Δήμο μας για την παραχώρηση της χρήσης του Σχολείου (εκτός της αίθουσας, όπου γίνονται τα μαθήματα).   

 

Χειροτεχνίες -  κατασκευές  Παραδοσιακοί χοροί  

Πάμε Περίπτερο  Πάμε Περίπτερο  

Παραδοσιακοί χοροί  

Λουκουμάδες στην πλατεία  

Παραβρέθηκε πλήθος κόσμου! Μικροί και μεγάλοι!  

Μας έκαναν την τιμή και ο δήμαρχος του Δήμου μας, Γιώργος Μανώλης, που χαιρέτισε την εκδή-

λωση μας, η Μαρία Κωστή, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που προσέφερε και βιβλία 

για τη δανειστική μας βιβλιοθήκη «Πάμε περίπτερο» και ο αντιδήμαρχος, Γιώργος Ντόντος. 

Ευχαριστούμε τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου μας για την οικονομική υποστήριξη.   

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 30 Ιουλίου η συναυλία, η συναυλία, που οργάνωσε ο 

Σύλλογός μας (έντεχνο, λαϊκό, ρεμπέτικο τραγούδι), στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Καλλιπεύ-

κης.  

Οι μουσικοί  Στέλιος Παπαδόντας, κιθάρα - τραγούδι, Ορφέας Παπαϊωάννου, μπουζούκι και 

Στέλιος Βαλδούμας, πιάνο - τραγούδι, μας ταξίδεψαν στα μουσικά μονοπάτια της ελληνικής μου-

σικής, χαρίζοντάς μας μια υπέροχη βραδιά!  

Συναυλία, 30 Ιουλίου 2022 



 

 

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 12 Αύγουστος 2022 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Αιμιλία Γκαραφλή του Δημ., Αλέξανδρος Αλεξάνδρου το 1ο 

παιδί, αγόρι (Λονδίνο). 

Καλούσης Στέργιος του Αθανασίου, Ελευθεριάδου Έλσα 

το 1ο παιδί, αγόρι (Λάρισα). 

Μασούρα Ελισάβετ του Χρίστου, Νίκος Σταμούλης το 2ο 

παιδί, αγόρι (Θεσσαλονίκη). 

Μούργκας Στέργιος του Χρίστου (Κατσιάτη), Σουρλατζή 

Βάσω το 2ο παιδί, αγόρι (Αμπελώνας). 

Μιχαντά Παρασκευή (Βιβή) του Διονύση, Βασίλης Βογια-

τζάκης το 1ο παιδί, αγόρι (Λάρισα).  

Σταυρούλα Πολυζοπούλου (κόρη της Τασούλας Κλεάνθη 

Μανωλούλη), Μπάμπης Τσέλικας, το 1ο παιδί, αγόρι 

(Κατερίνη).  

Μουστακάς Κώστας του Βασιλείου, Κική Ζήση το 2ο παιδί, 

αγόρι (Λάρισα). 

Τσικρικάς Αστέριος του Χρίστου, Λουλούδη ευτυχία, το 1ο 

παιδί κορίτσι. 

Τσικρικά Αγγελική του Χρίστου, Βουμβάκης Νικόλαος, το 

2ο παιδί, κορίτσι. 

Γκουγκουλιάς Δημήτριος του Αποστόλου (Δημοτζίκα),  

Παναγιώτου Ανθή, το 1ο παιδί, αγόρι. 

Μούργκας Χρίστος του Ιωάννη και η σύζυγός του Σοφία, 

το 1ο παιδί, αγόρι (Καρπενήσι). 

Μασούρας Γιάννης του Ζήση, Γιαννούλα Ελευθερία, το 1ο 

παιδί, κορίτσι. 

Παγούνης Αχιλλέας, Μαρία Σπίνγκου, το 1ο παιδί, αγόρι 

(εγγονός της Παπαστεργίου Χριστίνας, Τορόντο).  

Γεροστέργιος Λουκάς, Χατζηθεοχάρη Κωνσταντίνα, το 2ο 

παιδί, κορίτσι. 

Καρατόλιου Δήμητρα, Κοτούλας Απόστολος, το 1ο παιδί, 

κορίτσι (Ροδιά) 

 

Να σας ζήσουν τα παιδάκια σας! 

Ο Μιχαντάς Αντρέας του Διονυσίου και της Χριστίνας Γ. 

Παπαδημητρίου (Γιαννούλα), με την Μαρία Ίσα, από  το 

Ναύπλιο  (28-5-22 ). 

Ο Οικονόμου Αστέριος του Χρίστου και της Λίτσας Δουλα-

πτσή, με την Ελένη Καλογήρου από το Δομένικο Ελασσόνας 

(28-5-22 Καλλιπεύκη - Πατωμένη). 

Ο Μασούρας Απόστολος του Δημητρίου (γιος του Τάκη 

Μασούρα (Κακάλη) με την Γκανιά Κωνσταντίνα από την 

Ανατολή Αγιάς (25-6-22, Λάρισα). 

Ο Γκίκας Διονύσης του Λάζαρου και της Αννούλας Ν. Γερο-

στέργιου (Παλικαρά) με την Ντανιέλα …. από την Αμερική. 

(Οι οικογένειες ζουν στην Αμερική, ο γάμος τελέστηκε στη 

Μητρόπολη Αθηνών, στις 26 Ιουνίου 2022 και η δεξίωση 

δόθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»). 

Ο Τσιαπλές Θεόδωρος του Αθανασίου, με την Ζάρα Βάσω 

από τη Λάρισα (10-7-22, Λάρισα). 

Ο Γκουγκουλιάς Δημήτριος του Αποστόλου (Δημοτζίκα) και 

της Βάγιας, με την Παναγιώτου Ανθή από τη Λάρισα (γάμος 

16-7-22, Καλλιπεύκη - Πατωμένη). 

Ο Μασούρας Ιωάννης του Ζήση με την Γιαννούλα Ελευθερί-

α από την Ροδιά (γάμος 21-8-2022, Ροδιά). 

Η Φισκίλη Μαρία του Σταύρου και της Βίκης Μαντά 

(εγγονή του Στέργιου Μαντά και της Μαρίας Καραμπατή), 

με τον Γιώργο Γκιουζέλη από Κυπαρίσσι Λακωνίας. (Οι 2 

παππούδες του γαμπρού έχουν καταγωγή από την Κρανιά 

και τα Γεράνια (γάμος 27 Αυγούστου 2022, Μόντρεαλ).  

 

Σε όλους ευχόμαστε να είστε στεριωμένοι και να σας χαίρο-

νται οι γονείς σας!  

 

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ 

 

τον Ηλία Δούκα του Δημητρίου, που πήρε το πτυχίο του 

μηχανικού διαδικτύου και έργων. Ο Ηλίας, είναι εγγονός 

του μακαρίτη Κώστα Δούκα του Δούκα, που ζούσε στην 

Φινλανδία. Εκεί ζει σήμερα η οικογένειά του.  

τον Αστέριο Μασούρα του Κωνσταντίνου, που πήρε το πτυ-

χίο Ιστορίας και Εθνολογίας από το Πανεπιστήμιο Θράκης 

(Κομοτηνή). 

τη Μαρία Φισκίλη και τον Γιώργο Γκιουζέλη για το γάμο 

τους. Η Μαρία είναι εγγονή του Στέργιου Μαντά και της 

Μαρίας Ζήση Καραμπατή, που ζουν στο Βανκούβερ. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο των Αγίων Αποστόλων Καλλι-

πεύκης, ευχαριστεί τον Γκαζγκάνη Θεόδωρο, ο οποίος επι-

σκεύασε δωρεάν όλους τους ναούς που υπέστησαν βλάβες 

κατά τον περασμένο χειμώνα. 

 

Ευχαριστούμε την ΕΡΤ3 για την παρουσίαση των δράσεών 

μας, που στις 29-7 και στις 4-8-2022, βρέθηκε και πάλι 

στην Καλλιπεύκη.  

ΘΑΝΑΤΟΙ 

 

Κανελλιάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ετών 74 (Κάμπος). 

Ντόντος Νικόλαος του Γεωργίου,  ετών 48 (Αμπελώνας). 

Γκουντουβάς (Τζίμας) Δημήτριος του Αστερίου ετών 81 

(Σκοτίνα). 

Μαντάς Δημήτριος του Πολύζου, ετών 91 (Καλλιπεύκη). 

Πολυζάς Αστέριος του Νικολάου, ετών 72 (Λάρισα). 

Ντόντου Μαριγούλα του Νικολάου, ετών 87 (Βόλος). 

Γεροστέργιος Σωτήρης του Δημητρίου, ετών 78 (Δαφνούδι 

Σερρών). 

Παπαδούλη Παρασκευή του Χρίστου, ετών 92 (Σκοτίνα). 

Ρημαγμός Δημήτριος του Αθανασίου, ετών 76 (Λάρισα). 

Μανίκας Αστέριος, ετών 91 (Θεσσαλονίκη) 

Ντούρου Μαρία, ετών 94 (Καλλιπεύκη). 

Γκουντουβά Κλειώ του Δημητρίου, ετών 37 (Λάρισα). 

Τσολάκης Χρίστος του Αθανασίου, ετών 95 (Βρυότοπος). 

Γκαραφλής Απόστολος του Μανόλη, ετών 88 (Γερμανία). 

Δουλαπτσής Δημήτριος του Ιωάννου, ετών 71 (Αμπελώνας). 

Μασούρας Ιωάννης του Δημητρίου (Ντήμου), ετών 86 

(Βανκούβερ). 

Κυλινδρής Αντρέας του Ιωάννου, ετών 78 (Γερμανία). 

Αντωνίου Ζαφείρης, ετών 64 (Καλλιπεύκη). 

Γκαντάκη Παρασκευή του Νικολάου, ετών 79 (Γόννοι). 

Κυλινδρής Νικόλαος του Ιωάννου, ετών 91 (Καλλιπεύκη). 

Καλούσης Χρίστος του Αθανασίου, ετών 84 (Αθήνα). 

Οικονόμου Αστέριος του Κων. ετών 79 (Λάρισα). 

Καραγιάννης Στέργιος του Γεωργίου, ετών 86 (Γερμανία). 

Μπούτσικας Νίκος του Αποστόλου, ετών 75 (Καλλιπεύκη). 

Παπαδημητρίου (Ντιλνίκος) Νίκος, ετών 93 (Λάρισα). 

Μαντάς (Τσιμπιρής) Βασίλειος, ετών 82 (Λάρισα). 

Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος του Αστερίου, ετών 79 (Αιγάνη). 

Ρημαγμός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ετών 89 (Καλλιπεύκη). 

Δουλαπτσής Δημήτριος του Αποστόλου ετών 64 (Καναδάς). 

Καραμπατής Αγοραστός του Ζήση ετών 45 (Καλλιπεύκη). 

Μπουρονίκος Κωνσταντίνος του Αστερίου ετών 92 

(Καλλιπεύκη). 

Γεροστέργιος Στέργιος του Χρίστου, ετών 90  (Ροδόπολη). 

Γεροστέργιος Χρίστος του Στέργιου, ετών 59 (Ροδόπολη).  

Σαλαμπάσης Νίκος, ετών 82 (Βανκούβερ-Καναδάς).  

Μαντά Ουρανία Κων. ετών 68 (Τορόντο). 

Γεροστέργιος Κωνσταντίνος, ιερέας, ετών 85, (Ελευθεραί). 

Καραδούκα Μαριγούλα, ετών 75 (Καλλιπεύκη). 

Μαντάς (Ντάπος) Γεώργιος του Κων. ετών 83 (Τορόντο). 

Μανωλούλη Παρασκευώ, ετών 84, (Κατερίνη). 

Μουσουλή Ανθή, ετών 97 (Φαλάνη). 

Γκουντουβάς Κωνσταντίνος (Απρίλης), ετών 78 (Αμπελώνας). 

Καστόρης Αστέριος του Αναστάση, ετών 87 (Γερμανία). 

Μανίκας Αντώνιος, ετών 78 (Θεσσαλονίκη). 

Ρημαγμός Αστέριος του Κων. ετών 93 (Καλλιπεύκη). 

Ποντίκα - Μαντά Τούλα του Αθανασίου, ετών 81 (Ροδιά). 

Ντόντου Ζωή του Νικολάου, ετών 84 (Αθήνα). 

Γκαραφλή Σταματή του Παύλου, ετών 86 (Βρυότοπος). 

Καραβάνης Αστέριος Αποστόλου, ετών 60 (Τορόντο).  

Αστέριος Μασούρας  

του Κων/νου, πτυχιούχος  

Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! 

Ηλίας Δούκας του Δημητρίου,  

πτυχιούχος Μηχανικός  

Διαδικτύου & Έργων 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! 

Γάμος της Μαρίας Φισκίλη  

και του Γιώργου Γκιουζέλη 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

 

Ο Στέργιος Τσιτσώνης του Ι. και της Δέσποινας Παπαδη-

μητρίου με την Γκορτσίλα Βένια από την Αγιά (ο Στέργιος 

είναι εγγόνι του Χρίστου και της Κούλας Παπαδημητρίου 

(Παπακώστα), που ήταν στην Περίσταση). 

Η Μπουρονίκου Ηλέκτρα του Αστερίου και της Βανέσας 

Γκουγκουλιά με τον Γιαννάκο Άλκη από τη Λάρισα. 

 

ΓΑΜΟΙ 

 

Ο Τσιάτσιος Ιωάννης του Αστερίου και της Βέτας Ι. Γκουρ-

μπαλή, με τη Νησούδη Ανεστία (δασκάλα) από τις Σέρρες. 

Ο Μασούρας Ιωάννης του Χρίστου με την Γεωργία Δέλλα, 

από το Ελατοχώρι Κατερίνης (8-5-22, Αμπελώνας). 

Ο Καραμπατής Ευάγγελος του Ζήση (εγγονός του Τόλιου 

Καραμπατή, που έμενε Παραπόταμο) με την Κατσίβελου 

Ηρώ, από τη Λάρισα (14-5-22, Λάρισα). 

Η ΕΡΤ3 στήριξε και φέτος τις δράσεις του συλλόγου μας. Εδώ το συνεργείο της 

ΕΡΤ3 και η πρόεδρος του Συλλόγου μας, Βούλα Παπαδόντα 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 13 Αύγουστος 2022 

Ο Κανελλιάς Κωνστα-

ντίνος ήταν το τρίτο 

παιδί (Μαρίκα, Κούλα, 

Κώστας, Γιάννης) του 

Δημητρίου Κανελλιά (Μή

-τσιου Μπανούση) και 

της Βαρσάμως (Τσιάμως) 

Κώστα Μασούρα. Γεννή-

θηκε στην Καλλιπεύκη 

στις 22 Μαρτίου 1947, όπου και μεγάλωσε. 

Το 1970 μετανάστευσε για μικρό χρονικό 

διάστημα στον Καναδά και επέστρεψε το 

1975. Το 1976 παντρεύτηκε με την Ανθούλα 

Σκούρα από τον οικισμό Κάμπος του Κραν-

νώνα της Λάρισας και απόκτησε δυο αγόρια, 

τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη. Διέμενε στη 

Λάρισα και δούλευε σε εργοστάσιο κατα-

σκευής νάιλον τσουβαλιών. Μετά τη συντα-

ξιοδότησή του ζούσε μόνιμα στο χωριό της 

γυναίκας του, στον Κάμπο του Δήμου Κιλε-

λέρ. Απεβίωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 σε 

ηλικία 74 ετών και κηδεύτηκε στον οικισμό 

του Κάμπου. Ο μακαρίτης πρόλαβε να χαρεί 

ένα εγγόνι. Ήταν πολύ ήσυχος και πράος 

άνθρωπος, καλοσυνάτος και πρόσχαρος. 

Καλός νοικοκύρης και πατριώτης.    

 

Ο Ντόντος Νικόλαος ήταν το πρώτο παιδί 

του Γεωργίου Ντόντου και της Βασιλικής. Ο 

παππούς του θανόντος, Νικόλαος Ντόντος κι 

αυτός ή Ρακομπόλης όπως τον έλεγαν οι πα-

λιοί Καλλιπευκιώτες,  μετά τον Εμφύλιο, ε-

γκαταστάθηκε οικογενειακώς στον Αμπελώ-

να. Εκεί μεγάλωσε τα παιδιά του. Ένα από 

αυτά ήταν ο Γιώργος, ο οποίος παντρεύτηκε 

και έκανε δυο παιδιά, το Νίκο και την Αφρο-

δίτη που είναι ζωγράφος. Το σπίτι που είχαν 

αυτοί οι Ντονταίοι στην Καλλιπεύκη το πού-

λησαν και γι’ αυτό δεν είχαν σχεδόν καθόλου 

επαφή με το χωριό κατόπιν. Το σπίτι τους 

ήταν αυτό το σημερινό του Στέργιου Γκου-

ντουβά (Γούτς) κάτω στη Ντόνταινα. Είχε 

σπουδάσει λογιστικά,  εργάστηκε ως ραδιο-

φωνικός παραγωγός και ηχολήπτης στην 

TRT και σε άλλους σταθμούς, λάτρευε την 

τεχνολογία και μπορούσε να επισκευάσει 

οτιδήποτε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρολογικό. 

Αγαπούσε πολύ το χωριό κι είχε έρθει πολλές 

φορές στην Πατωμένη εκδρομή μαζί με τον 

πατέρα του. Όσοι τον γνώρισαν έχουν να 

λένε πως ήταν ένα πάρα πολύ καλό παι-

δί. Πέθανε στις 16 Νοεμβρίου του 21. 
 

Ο Δημήτριος Γκου-

ντουβάς (Τζίμας) ήταν 

γιος του Αστερίου Γκου-

ντουβά (Τζίμα) και της 

Χρύσως Απ. Καραμπατή. 

Σε όλους μας ήταν γνω-

στός ως ο Μήτσιος της 

Χρύσως της Τζίμαινας ή 

Μήτσιος Τζίμας. Γεννή-

θηκε στην Καλλιπεύκη 

το 1940 όπου έζησε μέχρι τα σαράντα του 

περίπου. Ο πατέρας του πολεμώντας στο 

αλβανικό μέτωπο έπαθε κρυοπαγήματα. 

Όταν επέστρεψε πέθανε από αυτά και ο Μή-

τσος δεν γνώρισε πατέρα. Μεγάλωσε ορφα-

νός και ασχολήθηκε με την Γεωργία. Πάλεψε 

δυνατά και τα έβγαλε πέρα. Στα σαράντα του 

περίπου κατέβηκε στη Λάρισα και διορίστηκε 

ως κηπουρός στο ΤΕΙ από όπου πήρε και 

σύνταξη. Παράλληλα καλλιεργούσε και τα 

χωράφια του στο χωριό. Ζούσε με τους δι-

κούς του ρυθμούς και δεν έκανε εύκολα πα-

ρέες και φιλίες. Ήταν όμως καλός νοικοκύρης 

και δεν ενοχλούσε κανέναν. Έπαιξε ρόλο στη 

ζωή του το ότι μεγάλωσε ορφανός σε πολύ 

δύσκολα χρόνια. Δεν παντρεύτηκε. Τα τελευ-

ταία 2-3 χρόνια τον φρόντιζε η αδερφή του η 

Μαρία, που είναι παντρεμένη στη Σκοτίνα. 

Πέθανε τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 σε 

ηλικία 81 ετών και κηδεύτηκε την άλλη μέρα 

πάλι στη Σκοτίνα. 

ερχομό των προσφύγων, τα αδέρφια Χρίστος 

και Αποστόλης Γεροστέργιος, έχασαν το τσι-

φλίκι και μετά εγκαταστάθηκαν στη Ροδόπο-

λη Σερρών. 

 

Η Παπαδούλη Παρασκευή ήταν ένα από τα 

πολλά παιδιά (Χρύσω, Ζήσης, Μιχάλης, Μετά-

ξω, Δημήτριος, Κούλα, Παρασκευή, Αριστού-

λα, Γεώργιος,) του Αποστόλη Καραμπατή και 

της Μαρίας Μιχαήλ. Γεννήθηκε στην Καλλι-

πεύκη το 1929 και παντρεύτηκε με τον επίσης 

Καλλιπευκιώτη Χρίστο Παπαδούλη. Αφού 

παντρεύτηκαν, εγκαταστάθηκαν στον Αμπε-

λώνα, όπου έζησαν μέχρι ο τέλος της ζωής 

τους. Η Παρασκευή ασχολήθηκε με τα οικια-

κά και δεν απόκτησε παιδιά. Τα δύο περίπου 

τελευταία χρόνια, που ήταν ανήμπορη, ζούσε 

στο Δημοτικό Γηροκομείο Λαρίσης. Πέθανε το 

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου και κηδεύτηκε την 

Κυριακή 12-12-21 στη Σκοτίνα, όπου είναι 

παντρεμένη η ανιψιά της Γκουντουβά (Τζίμα) 

Μαρία, η οποία είχε και την κηδεμονία της. 

Ήταν 92 ετών. Στο χωριό ερχόταν σπάνια γι’ 

αυτό και δεν την γνωρίσαμε οι περισσότεροι. 

Τον παραπάνω μακαρίτη Δημ. Γκουντουβά 

(Τζίμα) τον είχε ανιψιό από αδερφή. 

 

Ο Ρημαγμός (Ρήγας) Δημήτριος ήταν το 3ο 

από τα οχτώ παιδιά (Κώστας, Μανώλης, Δη-

μήτριος, Σοφία, (ένα κορίτσι υιοθετήθηκε), 

Γιάννης, Φώτης, Διονύ-

σης του Ρημαγμού Αθα-

νασίου (Νάσιου Ρήγα) 

και της Μαρίας Γκαβού-

τσικου. Γεννήθηκε 9-4-

1945 και μεγάλωσε στην 

Καλλιπεύκη, όπου ασχο-

λήθηκε με τη  γεωργία 

και κτηνοτροφία. Το 

1969 μετανάστευσε στην 

Αυστραλία αλλά επαναπατρίστηκε το 1972. 

Τότε παντρεύτηκε με την Άννα Αλέκου και 

Θεανώς Καραγιάννη από την Αιγάνη.  Ο Αλέ-

κος Καραγιάννης ήταν τότε οδηγός στο λεω-

φορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλλι-

πεύκη - Λάρισα και έμενε στο χωριό μας. 

Έπειτα έφυγε πάλι μαζί με τη γυναίκα του 

στην Αυστραλία, όπου έμειναν για 4 χρόνια 

και απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Αλέ-

ξανδρο. Το 1976 επέστρεψαν και διέμεναν 

για ένα διάστημα στη Λάρισα, όπου απόκτη-

σαν το δεύτερο παιδί τους την Μαρία. Έπειτα 

εγκαταστάθηκαν στην Κάτω Αιγάνη σε δικό 

τους σπίτι, όπου ασχολήθηκε κυρίως με την 

οικοδομή μέχρι το 2000. Κατόπιν και μέχρι το 

2008 δούλεψε στη Σκιάθο σε κατάστημα τρο-

φίμων. Το 2010 συνταξιοδοτήθηκε και πλέον 

έμενε μόνιμα στη Λάρισα μέχρι, όπου και 

έφυγε από τη ζωή. Ο μακαρίτης αγαπούσε με 

πάθος την Καλλιπεύκη αλλά αραιά ερχόταν 

στο χωριό διότι δεν είχε δικό του σπίτι αφού 

δεν μπόρεσε να το κτίσει για διάφορους λό-

γους. Ήταν ένας πολύ καλός σύζυγος, πατέ-

ρας και καλόκαρδος άνθρωπος. Ήταν πολύ 

αγαπητός, ευχάριστος  και χαμηλών τόνων. 

Πέθανε στις  13 Δεκεμβρίου 2021 και κηδεύ-

τηκε στην Αιγάνη. Ήταν 76 ετών και από τα 

παιδιά του είδε πέντε εγγόνια. 

 

Ο Μανίκας Στέργιος ήταν γεννημένος στις 

24-12- 1930 και ήταν ένα από τα παιδιά 

(Κωνσταντίνος, Στέργιος, Γιάννης, Γιώργος, 

Παρασκευή, Αντώνης) του Ζήση Μανίκα και 

της Παγώνας Καζάνα. 

Μεγάλωσε στην Καλλι-

πεύκη και σε ηλικία 17 

περίπου ετών με τον 

Εμφύλιο, φυλακίστηκε 

στις φυλακές της Κέρκυ-

ρας για τις πολιτικές του 

πεποιθήσεις, αν είχε 

τέτοιες, όπου έμαθε την 

τέχνη του τσαγκάρη. 

της να αγαπούν και να σέβονται τους ανθρώ-

πους και τον Θεό. Στον Βόλο είχε πολλές κα-

θημερινές σχέσεις με τις αρχές της πόλης και 

ιδιαίτερα με τον πρώην μακαριστό αρχιεπί-

σκοπο Αθηνών Χριστόδουλο, ο οποίος πρώτα 

ήταν μητροπολίτης Βόλου-Δημητριάδος. Στο 

σπίτι της στον Άνω Βόλο,  φιλοξένησε ανίψια 

από συγγενείς της και τα βοήθησε να σπου-

δάσουν. Από τα παιδιά της αξιώθηκε να δει 

οχτώ εγγόνια από τα οποία, τα περισσότερα, 

τα μεγάλωσε και τα γαλούχησε με τις δικές 

της αξίες και ιδανικά. Αγαπούσε με πάθος 

την Καλλιπεύκη, το Νιζερό, όπως τον έλεγε 

και όταν μπορούσε, ερχόταν και παραθέριζε 

τα καλοκαίρια ιδιαίτερα όταν είχε τα παιδιά 

της μικρά. Ήταν πολύ καλός και θετικός 

άνθρωπος, που αγαπούσε τους χωριανούς 

και πάντα με το χαμόγελο τους μιλούσε και 

τους χαιρετούσε. Τελικά απεβίωσε στις 2 

Δεκεμβρίου 2021σε ηλικία 87 ετών και κη-

δεύτηκε στον Άνω Βόλο. 

 

Ο Γεροστέργιος Σωτήρης. Το 1905 περίπου, 

δυο αδέρφια από την 

Καλλιπεύκη, ο Αποστό-

λης και ο Χρίστος Γερο-

στέργιος μετανάστευ-

σαν στην Αμερική 

(Βοστόνη) όπου άνοιξαν 

οπωροπωλείο και δού-

λεψαν ως το 1912. Τη 

χρονιά αυτή, έναρξη 

των Βαλκανικών Πολέ-

μων, επανήλθαν στην πατρίδα για να πολε-

μήσουν. Αφού πέρασαν οι πόλεμοι και ελευ-

θερώθηκε η Μακεδονία, αγόρασαν το ξενο-

δοχείο «Τέμπη» στη Θεσσαλονίκη (το 

έχασαν μετά) και στο Κάτω Δαφνούδι των 

Σερρών πήγαν και αγόρασαν ένα τσιφλίκι 

3.000 στρεμμάτων περίπου από Τούρκους, 

που θα έφευγαν. Σ’ αυτό το τσιφλίκι πήγαν 

και δυο τρεις συγγενείς τους από την Καλλι-

πεύκη για να δουλέψουν. Μεταξύ αυτών 

ήταν και ο ανιψιός του Χρίστου και του Απο-

στόλη ο Δημήτριος  Γεροστέργιος. Ο Δημή-

τριος ή Μήτσιος όπως τον έλεγαν, ήταν γιος 

του Στέργιου Γεροστέργιου, που ήταν αδερ-

φός του Χρίστου και του Αποστόλη των Αμε-

ρικάνων. Μάνα είχε τη Φωτεινή, την γνωστή 

σε όλους μας μανιά Παλικαρού. Ο πατέρας 

του Μήτσιου, Στέργιος Γεροστέριος, πέθανε 

νέος σχετικά το 1925. Ο Μήτσιος τότε, είκοσι 

περίπου ετών, έμεινε ορφανός και πήγε στο 

τσιφλίκι των θείων του για να δουλέψει. Εκεί 

στο Δαφνούδι που πήγε, παντρεύτηκε με την 

Στυλιανή Μπαλαμπάνη, με την οποία από-

κτησε τρία παιδιά. Τη Φωτεινή, τον Σωτήρη 

και τον Στέλιο. Ο Σωτήρης, περί ου ο λόγος, 

παντρεύτηκε και αυτός στο Δαφνούδι, με την 

Αθανασία Σπόντη, από το Άγιο Πνεύμα Σερ-

ρών, απόκτησε δυο αγόρια τον Δημήτριο 

(Μίμη) και τον Κώστα. Όλα του τα χρόνια τα 

έζησε στο Δαφνούδι και ασχολιόταν με την 

κτηνοτροφία (γίδια) μαζί με τα παιδιά του. 

Αν και δεν γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη, οι 

σχέσεις του μ’ αυτή ήταν πολύ καλές και πολ-

λές φορές την είχε επισκεφτεί. Είχε σχέσεις 

με πολλούς Γεροστεργαίους και ιδιαίτερα με 

τον Κώστα Γεροστέργιο στην Κατερίνη και 

τους Καστοραίους (Καλετάδες), γιατί η μάνα 

του Γιάννη Καστόρη (Καλέτα) ήταν αδερφή 

του παππού του του Στέργιου. Τελευταία 

φορά επισκέφτηκε την Καλλιπεύκη στις 4 

Αυγούστου 2019 λίγο πριν τον κορωνοϊό. 

Ένιωθε βαθιά Καλλιπευκιώτης και το είχε 

καμάρι αν και δεν γεννήθηκε στην Καλλιπεύ-

κη. Πέθανε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 

2021 σε ηλικία 78 ετών. Η κηδεία του έγινε 

στο Δαφνούδι. Ήταν γεννημένος το 1943. 

 

Παρατηρήσεις: Στην εφημερίδα της Καλλι-

πεύκης υπάρχει ειδικό αφιέρωμα για τους 

Γεροστεργαίους των Σερρών. Επίσης, με τον 

Ο Μαντάς Δημήτριος ήταν ένα από τα 

παιδιά του Πολύζου Μαντά και της Μαρίας 

Γκουρμπαλή (Αθανάσιος, Χρίστος, Αστέ-

ριος, Αντρέας, Γεώργιος, Κατερίνα, Δημή-

τριος). Όλα του τα χρόνια τα πέρασε στο 

χωριό εκτός από ένα 

μικρό διάστημα που 

έζησε στη Λάρισα. Α-

σχολήθηκε με την κτη-

νοτροφία, τη γεωργία, 

το μεροκάματο και με 

την υλοτομία. Παντρεύ-

τηκε το 1954-55 περί-

που με την Στεριανή 

Ζήση Πατούλια, με την 

οποία απόκτησε τρία παιδιά. Τον Χρίστο 

την Ευδοξία και τη Μαρία. Ήταν άνθρωπος 

χαμηλών τόνων και καλός οικογενειάρχης. 

Έζησε στο πετσί του την Κατοχή, τον Εμφύ-

λιο και το 1953 βρέθηκε και αυτός στον 

πόλεμο της Κορέας αλλά δεν πρόλαβε να 

λάβει μέρος σε μάχες. Πέθανε από γεράμα-

τα σε ηλικία 91 ετών το Σάββατο 27 Νοεμ-

βρίου 2021. Ήταν γεννημένος το 1930. Τα 

τελευταία χρόνια, ζούσε με τον γιο του τον 

Χρίστο στην Τερψιθέα Λαρίσης. Ενταφιά-

στηκε στην Καλλιπεύκη την άλλη μέρα. 

 

Ο Πολυζάς Αστέριος ήταν το πρώτο παιδί 

(Αστέριος, Δημήτριος, Απόστολος, Χρίστος) 

του Νίκου Πολυζά 

(Μαλαμά) και της Πα-

γώνας Δεμερτζή. Γεν-

νήθηκε στην Καλλιπεύ-

κη το 1949, όπου έζησε 

μέχρι που πήγε στρα-

τιώτης και ασχολήθηκε 

με τα πρόβατα και το 

μεροκάματο. Μετά το 

στρατό μπήκε στο σώ-

μα της αστυνομίας από όπου πήρε σύνταξη 

και ζούσε στη Λάρισα. Το 1975 παντρεύτηκε 

με την Ευδοξία Δημητρίου Μαντά, με την 

οποία απόκτησε τον Γιάννη και τη Μαρία. 

Ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, που ήταν 

απασχολημένος με την οικογένειά του. 

Πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 

72 ετών. Τον κήδεψαν στη Λάρισα. Τον 

παραπάνω Δημ. Μαντά, τον είχε πεθερό 

και πέθαναν με διαφορά τριών ημερών. 

  

Η Ντόντου Μαρία (Μαριγούλα) ήταν το 

πρώτο παιδί (Μαρία, Φώτης, Ζωή) του Νι-

κόλα Ντόντου και της Σταματίας Ιωάννου 

Τσιούγκου. Γεννήθηκε στην Καλλιπεύκη το 

1934, όπου τελείωσε το δημοτικό και κατό-

πιν κατέβηκαν οικογενειακώς στη Λάρισα 

για να πάνε όλα τα 

αδέρφια στο γυμνά-

σιο. Η Μαρία αγαπού-

σε πολύ τα γράμματα 

και στα 18 της χρόνια 

εισάγεται με εξετάσεις 

στη Σχολή Βρεφονη-

πιοκόμων, που έδρευε 

τότε στο Νησάκι των 

Ιωαννίνων. Αφού πή-

ρε το πτυχίο, το 1962 

διορίζεται πρώτα στην Αγιά και κατόπιν 

στον Βόλο όπου γίνεται διευθύντρια του 1ου 

Εθνικού Παιδικού Σταθμού της πόλης. Χά-

ρη στην αγάπη που είχε στα παιδιά και στο 

ίδρυμα, ο Σταθμός γίνεται μεγαλύτερος και 

φιλοξενεί κάθε χρόνο 80 με 100 παιδιά. 

Κατόπιν πηγαίνουν και οι γονείς της στο 

Βόλο και το 1964 παντρεύεται με έναν εξαι-

ρετικό άνθρωπο, τον αστυνομικό Ευσταθί-

ου Ευστάθιο από τη Σπαρτιά Λαμίας, με τον 

οποίο αποκτά τρία παιδιά. Την Βάγια 

(φιλόλογο σήμερα), τη Σταματία (δασκάλα) 

και τον Κωνσταντίνο (ουρολόγο γιατρό). 

Ήταν υποδειγματική δασκάλα και μάνα και 

έμαθε στους μαθητές της και στα παιδιά 

Οι συγχωριανοί που έφυγαν… 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 14 Αύγουστος 2022 

Αφού απολύθηκε από τη φυλακή επέστρεψε 

στο χωριό, όπου έκανε για λίγο τον τσαγκά-

ρη. Κατόπιν, μετά το 1950, υπηρέτησε στρα-

τιώτης και όταν απολύθηκε, δούλεψε στο 

ΚΤΕΛ στη Λάρισα και σε ταξί. Το 1962 έφυγε 

για την Γερμανία όπου εργάστηκε μέχρι το 

1965 οπότε και επέστρεψε στη Λάρισα, όπου 

αγόρασε ταξί και ασχολήθηκε με το επάγγελ-

μα του ταξιτζή μέχρι που πήρε σύνταξη το 

1992. Παντρεύτηκε το 1967 με την Τραγανού 

Βασιλεία (1937-2004) από το Λιτόχωρο και 

απόκτησε δύο παιδιά, τον Γιώργο και την 

Παγώνα. Τα παιδιά του του χάρισαν τέσσερα 

εγγόνια. Τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια 

που δεν ήταν καλά στην υγεία του, ζούσε με 

την κόρη του στη Θεσσαλονίκη, όπου και 

πέθανε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου  2021 σε 

ηλικία 91 ετών. Κηδεύτηκε την άλλη μέρα 

πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ο Μακαρίτης ήταν 

δυνατός άντρας, πολύ ξύπνιος  και καλός 

πατριώτης. Καλός επαγγελματίας και πολύ 

εξυπηρετικός. 

 

Η Ντούρου Μαρία ήταν κόρη του Γεωργίου 

Μουστακά και της Κατερίνας Νικ. Γκουγκου-

λιά. Είχε αδέρφια τον 

Γιάννη, τον Κώστα και 

τη Σταματία (η μόνη 

που ζει ακόμη) και όλα 

ζούσαν στον Καναδά. 

Γεννήθηκε στην Καλλι-

πεύκη το 1927 και όλη 

της τη ζωή την έζησε 

στο χωριό. Ήταν πα-

ντρεμένη με τον Κων-

σταντίνο Ντούρο με τον οποίο απόκτησε τον 

Χαράλαμπο και την Παρασκευή (Βούλα). 

Ήταν ήσυχη γυναίκα, που ασχολιόταν με την 

οικογένειά της και δεν έδινε σε κανέναν δι-

καιώματα. Ασχολήθηκε με τα οικιακά και 

βοηθούσε τον άντρα της στις γεωργικές ερ-

γασίες. Ήταν μια απλή και καλή, παραδοσια-

κή Καλλιπευκιώτισσα γυναίκα. Πέθανε την 

τελευταία ημέρα του χρόνου (31-12-2021), 

παραμονή Πρωτοχρονιάς, σε ηλικία 94 ετών. 

Κηδεύτηκε την ίδια μέρα στην Καλλιπεύκη. 

Στη ζωή της δεν αρρώστησε σχεδόν ποτέ, 

πέθανε από γεράματα. 
 

Η Γκουντουβά Κλειώ ήταν η δεύτερη κόρη 

(Παρασκευή, Κλειώ) του Δημητρίου (Τάκη) 

Γκουντουβά του Ιωάννου και της Παντελί-

τσας από την Κύπρο, εγγονή του Γιάννη 

Γκουντουβά (Μαλλιάρα). Γεννήθηκε (1985) 

και μεγάλωσε στη Λά-

ρισα. Στη Λάρισα πα-

ντρεύτηκε με τον Σερα-

φείμ Γαλούση με τον 

οποίο απόκτησε δυο 

παιδιά, την Ειρήνη 

Χρυσοβαλάντω - Ρα-

φαέλα και τον Αθανά-

σιο. Για ένα χρόνο η 

άτυχη Κλειώ έδινε τη 

μάχη με τον καρκίνο και τελικά υπέκυψε 

ξημερώματα της Δευτέρας 17 Ιανουαρίου 

2022 σε ηλικία μόλις 37 ετών, αφήνοντας 

πίσω της δυο ορφανά παιδάκια, τον άντρα 

της και τους γονείς της να μην μπορούν να 

πιστέψουν πώς έγινε το μοιραίο. Η Κλειώ 

ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι, ερχόταν στην 

Καλλιπεύκη με την οικογένειά της και τους 

γονείς της και παραθέριζε, αλλά εμείς δεν 

την γνωρίσαμε περισσότερο. Η νεκρώσιμη 

ακολουθία τελέστηκε στον Άγιο Χαράλαμπο 

στη Λάρισα, όπου έγινε και η ταφή της την 

Τρίτη 18 Ιανουαρίου. 
 

Ο Τσολάκης Χρίστος ήταν το πρώτο από τα 

παιδιά (Χρίστος, Αριστούλα, Θεοφάνης, Βαγ-

γελή, Γιάννης) του Αθανασίου Τσολάκη και 

της Σταματής (Μολιώς) Καστόρη. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 1927 όπου ενηλικιώθηκε.  

άλλη μέρα στην Καλλιπεύκη και ήταν 64 ε-

τών. Ο μακαρίτης δεν είχε στη ζωή πολύ στε-

νούς συγγενείς. Ο μοναδικός αδερφός που 

είχε, ο Αποστόλης, έχει πεθάνει πριν από 

δέκα χρόνια περίπου ενώ  στην κηδεία του 

παραβρέθηκε η νύφη του. Ο μοναδικός ανι-

ψιός του ο Δημήτρης, που είναι αστυνομικός 

στην Αθήνα, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Ο 

μακαρίτης ήταν άνθρωπος άκακος και μασ-

λατάς. Με όλους τα είχε καλά, εκτός από τον 

εαυτό του.  

 

Η Γκαντάκη Παρασκευή (Τσιβώ), ήταν το 

δεύτερο παιδί (Αντώνης, Παρασκευή, Κατερί-

να, Νίκος, Ζήσης) του 

Αποστόλη (Τούλη) Κα-

τσιούλα και της Σταματί-

ας Τριαντάφυλλου Μα-

ντά (Ντάπου). Γεννήθη-

κε στην Καλλιπεύκη το 

1943, σχολείο δεν πήγε 

και το 1966 παντρεύτηκε 

με το Νίκο Γκαντάκη του 

Αστερίου με τον οποίο 

απόκτησε τρεις κόρες (Μαρία, Σταματή, Στέλ-

λα). Στο χωριό ασχολήθηκε με τα οικιακά και 

βοηθούσε τον άντρα της στις γεωργικές εργα-

σίες. Το 1979 μετακόμισαν στους Γόννους για 

να πάνε τα παιδιά στο γυμνάσιο και τελικά 

έμειναν για πάντα εκεί, όπου δούλευε και 

αυτή και ο άντρας της στο μεροκάματο. Ήταν 

ήσυχη γυναίκα που κοιτούσε το σπίτι της. 

Πέθανε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022. 

Κηδεύτηκε στους Γόννους την επομένη. Οι 

κόρες της της χάρισαν και πέντε εγγόνια. 

 

Ο Κυλινδρής Νικόλαος 

ήταν το πρώτο παιδί 

(Νίκος, Μαρία, Στέργιος, 

Ανδρέας, Βαγγελή) του 

Γιάννη και της Παγώνας 

Παπαδημητρίου 

(Γιαννούλα). Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 

1931, όπου μεγάλωσε και 

έζησε όλα τα χρόνια της 

ζωής του. Παντρεύτηκε με την Τούλα Αλέξη 

Καλούση, με την οποία απόκτησε την Παγώ-

να και τον Γιάννη. Ήταν εργατικός 

άνθρωπος. Ασχολήθηκε με τις γεωργικές ερ-

γασίες καθώς και με την μαστορική αφού 

σοβάτιζε κιόλας. Γενικά τα χέρια του έπιαναν 

σε πολλά πράγματα. Μαζί με άλλους Καλλι-

πευκιώτες βρέθηκε και αυτός στον πόλεμο 

της Κορέας αλλά δεν πρόλαβε μάχες. Ήταν 

ένας υγιέστατος άνθρωπος μέχρι το τέλος της 

ζωής του. Με τον Αντρέα Κυλινδρή, που γρά-

φουμε παραπάνω ήταν αδέρφια. Πέθανε την 

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 σε ηλικία 91 

ετών και κηδεύτηκε το Σάββατο 26 στην Καλ-

λιπεύκη 

 

Ο Καλούσης Χρίστος γεννήθηκε στις 8 Φε-

βρουαρίου 1938 στην Καλλιπεύκη. Ήταν το 

7ο παιδί από συνολικά 9 παιδιά (6 αγόρια, 3 

κορίτσια) της υπερπολύ-

τεκνης οικογένειας του 

Αθανάσιου Καλούση και 

της Κατερίνας Καλούση, 

το γένος Γκουρμπαλή. 

Στα τρυφερά παιδικά 

του χρόνια στερήθηκε τη 

μάνα του και λίγο αργό-

τερα, στον Εμφύλιο, και 

τον πατέρα του και γνώ-

ρισε έτσι διπλή την ορ-

φάνια. Τότε, μαζί με άλλα δυο αδέρφια του, 

τον Γιώργο και τον Κώστα, οδηγήθηκε σε 

ορφανοτροφείο στην Παιδόπολη και μετα-

φέρθηκε σε διάφορες πόλεις (Ζερό, Θεσσαλο-

νίκη, Βόλο), όπου ολοκλήρωσε τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση. Φοίτησε στη Σχολή Μηχανικών 

Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού στο Αργο-

(Γιάννης, Βασίλης, Θωμάς, Ελευθερία, Κυρια-

κούλα) του Δημ. Μασούρα (Ντήμου Μασού-

ρα) και της Παγώνας το 

γένος Θωμά Τσιαπλέ. 

Γεννήθηκε το 1936 στην 

Καλλιπεύκη όπου και 

έζησε μέχρι τα είκοσί 

του ασχολούμενος με 

χωράφια, ζώα και μερο-

κάματο. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 

μετανάστευσε στη Γερ-

μανία, όπου κάθισε λίγο και μετά ταξίδεψε 

στον Καναδά, όπου στην αρχή δούλεψε στην 

Αλάσκα για αρκετά χρόνια και μετά εγκατα-

στάθηκε μόνιμα στο Βανκούβερ. Παντρεύτη-

κε με την ελληνοκύπρια Στυλιανού Χριστίνα, 

με την οποία απόκτησε ένα αγόρι και δυο 

κόρες. Είχε έρθει πολλές φορές με άδεια και 

η τελευταία ήταν το καλοκαίρι του 2016. 

Ήταν λαλίστατος άνθρωπος, γελαστός και 

τύπος που το έριχνε έξω. Πέθανε στα τέλη 

του Γενάρη 2022 σε ηλικία 86 ετών. Κηδεύ-

τηκε μετά από μερικές μέρες πάλι στο Βαν-

κούβερ. 

 

Ο Κυλινδρής Ανδρέας 

ήταν ένα από τα παιδιά 

(Νίκος, Μαρία, Στέρ-

γιος, Ανδρέας, Βαγγελή) 

του Ιωάννη Κυλινδρή 

και της Παγώνας Παπα-

δημητρίου (Γιαννούλα). 

Γεννήθηκε και μεγάλω-

σε στην Καλλιπεύκη, 

όπου και ασχολήθηκε 

με διάφορες εργασίες και μετά τον στρατό, το 

1971, μετανάστευσε στη Γερμανία στην πόλη 

Χάινσμπεργκ, χωριό Ντρέμεν, όπου εργάστη-

κε σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας και 

συνταξιοδοτήθηκε. Βοήθησε την εκεί ελληνι-

κή κοινότητα και για 6 χρόνια ήταν επίτρο-

πος στην ορθόδοξη εκκλησία του Ντρέμεν. 

Μετά τη σύνταξή του παρέμεινε στη Γερμανί-

α στο χωριό Ντρέμεν, όπου αγόρασε σπίτι και 

δεν ξανάρθε στο χωριό. Εξάλλου πολύ λίγες 

φορές είχε έρθει με άδεια και δεν παντρεύτη-

κε ποτέ. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 2022 σε 

ηλικία 78 ετών και κηδεύτηκε στο Ντρέμεν. 

Ήταν γεννημένος στις 17-12-1944.  

 

Ο Ζαφείρης Αντωνίου ήταν το δεύτερο παιδί 

του Μήτσιου Αντωνίου και της Μαρίας το 

γένος Ζήση Τσιάτσιου. Γεννήθηκε στην Καλ-

λιπεύκη το 1958 όπου 

τελείωσε το δημοτικό. 

Μετά τον στρατό κατέ-

βηκε στη Λάρισα, όπου 

δούλεψε στην εταιρία 

μπετόν ΜΠΕΤΟΜΙΞ των 

αφών Γεωρ. Γκουρμπα-

λή Στέργιου και Θάνου, 

που ήταν συγγενείς του. 

Εκεί δούλεψε αρκετά 

χρόνια και μόνο τα τε-

λευταία δέκα χρόνια ήταν άνεργος και ζούσε 

στο χωριό.  Δεν παντρεύτηκε ποτέ και από 

μικρή σχετικά ηλικία άρχισε να καπνίζει και 

να πίνει με τις παρέες που είχε. Μεγαλώνο-

ντας, το ποτό τού έγινε συνήθεια μέχρι που  

κατέληξε αλκοολικός. Τα τελευταία χρόνια 

που ήταν άνεργος, πέρασε πολύ δύσκολα 

αφού τον συντηρούσαν φίλοι και συγγενείς. 

Με πολλές δυσκολίες κατόρθωσε να βγάλει 

σύνταξη τον περσινό Αύγουστο του 2021. Δεν 

πρόλαβε όμως να την χαρεί, γιατί η κατάστα-

ση της υγείας του χειροτέρεψε και μπήκε στο 

νοσοκομείο δύο φορές. Τη δεύτερη φορά 

νοσηλεύτηκε πάνω από δυο μήνες στο γενικό 

νοσοκομείο Λαρίσης και σε ιδιωτική κλινική. 

Τελικά κατέληξε την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 

2022, του αγίου Θεοδώρου, στο Πανεπιστη-

μιακό Νοσοκομείο. Η κηδεία του έγινε την 

Σε ηλικία 16 ετών οργα-

νώθηκε στην Εθνική 

Αντίσταση, κατετάγη 

στη νεολαία του Ολύ-

μπου και αγωνίστηκε 

ενάντια στους Γερμα-

νούς κατακτητές, συμ-

μετέχοντας στις σημα-

ντικότερες επιχειρή-

σεις, που έλαβαν χώρα 

στην περιοχή. Μετά το τέλος του πολέμου 

μετακινήθηκαν οικογενειακώς στον Αμπελώ-

να αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Το 1949 

σκοτώθηκε ο πατέρας του από νάρκη στον 

Αμπελώνα και η χήρα μάνα του αποφάσισε 

να πάρει την οικογένεια της και να επιστρέ-

ψει στην Καλλιπεύκη. Το 1953 παντρεύτηκε 

την Ελένη (Λινίτσα) Γκαζγκάνη, με την οποία 

απόκτησαν δύο παιδιά, την Σταματία και τον 

Θανάση, ενώ το 1954 αποφάσισαν να μετακο-

μίσουν στο Βρυότοπο, όπου με σκληρή δου-

λειά κατάφεραν να στήσουν το σπιτικό τους. 

Από την κόρη του Σταματία είδε τρία εγγόνια 

τον Χρήστο, τη Βάσω και τον Γιώργο και από 

το γιό του Θανάση, τον Χρήστο. Έφυγε πλή-

ρης ημερών στις 15 Ιανουαρίου 2022 σε ηλι-

κία 95 ετών. Ο μακαρίτης αγαπούσε πολύ την 

Καλλιπεύκη και τους ανθρώπους της. Συμμε-

τείχε πάντα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 

Μορφωτικού Συλλόγου και πάντα ήταν ευχά-

ριστος και καλοσυνάτος. Ήταν πολύ κοινωνι-

κός και καλός πατριώτης. 

 

Ο Γκαραφλής Αποστόλης ήταν ένα από τα 

τρία παιδιά (Αποστόλης, Μαρία, Δημήτριος) 

του Μανόλη Γκαραφλή 

και της Ακρίβως Γκου-

γκουλιά.  Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 

1934 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 

έφυγε για την Γερμανί-

α, όπως και πολλοί 

άλλοι Καλλιπευκιώτες. 

Στην πόλη Μίντεν κο-

ντά στο Αννόβερο εργά-

στηκε πολλά χρόνια, όπου γνώρισε και την 

γυναίκα του τη Σπυριδούλα. Από τη γυναίκα 

του, που ήδη είχε έναν γάμο, βρήκε δύο παι-

διά και τρία εγγόνια, τα οποία σχεδόν μεγά-

λωσε και αγάπησε. Στην Καλλιπεύκη ερχόταν 

σπάνια και οι περισσότεροι, οι κάτω των 65, 

δεν τον γνωρίσαμε. Πέθανε στη Γερμανία 

φυσικά, σε ηλικία 88 ετών στις 17 Ιανουαρίου 

2022 και κηδεύτηκε εκεί.   

 

Ο Δουλαπτσής Δημήτριος ήταν το τελευταίο 

από τα εφτά παιδιά (Αλεξάντρα, Ασημούλα 

(πέθανε 2 ετών), Αγορί-

τσα, Αναστάσιος, Αγο-

ραστός, Σοφία, Δημή-

τριος)  του Ιωάννου 

Δουλαπτσή και της Κα-

τερίνας (Κατσίνας) Σιώ-

κου.  Μετά τον Εμφύλιο, 

η οικογένεια του μακα-

ρίτη εγκαταστάθηκε 

στον Αμπελώνα, όπου 

αυτός μεγάλωσε και 

εργάστηκε σε διάφορες δουλειές. Το κύριο 

επάγγελμά του ήταν επιπλοποιός αλλά ανα-

γκάστηκε να το αφήσει διότι τον πείραζαν τα 

λούστρα. Εκεί παντρεύτηκε με την Στέλλα 

Καραγιώργου από την Ελασσόνα και απόκτη-

σε τέσσερα κορίτσια (Κατερίνα, Γεωργία, 

Ελένη, Βασιλική - Ιωάννα). Με την Καλλιπεύ-

κη δεν είχε πολλά πάρε δώσε αλλά όλοι τον 

γνωρίζαμε. Πέθανε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 

2022 σε ηλικία 71 ετών και κηδεύτηκε την 

ίδια μέρα στον Αμπελώνα.   Ήταν γεννημένος 

το 1951. 

 

Ο Μασούρας Ιωάννης ήταν το πρώτο παιδί 

Οι συγχωριανοί που έφυγαν… 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 15 Αύγουστος 2022 

στόλι. Αφού ταξίδεψε μερικά χρόνια, πα-

ντρεύτηκε και άνοιξε βιβλιοπωλείο στο Μα-

ρούσι. Σύζυγός του ήταν η Νίκη Καλούση, το 

γένος Τσουκαλά από την Αμαλιάδα Ηλείας με 

την οποία απέκτησε τρεις κόρες. Ήταν ιδιαί-

τερα αγαπητός στον κοινωνικό και συγγενικό 

του κύκλο. Ήταν χαρούμενος, προσηνής και 

καταδεκτικός άνθρωπος. Του άρεσαν τα ταξί-

δια και οι εξορμήσεις, ειδικά στο χωριό του 

την όμορφη Καλλιπεύκη. Απολάμβανε τα 

δημοτικά τραγούδια και ήταν ιδιαίτερα επι-

δέξιος χορευτής στους παραδοσιακούς χο-

ρούς. Τραγουδούσε με ξεχωριστή ικανότητα, 

ενώ ήταν επιδέξιος στη φλογέρα και τη φυ-

σαρμόνικα. Διακρίθηκε στον αθλητισμό και 

ειδικά στον ακοντισμό, όπου είχε βραβευτεί 

σε αθλητικούς αγώνες. Το ποδόσφαιρο του 

άρεσε πολύ γι’ αυτό κι έγινε πράκτορας 

ΠΡΟΠΟ και τυχερών παιχνιδιών. Του άρεσε 

πολύ το ψάρεμα, όπου με τεράστια υπομονή 

περνούσε για ώρες πολλές σε παραλίες της 

Χαλκίδας και του Ωρωπού. Είχε πάντα έναν 

καλό λόγο για όλους. Αντιμετώπιζε τα προ-

βλήματα και τις δυσκολίες της ζωής με χιού-

μορ και καλοπροαίρετη διάθεση. Ο Χρίστος 

το στερήθηκε το χωριό, γιατί σπάνια ερχό-

ταν. Όταν όμως συνταξιοδοτήθηκε, κάθε 

καλοκαίρι ερχόταν και το απολάμβανε. Τότε 

τον γνωρίσαμε κι εμείς οι νεότεροι. Ήταν 

πράγματι ένας σπάνιος άνθρωπος. Πέθανε 

στις 21 Φεβρουαρίου 2022 σε ηλικία 84 ετών. 

Κηδεύτηκε στην Αθήνα (Χαλάνδρι). 
 

Ο Οικονόμου Αστέριος 

ήταν παιδί του Κωνστα-

ντίνου Οικονόμου και 

της Παγώνας Τσούκα. 

Γεννήθηκε στην Καλλι-

πεύκη το 1942 και το 

1947, στον Εμφύλιο, 

έχασε τον πατέρα του. 

Την ίδια χρονιά μαζί με 

τη μάνα του και τον 

αδερφό του Αντώνη εγκαταστάθηκαν στη 

Λάρισα και δεν ξανάρθαν στο χωριό 

(έρχονταν μόνο ως επισκέπτες). Μάλιστα 

πούλησαν και το σπίτι τους. Το πατρικό τους 

στο χωριό ήταν το σημερινό σπίτι του Απο-

στόλη Παπαϊωάννου (Γκουντέλα), εκατό 

μέτρα βορειοδυτικά από τον άγιο Θεόδωρο. 

Μεγάλωσε με πολλές δυσκολίες αλλά τα κα-

τάφερε. Μετά από πολλά χρόνια δυσκολιών 

και σκληρής δουλειάς, κατάφερε να δημιουρ-

γήσει μαζί με τον αδερφό του Αντώνη, εται-

ρεία φορτηγών ψυγείων διεθνών μεταφο-

ρών. Δραστηριοποιήθηκε επίσης στις αστικές 

συγκοινωνίες Λάρισας, όπου διετέλεσε αντι-

πρόεδρος από το 1979 έως το 1982 και πρόε-

δρος από το 1982 έως το 1985. Το 1976  πα-

ντρεύτηκε με την Χαϊδά Βασιλική από την 

Ρεντίνα Καρδίτσας, με την οποία απόκτησε 

τρία παιδιά. Τον Κωνσταντίνο (γιατρό γα-

στρεντερολόγο), την Παγώνα και την Περσε-

φόνη, τα οποία του χάρισαν πέντε εγγόνια. 

Πρόκοψε πολύ. Απεβίωσε στις 26 Φεβρουα-

ρίου 2022, σε ηλικία 79 ετών και κηδεύτηκε 

στη Λάρισα. 

 

Ο Καραγιάννης Αστέριος ήταν το πρώτο 

παιδί (Στέργιος, Μαρία, Κώστας) του Γιώρ-

γου Καραγιάννη και της Καλλιόπης Γεωργίου 

Μπαντή. Γεννήθηκε το 1935 στην Καλλιπεύ-

κη και το 1961 μετανά-

στευσε στη Γερμανία, 

στην περιοχή του Μαν-

νχάιμ με σκοπό να μεί-

νει λίγα χρόνια (έτσι 

έφυγαν όλοι) και με-

τά να γυρίσει πάλι στην 

πατρίδα.  Να όμως που 

τα λίγα χρόνια έγιναν 

μια ολόκληρη ζωή και 

έμεινε για πάντα στη Γερμανία, όπου δούλε-

και καλός χαρακτήρας. Λιγόλογος και καλός 

οικογενειάρχης. Επί παπα-Στέργιου Τσικρι-

κά, είχε διατελέσει και επίτροπος στην εκκλη-

σία. Τα τελευταία 3-4 χρόνια έπασχε από 

νεφρική ανεπάρκεια. Τελικά πέθανε την Με-

γάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 σε ηλικία 89 

ετών και κηδεύτηκε τη Δευτέρα 25 του ιδίου 

μηνός, γιατί τα παιδιά του ζουν στον Καναδά 

και τα περίμεναν να έρθουν για την κηδεία 

του. 

 

Ο Δουλαπτσής Δημή-

τριος ήταν ο γιος (Δημή

-τριος, Χριστίνα) του 

Αποστόλη (Τόλιου) Δου-

λαπτσή και της Ελένης 

Αστερίου Κυλινδρή. 

Ήταν γεννημένος στις 

28-11-1957 και πήγε 

σχολείο στην Καλλιπεύ-

κη. Κατόπιν πήγε μία 

χρονιά γυμνάσιο στους Γόννους. Στις 16-10-

1974, σε ηλικία 14-15 ετών, αναχώρησε οικο-

γενειακώς για τον Καναδά (επαρχία Οντά-

ριο), όπου ασχολήθηκε με την εστίαση - ε-

στιατόρια και αναδείχτηκε σε έναν πολύ καλό 

επιχειρηματία. Το καλοκαίρι του 1986 ήρθε 

με άδεια και παντρεύτηκε την πόντια Ελένη 

Γιαζιτσιόγλου από την Κατερίνη, με την οποί-

α απόκτησε δυο κόρες, την Αυρηλία και τη 

Στεφανία, οι οποίες του χάρισαν πέντε εγγό-

νια. Ο Τάκης ήταν ένας καλοσυνάτος και χα-

ρούμενος άνθρωπος, που δεν κρατούσε σε 

κανέναν κακία, αλλά δεν τον ζήσαμε από 

κοντά πολύ αφού από μικρός βρέθηκε στην 

ξενιτιά. Για το ότι ήταν ένας ωραίος 

άνθρωπος και καλός επιχειρηματίας, το απο-

δεικνύει και τούτο. Την ημέρα της κηδείας 

του το προσωπικό από το ένα εστιατόριό του 

(είχε δύο) έκλαιγε και έλεγε: «Δεν χάσαμε 

τον εργοδότη μας αλλά τον πατέρα μας!». 

Κατέληξε τελικά την Μεγάλη Τετάρτη 20 

Απριλίου 2022 σε ηλικία 65 ετών την ώρα 

που ο ιερέας διάβαζε  ευχέλαιο στο σπίτι του. 

Στο άκουσμα του θανάτου του ξαφνιαστήκα-

με και πολύ λυπηθήκαμε, που έφυγε τόσο 

νωρίς. Στην Ελλάδα, λόγω εργασίας, είχε 

έρθει με άδεια ελάχιστες φορές. Τον κήδεψαν 

στον Καναδά την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022.  
 

Ο Καραμπατής Αγορα-

στός ήταν ο γιός (Χρυ-

σούλα, Αγοραστός) του 

Ζήση Καραμπατή και 

της Ελευθερίας Χρίστου 

Γκουγκουλιά (Μαυρο-

ντήμου). Ήταν γεννη-

μένος το 1977 και μεγά-

λωσε στην Καλλιπεύκη. 

Πήγε γυμνάσιο και 

λύκειο στη Λάρισα, όπου έχουν δικό τους 

σπίτι. Από μικρός, αλλά κυρίως μετά τον 

στρατό, ασχολήθηκε επαγγελματικά μαζί με 

τον πατέρα του με την γεωργία. Καλλιεργού-

σε σιτηρά και πατάτες. Ήταν παντρεμένος με 

την Τριανταφυλλιά (Φιλίτσα) Κων. Κατσιούλα 

από τους Γόννους, με την οποία απόκτησε 

δυο παιδιά, τον Ζήση και την Ελευθερία. Αγα-

πούσε την εργασία του και πήγαινε πολύ 

καλά, δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Τον 

χειμώνα έμενε οικογενειακώς στη Λάρισα και 

την άνοιξη ερχόταν στο χωριό για να καλλιερ-

γήσει τα χωράφια του. Έτσι έκανε και φέτος. 

Για κάποιους λόγους, όμως, ο θάνατος τού 

έστησε καρτέρι τη Μεγάλη Παρασκευή, 22 

Απριλίου 2022… Ένα γιατί που δεν απαντή-

θηκε ποτέ! Όλο το χωριό συμμετείχε στο πέν-

θος της οικογένειας! Βλέπετε ο Αγοραστός 

ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Όλοι είχανε να 

πουν μια καλή κουβέντα γι’ αυτόν. Ήταν 

μόνον 45 ετών. Ο Θεός να αναπαύσει την 

ψυχούλα του και να δώσει δύναμη στους 

δικούς του για να αντέξουν τη μεγάλη απου-

σία.  

στην Καλλιπεύκη.  

 

Ο Μαντάς Βασίλειος 

ήταν το δεύτερο παιδί 

(Στέργιος, Βασίλης, 

Γιάννης) του Αποστόλη 

Μαντά (Τσιμπιρή) και 

της Σταυρούλας Γκου-

ντουβά (Τζίμα).  Γεννή-

θηκε στην Καλλιπεύκη 

το 1940 και μέχρι τα 37 

του περίπου ασχολήθη-

κε κυρίως με την κτηνοτροφία. Παντρεύτηκε 

το 1965 με την Μαρία Χρίστου Κατσιούλα και 

απόκτησε δυο αγόρια, τον Αποστόλη και τον 

Χρίστο. Την περίοδο 1979-80 μετακόμισε 

οικογενειακώς στη Λάρισα και ασχολήθηκε 

με το μεροκάματο. Νοίκιασαν επίσης και 

περίπτερο, στο οποίο δούλεψε μαζί με τη 

γυναίκα του. Γενικά ήταν φιλήσυχος 

άνθρωπος και κοιτούσε την οικογένειά του. 

Κατέληξε την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και 

κηδεύτηκε στη Λάρισα την άλλη μέρα. Η επι-

θυμία του ήταν να ταφεί στο χωριό, δίπλα 

στη γυναίκα του. Αυτό όμως δεν έγινε αφού 

την προηγούμενη βραδιά χιόνισε στο χωριό 

για πολλαπλή φορά και η επιθυμία του ήταν 

αδύνατον να πραγματοποιηθεί. Ήταν 82 

ετών. 

 

Ο Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος ήταν το 

δεύτερο παιδί (Μαρία, Κωνσταντίνος, Χρί-

στος) του Στέργιου Μητσιόπουλου και της 

Αλσαβώς Κωνσταντή Παπαϊωάννου 

(Γκουντέλα). Γεννήθηκε 

το 1943 στην Καλλιπεύ-

κη, όπου τελείωσε το 

δημοτικό σχολείο και 

κατόπιν ασχολήθηκε, 

μέχρι που πήγε στρα-

τιώτης, με τη γεωργία 

και το μεροκάματο. 

Μετά τον στρατό, διορί-

στηκε στο Γενικό Λογι-

στήριο του Κράτους 

(υπηρεσία συντάξεων) από όπου συνταξιοδο-

τήθηκε. Το 1973 παντρεύτηκε με την Ζαφείρη 

Αγγελική από τη γειτονική Αιγάνη, με την 

οποία απόκτησε τον Αστέριο και την Ελισά-

βετ, η οποία του χάρισε και 2 εγγόνια. Μετά 

τον γάμο του αραιά ερχόταν στο χωριό και 

ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων και ήσυχος. 

Πέθανε στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 2022 

όπου ζούσε μόνιμα και κηδεύτηκε στην Αιγά-

νη. Ήταν 79 ετών.  

 

Ο Ρημαγμός Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην 

Καλλιπεύκη το 1933 και ήταν ένα από τα 

παιδιά (Μήτσος, Στέργιος, Ζαφείρης, Κων-

σταντίνος, Σταυρούλα, 

Παρασκευή) του Γιώρ-

γου Ρημαγμού και της 

Μαρίας (Μαρούσιως) 

Τσιλιμένη, αδερφή του 

Νικόλα Τσιλιμένη. Τα 

μεγαλύτερα αδέρφια 

του (Μήτσος, Στέργιος, 

Ζαφείρης) ήταν από 

άλλη μάνα, την Σταυ-

ρούλα Ζαφείρη, η οποία πέθανε και ήταν 

αδερφή του Θωμά Ζαφείρη (Ντάσιου) και της 

Αναστασιάς. Από νωρίς εγκαταστάθηκαν 

στους Γόννους, όπου παντρεύτηκαν. Όλα τα 

χρόνια ο Κώστας Ρημαγμός τα έζησε στην 

Καλλιπεύκη, όπου πήγε σχολείο και κατόπιν 

ασχολήθηκε με το μεροκάματο και κυρίως με 

την γεωργία και την υλοτομία. Ήταν ένας 

από τους πρώτους υλοτόμους. Από τη σκληρή 

αυτή εργασία κλονίστηκε λίγο η υγεία του 

και συνταξιοδοτήθηκε κάπως νωρίς. Ήταν 

παντρεμένος με την Κούλα Γεωργίου Γκα-

βούτσικου, με την οποία απόκτησε την Μαρία 

και τον Γιώργο. Ήταν πολύ ήσυχος άνθρωπος 

ψε ως σιδηρουργός. Στις 17 Νοεμβρίου 1968 

παντρεύτηκε με την χωριανή μας Μαρία Ι. 

Σιώκου και της Μαζιώς με την οποία απόκτη-

σε δυο κόρες, την Καλλιόπη (Πιπίνα) και την 

Γεωργία, οι οποίες του χάρισαν τέσσερις εγ-

γονές.  Κάθε χρόνο, περίμενε πώς και πώς να 

έρθει οικογενειακώς το καλοκαίρι στο χωριό 

με άδεια. Η Καλλιπεύκη ήταν η ψυχή του και 

η μεγάλη του αδυναμία. Όταν όμως ερχόταν, 

κάθε μέρα βρισκόταν στην πλατεία κάτω από 

τα βαθύσκιωτα πλατάνια, όπου εύρισκε συγ-

γενείς, χωριανούς και φίλους με τους οποίους 

συζητούσε, έπινε και καλαμπούριζε. Αγαπού-

σε επίσης τα πανηγύρια και τα παραδοσιακά 

γλέντια. Δεν είχε λείψει ποτέ από όλους τους 

χορούς που διοργάνωνε ο Μορφωτικός Σύλ-

λογος.  Τελικά, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 

2022, έφυγε απότομα για τις ουράνιες μονές 

σε ηλικία 86 χρονών. Κηδεύτηκε στις 10 Φε-

βρουαρίου του Αγίου Χαραλάμπους στη Γερ-

μανία. Την ίδια ημερομηνία είχε ταφεί και η 

αδερφή του Μαρία Παπαδόντα, πριν από 

εφτά χρόνια. Στην κηδεία του, από την Ελλά-

δα, παραβρέθηκε ο ξάδερφός του Τριαντά-

φυλλος Μαντάς του Κωνσταντίνου και της 

Αννούλας, ο οποίος του πήγε λίγο χώμα από 

το χωριό, την αγαπημένη του Καλλιπεύκη και 

το έριξε πάνω στο φέρετρό του. Η χειρονομία 

του Τριαντάφυλλου τους συγκίνησε όλους.  
 

Ο Νίκος Μπούτσικας 

ήταν το τέταρτο παιδί 

(Χρίστος, Κυριάκος, 

Θωμάς, Νίκος, Μαρία) 

του Αποστόλη Μπούτσι-

κα και της Σταματής 

Τσιαπλέ. (Βλέπε περισ-

σότερα στο ειδικό αφιέ-

ρωμα).  
 

Ο Παπαδημητρίου Νίκος (Ντιλνίκος) ήταν 

το τρίτο από τα πέντε παιδιά (Μαρία, Κώ-

στας, Νίκος, Βασιλική, Στεργιανή) του Γιάννη 

Παπαδημητρίου και της Παγώνας Βούτσιου 

(Ντιλνίκου). Αδερφές του ήταν η Μαρία η 

Παντέλαινα, που ζούσε στον Αμπελώνα, η 

Στεργιανή, που ήταν παντρεμένη με τον 

Δρογγόγια Μήτσο και η 

Κούλα, που είχε άντρα 

τον Κωστάκη Γκαβού-

τσικο, τον αείμνηστο 

αντιπρόεδρο επί προε-

δρίας Μιχαντά Αποστό-

λη. Ο αδερφός του σκο-

τώθηκε στον Εμφύλιο. 

Γεννήθηκε στην Καλλι-

πεύκη το 1929 και όσο 

ζούσε στο χωριό ασχολήθηκε με την κτηνο-

τροφία και αμπελουργία. Σε ηλικία 16 ετών 

τον στρατολόγησαν οι αντάρτες μαζί με τον 

αδερφό του τον Κώστα, αλλά αυτός το έσκασε 

και έφυγε μέσα σε πολλά χιόνια, κρύο, πείνα, 

δίψα και με κομμένα παπούτσια. Σε κάποιο 

χωριό, χτύπησε μια πόρτα, του έδωσαν λίγο 

ψωμί και νερό και τελικά επέστρεψε στο 

σπίτι του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 

μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου εργάστηκε 

στην εταιρία Bosch, που έβγαζε μπαταρίες. 

Σε ηλικία 35 ετών παντρεύτηκε με την Δήμη-

τρα Μπούτλα από τον Άγιο Γεώργιο 

(Μπουχλάρι) του Δήμου Κιλελέρ, με την ο-

ποία απόκτησε την Παγώνα και τον Γιάννη. 

Από τα παιδιά του είδε εννιά εγγόνια. Κάθε 

καλοκαίρι, αφού συνταξιοδοτήθηκε,  παραθέ-

ριζε στην Αιδηψό με την κόρη του και τον 

χειμώνα ζούσε στη Γερμανία. Τα δυο τελευ-

ταία χρόνια με τον κορωνοϊό δεν ήρθε στην 

Ελλάδα και τελικά πέθανε στις 8 Φεβρουαρί-

ου 2022 σε ηλικία 92 ετών. Η σορός του με-

ταφέρθηκε από τη Γερμανία στη Λάρισα, 

όπου κηδεύτηκε και και όπου ζει μόνιμα η 

κόρη του. Τον μακαρίτη οι νεότεροι δεν τον 

γνωρίσαμε καθόλου διότι σπάνια ερχόταν 

Οι συγχωριανοί που έφυγαν… 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 16 Αύγουστος 2022 

Ο Μπουρονίκος Κωνσταντίνος ήταν ένα 

από τα εφτά παιδιά (Ιωάννης, Κώστας, Χρί-

στος, Καλλιόπη, Δημή-

τριος, Λευτέρης, Νίκος) 

του Στέργιου Μπουρο-

νίκου (Νταβέλη) και 

της Αγγελικής Παπαδη-

μητρίου.  Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 

1930 όπου έζησε μέχρι 

τον θάνατό του.  Από 

μικρός και μέχρι τα 

γεράματά του, σχεδόν 85 χρόνια,  ασχολήθη-

κε αποκλειστικά με την κτηνοτροφία (γίδια) 

μαζί με τον αδερφό του τον Γιάννη και τον 

ανιψιό του τον Στέργιο. Στο χωριό ερχόταν 

σπάνια (μόνο σε εκλογές, δικούς του γάμους 

και κηδείες) και ζούσε στην κυριολεξία ως 

ασκητής. Ήταν υγιέστατος μέχρι το τέλος, 

είχε καμπουριάσει πολύ αλλά δεν το έβαζε 

κάτω. Ήταν παντρεμένος με την Μαρία Ι. 

Μιχαντά με την οποία απόκτησε τρία παιδιά. 

Τον Στέργιο, τον Γιάννη και την Αγγέλα, τα 

οποία του χάρισαν και έξι εγγόνια. Και αυτός 

και ο αδερφός του ο Γιάννης, έζησαν σαν 

ασκητές όπως είπαμε και δεν χώρισαν ποτέ 

στη ζωή τους (τους είχε δώσει η μάνα τους 

ευχή να μην χωρίσουν ποτέ). Είχαν και οι 

δύο το ίδιο ωραίο τέλος. Ο μεν Γιάννης πέθα-

νε ξαφνικά στο καλοκαιρινό, πρόχειρο μα-

ντρί τους στη Δουριανή πριν από 11 χρόνια, ο 

δε Κώστας, ο Κουτσιαρής όπως τον έλεγαν οι 

μεγάλοι, πέθανε ξαφνικά στο χειμερινό - 

κανονικό μαντρί τους στη θέση Γκανή, την 

Πέμπτη μετά το Πάσχα στις 28 Απριλίου 

2022 σε ηλικία 92 ετών. Κηδεύτηκε την άλλη 

μέρα. Ήταν και οι δύο αγνοί άνθρωποι, πα-

ραδοσιακοί που έζησαν μακριά από τον κό-

σμο και τις βιοτικές μέριμνες. Γι’ αυτό ο Θεός 

τους αγάπησε και τους πήρε και τους δύο με 

τον ίδιο τρόπο, που επιθυμούσαν. Στο πόδι 

και κοντά στα ζωντανά τους. Φεύγοντας ο 

μπαρμπα - Κώστας από τη ζωή, τελείωσαν 

και οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι από την 

Καλλιπεύκη. Ήταν ο τελευταίος των 

«Μοϊκανών».  

 

Οι Γεροστέργιος Στέργιος και Χρίστος (ή 

Γεροστεργίου, έτσι γράφονται στη Ροδόπολη 

- πατέρας και γιος).  Ο 

Γεροστέργιος Στέργιος 

ήταν ένας από τους 

γιούς (Αργύρης, Στέρ-

γιος, Νίκος, Γιώργος) 

του Αμερικάνου Χρί-

στου Γεροστέργιου 

(βλέπε αφιέρωμα στην 

«Ωραία Καλλιπεύκη») 

και έζησε όλη του τη 

ζωή στη Ροδόπολη Σερ-

ρών, όπου εξασκούσε το επάγγελμα του ελαι-

οχρωματιστή και παντρεύτηκε με την Τζού-

τζου Μαρία, επίσης 

από την Ροδόπολη. Από 

τον γάμο του απόκτησε 

δυο παιδιά, τον Χρίστο 

και τον Γιάννη. Τον 

Στέργιο, δεν τον γνωρί-

σαμε καθόλου, γιατί 

δεν είχε σχέσεις με το 

χωριό όπως ο αδερφός 

του ο Αργύρης. Πέθανε 

στις 12 Απριλίου 2022 

σε ηλικία 90 ετών. Έφυγε πικραμένος και 

πονεμένος, γιατί πρώτα έθαψε το γιο του 

Γιάννη, μετά τη γυναίκα του και ένα μήνα 

πριν από τον θάνατό του, δηλ. στις 14 Μαρτί-

ου 2022, τον γιο του τον Χρίστο. Ο Γιάννης 

ήταν υπαξιωματικός στην πολεμική αεροπο-

ρία και σκοτώθηκε με τη μηχανή του στη 

Θεσσαλονίκη το 1992 σε ηλικία 22 ετών. Ο 

Χρίστος ήταν ιατρικός επισκέπτης και πέθα-

νε ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών, αφήνοντας 

Η Μουσουλή Ανθή ήταν ένα από τα παιδιά 

(Γιάννης, Ανθή, Μάχη), του Γιάννη Κουτσια-

ρή και της Κατερίνας Αστερίου Κούσιου. (Ο 

αδερφός της ο Γιάννης ήταν από άλλον πατέ-

ρα και λεγόταν Μητσιόπουλος). Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 1925 και παντρεύτηκε με 

τον επίσης Καλλιπευκιώτη Μουσουλή Αντώ-

νιο και απόκτησε πέντε παιδιά (Μαρία, Δη-

μήτριος, Ελένη, Αγλαΐα, Ιωάννης). Κατά τον 

Εμφύλιο εγκαταστάθηκαν στη Φαλάνη και 

δεν κράτησαν πολλές επαφές με το χωριό 

αφού είχαν πουλήσει και το σπίτι τους. Η 

Ανθή ασχολήθηκε με τα οικιακά και την οικο-

γένειά της. Δεν την γνωρίσαμε οι νεότεροι. 

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών στις 5 Αυγούστου 

2022. Η κηδεία της έγινε στη Φαλάνη. 

 

Ο Γκουντουβάς (Απρίλης) Κωνσταντίνος 

ήταν το τέταρτο παιδί (Αποστόλης, Χρίστος, 

Μαρία, Κωνσταντίνος) 

του Βασιλείου Γκου-

ντουβά (Απρίλη) και της 

Μασούρα (Κιλιάφα) 

Σταματής. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 

1944 και υπηρέτησε 

στην Κύπρο. Από το 

1961 και ως το 1964 

πήγε στη Γερμανία. Το 

1971 ξαναπήγε και το 

1972 παντρεύτηκε με την Χριστίνα Νικολάου 

Λαμπίρη, με τη οποία απόκτησε τον Βασίλη 

και την Σταματία. Το 1976 εγκαταστάθηκε 

μόνιμα στον Αμπελώνα όπου εργάστηκε σε 

διάφορες δουλειές αλλά δεν έπαψε να καλ-

λιεργεί και τα χωράφια του στην Καλλιπεύκη 

μέχρι που πέθανε. Από τα παιδιά του είδε 5 

εγγόνια και 2 δισέγγονα. Ήταν άνθρωπος του 

σπιτιού και φιλήσυχος. Πέθανε στις 12 Αυ-

γούστου 2022 σε ηλικία 78 ετών και κηδεύτη-

κε στον Αμπελώνα.  

 

Ο Καστόρης Αστέριος ήταν ένα από τα παι-

διά (Μαριγούλα, Γιώργος, Αποστόλης, Αστέ-

ριος) του Αναστάση 

Καστόρη και της Παπα-

ϊωάννου (Παπατόλιου) 

Αγγελικώς. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 

1935 και ασχολήθηκε με 

την οικοδομή και την 

ξυλουργία. Ήταν μάλι-

στα άριστος ξυλουργός 

και καλουπατζής. Ανά-

μεσα στα έτη 1958-1960 έφυγε για την Γερ-

μανία, όπου εργάστηκε και παντρεύτηκε με 

την Γερμανίδα Κανελόρια Πούχνερ από την 

πόλη Σβάρτσεμπαχ. Μαζί της απόκτησε τρία 

παιδιά. Τον Τάσο, τον Βάλτερ και τον Πέτρο. 

Με την Ελλάδα δεν είχε πολλά πάρε δώσε και 

πέθανε στην Γερμανία το καλοκαίρι (27 Ιου-

λίου 2022) σε ηλικία 87 ετών.  
 

Ο Μανίκας Αντώνιος ήταν κι αυτός ένα από 

τα παιδιά (Κωνσταντίνος, Στέργιος, Γιάννης, 

Γιώργος, Παρασκευή, 

Αντώνης) του Ζήση 

Μανίκα και της Παγώ-

νας Καζάνα. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 

1944. Το 1960, σε ηλικία 

περίπου 16-17 ετών, 

μετανάστευσε στη Γερ-

μανία, απ’ όπου γύρισε 

σε ηλικία 20 ετών και 

έκανε τη στρατιωτική του θητεία. Έφυγε πάλι 

για την Γερμανία, όπου συνέχισε να εργάζε-

ται και το 1974 παντρεύτηκε με την Βασιλική 

Τσιαπαλά από το χωριό Ζηλευτή Τρικάλων. 

Μετά από είκοσι χρόνια περίπου στη Γερμα-

νία, τον Αύγουστο του 1979, επέστρεψε οικο-

γενειακώς στην Ελλάδα, στη Λάρισα, όπου 

έζησε μέχρι το 1983. Από το 1983 και ως το 

Η Καραδούκα Μαρι-

γούλα ήταν το δεύτερο 

παιδί (Στεργιανή, Μαρί-

α, Στέργιος) του Γιάννη 

Γκαβούτσικου και της 

Φώτως Ζήση Κατσιού-

λα. Γεννήθηκε το 1947 

στην Καλλιπεύκη όπου 

τελείωσε το δημοτικό 

και έζησε όλη της τη 

ζωή. Το 1967 περίπου παντρεύτηκε με τον 

Αποστόλη Καραδούκα με τον οποίο απόκτησε 

δυο παιδιά, την Κατερίνα και τον Τριαντά-

φυλλο. Όσο ήταν ανύπαντρη, από 15 ετών 

περίπου, δούλεψε στο μεροκάματο μαζί με 

τον πατέρα της και άλλους χωριανούς φτάνο-

ντας ως την Αλεξάνδρεια της Ημαθίας, ιδιαί-

τερα στο χωριό Κορυφή, μαζεύοντας βαμβά-

κια και σκαλίζοντας. Κατόπιν βοηθούσε τον 

άντρα της στις γεωργικές εργασίες και πή-

γαινε πάλι στο μεροκάματο. Ήταν καλή μάνα 

και είχε καλό θυμητικό. Από τα παιδιά της 

είδε έξι εγγόνια. Πέθανε την Παρασκευή 24 

Ιουνίου 2022 και κηδεύτηκε την ίδια μέρα 

στο χωριό. Ήταν 75 ετών. Πέθανε στα χέρια 

των παιδιών της στην Κατερίνη, όπου ζουν 

και την είχαν υπό την προστασία τους τον 

τελευταίο καιρό.  

 

Ο Μαντάς (Ντάπος) Γεώργιος ήταν το έκτο 

παιδί (Βασιλική, Ιωάννης, Τριαντάφυλλος, 

Παρασκευή, Ασημούλα, 

Γεώργιος) του Κώστα 

Μαντά (Ντάπου) και 

της Σταματής Γεωρ. 

Καστόρη. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη στις 

10 Ιουλίου 1939, όπου 

ενηλικιώθηκε και ασχο-

λήθηκε με την κτηνο-

τροφία. Σε ηλικία 20-21 

περίπου ετών, το 1960, μετανάστευσε στο 

Τορόντο του Καναδά, όπου είχε ήδη πάει ο 

αδερφός του ο Γιάννης, από το 1956. Εκεί 

παντρεύτηκε με τη Σταματία (Τούλα) Αθανα-

σίου Γκουλιάρα το 1965 και μαζί μετακόμισαν 

στο Κιτιμάτ, μετά στο Βανκούβερ και επέ-

στρεψαν στο Τορόντο με τα παιδιά τους 

(Μαρία, Κατερίνα, Κώστας). Εργάστηκε ως 

συγκολλητής για πολλά χρόνια μέχρι που 

άνοιξε επιτυχημένες επιχειρήσεις. Μπακάλι-

κο, στεγνοκαθαριστήριο και ψήστης καφέ 

χονδρικής. Στην Ελλάδα ήρθε μόνο μια φορά, 

το καλοκαίρι του 1989. Έφυγε από τη ζωή 

στις 12 Ιουλίου 2022 σε ηλικία 83 ετών (έζησε 

ακριβώς 83 χρόνια και 2 μέρες). Η κηδεία 

του έγινε στο Τορόντο το Σάββατο 16 Ιουλίου. 

Από τα παιδιά του ευτύχισε να δει 8 εγγόνια. 

 

Η Μανωλούλη Παρασκευή ήταν το πρώτο 

κορίτσι από τα έξι (Παρασκευώ, Μαρία, Κατί-

να, Σταματία (Τούλα), Δήμητρα, Θεοδώρα) 

της πολύτεκνης οικογέ-

νειας του Θωμά Γκου-

γκουλιά (Παντζάλα) και 

της Γραμματής το γένος 

Γκαζκάνη. Γεννήθηκε 

το 1939 στην Καλλιπεύ-

κη και το 1959 παντρεύ-

τηκε με τον Μανωλούλη 

(Αβράμη) Γιώργο του 

Βασιλείου, με τον οποίο 

απόκτησε τρία παιδιά, 

την Βασιλική, την Ευαγγελία και τον Διονύ-

ση. Την περισσότερη ζωή της την πέρασε 

στην Καλλιπεύκη και ασχολήθηκε με την 

γεωργία. Λίγο πριν χηρέψει, από το 2005 

περίπου, εγκαταστάθηκε στην Καλλιθέα και 

την Παραλία της Κατερίνης, όπου ζούνε τα 

δυο από τα παιδιά της. Εκεί έζησε μέχρι την 

Τρίτη 2 Αυγούστου 2022. Ήταν μια πολύ 

ήσυχη και καλή γυναίκα.  

πίσω του μία κόρη και τη γυναίκα του Ανθή 

Ζαχαράκη από τα Τρίκαλα (Θεσσαλίας). Είχε 

πάει στη Ροδόπολη να δει τον πατέρα του.  

Ήταν άνθρωπος χιουμορίστας και ωραίος 

τύπος.  

 

Ο Νίκος Σαλαμπάσης ήταν το δεύτερο παιδί 

(Χρίστος, Νίκος, Κούλα) του Θεοχάρη 

(Κακάλη) Σαλαμπάση και της Μαρίας Μα-

σούρα. Γεννήθηκε στις 

11 Σεπτεμβρίου 1939 

στην Καλλιπεύκη και 

ήταν πάντα βαθιά συν-

δεδεμένος με το χωριό 

του και με τον Μορφω-

τικό Σύλλογο, τον οποίο 

βοήθησε πολλές φορές. 

Ο πατέρας του, Θεοχά-

ρης (Κακάλης) Σαλα-

μπάσης, σκοτώθηκε το 

1946 στον εμφύλιο πόλεμο όταν ο Νίκος ήταν 

εφτά ετών. Πέθανε και ο αδερφός του ο Χρί-

στος σε ηλικία 8 χρονών. Μεγάλωσε με την 

αδερφή του την Βασιλική (Κούλα) σύζυγο 

σήμερα του Θεόπιστου Κυλινδρή και είχαν 

πάντα στενή σχέση. Πέρασε δύσκολα στην 

ζωή του αλλά ήξερε να δουλεύει σκληρά. 

Δημιούργησε, ό,τι είχε στην ζωή του, από το 

τίποτα. Ο Νικόλαος δούλεψε δύο χρόνια στην 

Γερμανία πριν ακολουθήσει τα ξαδέρφια του 

στο Γιουκόν του Καναδά το 1968. Εκεί δούλε-

ψε 5 χρόνια στα ορυχεία πριν εγκατασταθεί 

στο Βανκούβερ το 1974. Στο Βανκούβερ δού-

λεψε στις κατασκευές και αργότερα άνοιξε 

ελληνικό εστιατόριο το οποίο κράτησε 25 

χρόνια. Επίσης στο Βανκούβερ γνώρισε και 

παντρεύτηκε την Σουλτάνα Αλατζά, που κα-

τάγεται από την Ίμβρο. Κάνανε 3 παιδιά: Τη 

Μαρία, την Αργυρώ, και την Χριστίνα. Ο Νι-

κόλας ήταν πραγματικά ένας μοναδικός 

άνθρωπος. Βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη (ή 

όχι). Πάντα με το χιούμορ, καλοσυνάτος και 

χαμογελαστός. Δούλευε σκληρά, πρώτα στο 

εστιατόριό του και στο σπίτι, και αργότερα 

στον κήπο του. Ήταν ένας λεβέντης, που θα 

λείψει πάρα πολύ σε όλους όσοι τον γνώρι-

σαν. Αγαπούσε την οικογένεια του, τους φί-

λους του και την ζωή. Όσο δυνατός και αν 

ήταν, πέθανε γρήγορα και απροσδόκητα το 

Σάββατο 14 Μαΐου 2022 στο Βανκούβερ και η 

κηδεία έγινε την Παρασκευή 27 Μάιου 2022. 

Το πατρικό του στην Καλλιπεύκη βρίσκεται 

δίπλα στο δημοτικό σχολείο, ανατολικά. 

 

Η Μαντά Ουρανία ήταν ένα από τα παιδιά 

του Στέργιου Ρημαγμού και της  Θεοδώρας 

Θωμά Καραμπατή. Ο Πατέρας της Στέργιος 

Ρημαγμός, αδερφός του Κώστα Ρημαγμού, 

που γράφουμε παραπάνω, αλλά από διαφο-

ρετική μάνα, το 1947 εγκαταστάθηκε στους 

Γόννους, όπου παντρεύτηκε με την Θοδώρα 

Καραμπατή. Από τον γάμο του αυτό απόκτη-

σε πέντε παιδιά (Στεργιανή, Σταυρούλα, Ου-

ρανία Θωμάς, Γιώργος). Στα 1975 περίπου, η 

Ουρανία παντρεύτηκε με τον Κώστα Μαντά 

(Ντάπο) του Αστερίου και της Σταυρούλας 

Τρ. Οικονόμου και μετανάστευσε στο Τορό-

ντο του Καναδά, όπου ήδη είχε πάει μετανά-

στης ο άντρας της. Από τον γάμο της απόκτη-

σε δυο αγόρια, τον Στέργιο και τον Τριαντά-

φυλλο. Πέθανε στις 20 και κηδεύτηκε την 

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στο Τορόντο. 

 

Ο Γεροστέργιος Κων-

σταντίνος, ήταν το 

μοναδικό παιδί του 

Ιωάννη Γεροστέργιου 

και της Στεργιανή 

Γκούθα από τους Γόν-

νους.  

Βλ. ειδικό αφιέρωμα.  

Οι συγχωριανοί που έφυγαν… 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 17 Αύγουστος 2022 

1986 έζησε στη Ζηλευτή Τρικάλων. Από το 

1986 και ως τον θάνατό του, ζούσε στην Πε-

ραία Θεσσαλονίκης και εργαζόταν ως οδηγός 

στον ΟΠΑΠ, από όπου συνταξιοδοτήθηκε. 

Από τον γάμο του απόκτησε δυο παιδιά, την 

Παγώνα και τον Θάνο, από τον οποίο είδε 

και μια εγγονή. Κατέληξε στις 20 Ιουλίου 

2022, του Αγίου Προφήτου Ηλία, σε ηλικία 

78 ετών. Ο Αντώνης ήταν δουλευτάρης και 

γερό παλικάρι. Ήταν ευχάριστος στις παρέες 

του και άντρας μπεσαλής. Κακώς ή καλώς 

όμως, τα περισσότερα χρόνια τα πέρασε μα-

κριά από την Καλλιπεύκη και δεν τον ζήσαμε 

όσο θα έπρεπε. Με τον Μανίκα Στέργιο, που 

γράφουμε παραπάνω ήταν αδέρφια. 

 

Ο Ρημαγμός Αστέριος ήταν το δεύτερο παιδί 

(Δημήτριος, Στέργιος, Παγώνα, Γιάννης) του 

Κωνσταντίνου (Γκουντή) Ρημαγμού και της 

Βαρσάμως Αστερίου 

Κούσιου. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 

1929, όπου και πέρασε 

ολόκληρη τη ζωή του. 

Ασχολήθηκε με την 

γεωργία και κυρίως με 

την κτηνοτροφία μέχρι 

τα βαθιά του γεράμα-

τα. Το 1967 παντρεύτη-

κε με την Μαρία του 

Στέργιου Παπαδόντα (Τσιρίκη), με την οποία 

απόκτησε τον Κώστα και τον Δημήτρη. Ήταν 

φιλήσυχος και λιγομίλητος άνθρωπος, που  

κοιτούσε τη δουλειά του και την οικογένειά 

του. Του άρεσε το τσιπουράκι, το οποίο το  

έπινε μέχρι τα 91 του χρόνια. Ήταν υγιής 

άνθρωπος σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής 

του. Πέθανε την Πέμπτη 18 και κηδεύτηκε το 

Δυστυχώς όμως, τα χρόνια εκείνα τα φτωχά 

και οι προκαταλήψεις για τις γυναίκες, (θα 

έβγαζε κακό όνομα… έλεγαν…), την εμπόδι-

σαν να φύγει παραπέρα και να γίνει μεγάλη 

τραγουδίστρια της δημοτικής μας παράδοσης 

(νομίζουμε ότι είχε και πρόταση για δίσκο).  

Δεν είχε να ζηλέψει τίποτε από τα μεγάλα 

γυναικεία ονόματα της μουσικής μας παρά-

δοσης. Έτσι, έμεινε στο μεροκάματο και πα-

ντρεύτηκε στον Βρυότοπο με τον Βασίλειο 

Καράντζιο, όπου πέρασε την υπόλοιπη ζωή 

της χωρίς να μπορέσει ποτέ να κάνει πραγ-

ματικότητα το όνειρό της. Δεν απόκτησε παι-

διά και πέθανε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 

2022 σε ηλικία 86 ετών. Κηδεύτηκε στον Βρυ-

ότοπο. Το πατρικό της στο χωριό, ήταν πάνω 

στην Μπλόσινα, πάνω από του Μήτσου Μου-

σουλή το σπίτι. Σήμερα δεν υπάρχει!  

 

Ο Καραβάνης Αστέριος (Στέλιος - Λιλάκι) 

ήταν ένα από τα έξι παιδιά (4 κορίτσια, 2 

αγόρια) του Καραβάνη Αποστόλη και της 

Δέσποινας Αστερίου (Αναγνώστη) Γκέτσιου. 

Όταν ήταν σε ηλικία περίπου 5 με 6 ετών, το 

1966-67 η οικογένειά του μετανάστευσε στο 

Τορόντο του Καναδά, όπου ενηλικιώθηκε και 

εργάστηκε. Εκεί παντρεύτηκε και απόκτησε 2 

κόρες. Πέθανε σε ηλικία 60 ετών. Στο χωριό 

και γενικά στην Ελλάδα δεν ξέρουμε αν ήρθε 

ποτέ και τον θυμούνται αμυδρά μόνο τα παι-

διά της γειτονιάς του. Το πατρικό του είναι τα 

σημερινά χαλάσματα κάτω ακριβώς από το 

σπίτι του Μανώλη Γκαβούτσικου και δίπλα 

από του Στέργιου Μπουρονίκου, κοντά στη 

βρύση του Δεσπότη. Πέθανε το 2020 σε ηλι-

κία 60 ετών.    

αδέρφια στο γυμνάσιο. 

Σπούδασε Μαία και 

εργάστηκε ως Μαία. 

Από το γάμο της από-

κτησε μία κόρη την 

Έφη. Πέθανε ανήμερα 

της Αγίας Παρασκευής, 

στις 26 Ιουλίου 2022 

και κηδεύτηκε στην 

Αθήνα, όπου ζούσε. 

Ήταν 84 ετών. Με την Μαριγούλα Ντόντου 

που γράφουμε παραπάνω ήταν αδερφές. 

 

Η Γκαραφλή Σταματή 

ήταν ένα από τα κορί-

τσια (Κούλα, Ευγενία, 

Σταματή, Αθηνά) του 

Παύλου Γκαραφλή και 

της Μαρίας Νικολάου 

Λαμπίρη. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 

1936, όπου και ενηλι-

κιώθηκε. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 μετακόμισε οικογενεια-

κώς στον Αμπελώνα - Βρυότοπο για περισσό-

τερες ευκαιρίες, όπως έκαναν πολλοί τότε. 

Από μικρό κορίτσι βγήκε στο μεροκάματο και 

εκτός από δουλευτάρα ήταν και πολύ καλή 

φωνή! Ήταν ένα από τα καλύτερα 

«αηδόνια» της Καλλιπεύκης και του Ολύ-

μπου. Τραγουδούσε υπέροχα και όλοι την 

καμάρωναν. Τραγουδούσε καθημερινά ακό-

μα και στα χωράφια («βούιζι η Βάλτους», 

όπως λένε ακόμη οι μεγάλοι). Και τότε, στον 

κάμπο της Καλλιπεύκης, στον Βάλτο, σταμα-

τούσαν όλοι την τσάπα ή το μάζεμα των φα-

σολιών για ν’ ακούσουν τη Σταματή, που 

τραγουδούσε υπέροχα δημοτικά τραγούδια. 

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 στην Καλλιπεύ-

κη. Ευτύχησε να δει από τα παιδιά του και 4 

εγγόνια. 

 

Η Ποντίκα Τούλα 

(Αρετούλα) ήταν η 

μοναχοκόρη (Γεώργιος, 

Νίκος, Γιάννης, Τρια-

ντάφυλλος, Τούλα) του 

Αθανασίου Μαντά 

(Τσιμπιρή) και της Πα-

ρασκευής Τσολάκη. 

Γεννήθηκε στην Καλλι-

πεύκη την Μ. Δευτέρα 

του 1941, όπου και μεγάλωσε. Εκεί πήγε σχο-

λείο αλλά δεν μπόρεσε να σπουδάσει περισ-

σότερο λόγω καταστάσεων αν και θα το 

ήθελε πολύ, γιατί αγαπούσε τα γράμματα. 

Μεγάλωσε με αγάπη, πάντα είχε δίπλα της τα 

τέσσερα αδέρφια της ενώ έχασε πολύ νωρίς 

τον πατέρα της. Με αγάπη έκανε και τη δική 

της οικογένεια αφού παντρεύτηκε με τον 

Κώστα Ποντίκα από τη Ροδιά Τυρνάβου, με 

τον οποίο έζησε μαζί στη Λάρισα 28 ολόκλη-

ρα χρόνια. Μαζί του απόκτησε δυο παιδιά τον 

Λευτέρη και την Ελένη. Ασχολήθηκε με τα 

οικιακά και την οικογένειά της. Έφυγε από 

τη ζωή στις 6 Ιουλίου 2022. Η Καλλιπεύκη 

ήταν η αδυναμία της και την κουβαλούσε 

μαζί της μέχρι το τέλος. Κηδεύτηκε στη Ροδιά 

και ήταν 81 ετών.  

 

Η Ντόντου Ζωή ήταν το τρίτο παιδί (Μαρία, 

Φώτης, Ζωή) του Νικόλα Ντόντου και της 

Σταματίας Ιωάννου Τσιούγκου. Γεννήθηκε 

στην Καλλιπεύκη το 1938, όπου τελείωσε το 

δημοτικό. Κατόπιν η οικογένειά της μετακό-

μισε μισε στη Λάρισα για να πάνε όλα τα 

Οι συγχωριανοί που έφυγαν… 

Η μαμά μου, η Ζωή Ντόντου, του Νικόλα Ντόντου και της Σταμούλως Τσούγκου, έφυγε ανήμερα 

της Αγ. Παρασκευής (26 Ιουλίου 2022) το απόγευμα, παραμονή του Αγ. Παντελεήμωνος. 

Η Ζωίτσα γεννήθηκε κάποιον μήνα του χειμώνα του 1937 - 1938, γιατί εκείνα τα χρόνια οι γεν-

νήσεις δηλώνονταν στο περίπου.  Δηλώθηκε τον Φεβρουάριο αλλά η γιαγιά έλεγε πως την γέν-

νησε τον Νοέμβριο του ΄37.  Την βάπτισαν Ζωή, γιατί οι γονείς της είχαν χάσει άλλο παιδί, την 

Βαλσάμω, πιο πριν.  Από τα οκτώ παιδιά τους, τρία έζησαν, η Μαριγούλα, ο Φώτης κι η Ζωίτσα. 

Οι γονείς τους φρόντισαν «τα παιδιά να μάθουν γράμματα» και τα έστειλαν να σπουδάσουν. Η 

Μαριγούλα εσώκλειστη στη σχολή Παιδαγωγών στα Γιάννενα, ο Φώτης στην Θεολογική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Ζωίτσα εσώκλειστη στη σχολή Μαιών της «Βιργινίας Σκυλί-

τση» στην Αθήνα. 

Η μαμά μου, θυμόταν ότι με την αδελφή της ήταν από τα πρώτα κορίτσια, που φτάσανε μέχρι να 

«σπουδάσουν» και λέγαν στο χωριό «Α, βρε Νικόλα, τι στέλνς τα κορίτσια, ούτε ένα φασούλ΄ δε 

θα ξέρν να μασ’ν».  

Η Ζωίτσα το καλοκαίρι πριν πάρει το πτυχίο «της μαμής» ξεγέννησε μια συγχωριανή της 

(κάποια απ’ το Μιχανάντικο, μη με ρωτάτε, δεν θυμάμαι τα ακριβή στοιχεία) αλλά θυμάμαι ότι 

ένα καλοκαίρι, κάπου το 2004 στην πλατεία, ήρθε ένα παλικάρι, οικογενειάρχης πια κι ο ίδιος 

και μίλησε με τη μαμά για το ότι του είχε πει η μάνα του ότι «η Ζωϊτσα του Νικόλα του Ντό-

ντου», τη βοήθησε να έρθει στη ζωή.  Ήταν το γραμμένο της, όπως μου έλεγε η μάνα μου, γιατί 

κι η γιαγιά της ήταν η μαμή του χωριού! 

Η Ζωίτσα είχε «κακό γάμο», μη ρωτάτε τι και πως, μέσες άκρες τα γνωρίζετε. Εξάλλου έτσι ήταν 

για τις γυναίκες εκείνα τα χρόνια, αν είχαν δώσει «λόγο» και ξέραν στο χωριό, δεν μπορούσαν 

να κάνουν πίσω… «τι θα πει ο κόσμος»! Πάλι καλά, που στο τέλος κατόρθωσε να πάρει διαζύγιο 

κι ας την λέγαν «ζωντοχήρα».  Με αυτό τον τρόπο, κατόρθωσε να με μεγαλώσει σε υγιέστερο 

οικογενειακό περιβάλλον, μαζί με τα αδέλφια της… και εγώ να έχω «αδέλφια» όλα μου τα πρω-

τοξάδελφα, μεγάλη ευλογία!Και όχι μόνο αυτό, υπήρξα ευλογημένη να έχω εκτός από τη γιαγιά 

τη Μούλω και τον παππού Νικόλα, είχα κι άλλους δύο, την γιαγιά Παγώνα και τον παππού, Κα-

νάκη Πατούλια.  Γιατί η γιαγιά Παγώνα, που ήταν πεντάρφανη, μεγάλωσε μέσα στο 

«ντοντέτικο» κι είχε τη Ζωίτσα αγαπημένη της, έτσι λιανή και συνεσταλμένη, που ήταν.  Κι όταν 

παντρεύτηκε τον Κανάκη, κι έπρεπε να πάει «σπίτι» της, η μάνα μου έριξε μαύρο κλάμα και δεν 

την άφηνε να φύγει! Είδαν κι έπαθαν να το ηρεμήσουν το μικρό.  Έτσι και εγώ, απέκτησα κι 

άλλα «αδέλφια», τα «πατουλάκια» τον Χρήστο, τον Θόδωρο, τον Τάσο και τον Τζίκα (το Ζήση 

δηλαδή). 

Η Ζωίτσα λοιπόν, δούλεψε στο Αρεταίειο ως διπλωματούχος Μαία.  Εκεί γνώρισε τον πατέρα 

μου.  Όταν την σταμάτησε απ’ τη δουλειά για να δουλέψει στο τυπογραφείο και μετά στην εται-

Η Ζωίτσα (Ντόντου) απ’ τον Νιζηρό  

ρεία, που φτιάξανε, η μαμά μου πήγε στην DIDACTA, κάτι σαν ΙΕΚ της εποχής, και έμαθε Αγγλι-

κά, γραφομηχανή και λογιστικά. Μα το πιο περίεργο ήταν ότι η μαμά μου, που δεν έβρεχε μήτε 

το κεφάλι της στην θάλασσα, δεν έμαθε απλά κολύμπι, μα έδωσε εξετάσεις και πήρε δίπλωμα 

Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας, πρώτη σειρά αποφοίτων του ομίλου ΠΟΙΑΘ. Έγινε δηλαδή μια 

βουνίσια καπετάνισσα! 

Κι όταν πήρε διαζύγιο και ξαναγύρισε μαμή στην Μαιευτική Κλινική Παπαγεωργίου στο Βόλο, 

πήρε πιστοποίηση στις τεχνικές ανώδυνου τοκετού, έμαθε υπολογιστές και χειρισμό ιατρικών 

μηχανημάτων. Έτσι μπόρεσε να εργαστεί στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ως Βοηθός Ιατρικών 

Εργαστηρίων και χειρίστρια του μηχανήματος για την μέτρηση της οστεοπόρωσης, του Ομίλου 

Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και γύρισε στην Αθήνα, που ήμουν εγώ φοιτήτρια.   

Στην Ζωίτσα αρέσαν πολύ τα ταξίδια και οι βόλτες με το αυτοκίνητο.  Πήγε Γερμανία, Ιταλία, 

Κωνσταντινούπολη και αλλού, όμως το πιο αγαπημένο της ήταν αυτό στο Αγίους Τόπους. Αυτό 

το ταξίδι το έκανε συνταξιούχος, όταν είχαν αρχίσει τα προβλήματα στη βάδιση, καθώς αποδεί-

χθηκε ότι είχε αρχίσει η νόσος του Parkinson.  Παρόλα αυτά, όμως, καμάρωνε γιατί ανέβηκε όλα 

τα σκαλιά για την Αικατερίνη του Σινά! Μετά βαπτίστηκε «Χατζού» στον Ιορδάνη ποταμό, απ’ 

όπου έφερε και το «ρούχο» της. Και στην Ελλάδα, είδε πολλά μέρη είτε με το ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου 

είτε μαζί μου. Και που δεν την «τράβαγα» αυτή τη μάνα μου! Μέχρι και κάτοικο Μυτιλήνης την 

έκανα για δύο χρόνια, όταν δούλεψα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.  

Η Ζωίτσα, το κορίτσι που μεγάλωσε, όπως τόσοι άλλοι συγχωριανοί της, με φτώχεια, που είδε το 

σπίτι τους στην Καλλιπεύκη καμένο δύο φορές κι ανεβοκατέβαιναν στους Γόννους και την Λά-

ρισσα με τα πόδια, με γουρουνοτσάρουχα, τα κατάφερε και πήγε μακρύτερα. Έγινε μάνα, διέ-

πρεψε επαγγελματικά και  απέκτησε μόνη της το δικό της σπίτι. 

Η μαμά μου, ήταν πάντα χαμογελαστή, ευγενική, μα συνεσταλμένη, σχεδόν φοβισμένη. Όμως, 

υπήρξε μαχήτρια της ζωής. Κατάφερε να προσαρμοστεί σε όλες τις καταστάσεις και περιστάσεις 

κι αποτίναξε την βία, νίκησε τον καρκίνο, δάμασε το πάρκινσον και μου δίδαξε την υπομονή.  

Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος στην Καθολική Επιστολή αναφέρει : «Όλη τη χαρά να θεωρήσετε πως 

έχετε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε μέσα σε ποικίλες δοκιμασίες, γνωρίζοντας ότι η δοκιμή της 

πίστης σας κατεργάζεται υπομονή. Και η υπομονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και 

ολόκληροι, χωρίς να σας λείπει τίποτε». (Ιακ. 1,2-4). Έτσι έγινες και συ μανούλα μου, χωρίς να 

σου λείπει τίποτε όταν ξεκίνησες για το αιώνιο φως. Περπάτησες σ’ αυτή τη γη μέσα από τις 

δοκιμασίες με συνοδοιπόρο την υπομονή. Είσαι κάπου πραγματικά ασφαλής και βρήκες τους 

αγαπημένους σου στην αιώνια ζωή. Ένα τελευταίο σου ζητώ: Πρέσβευε υπέρ ημών.  

Έφη Παππά  



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 18 Αύγουστος 2022 

Γιαγιά μας Μαρία,  

«Διευθύντρια του 1ου Κρατικού Παιδικού Σταθμού Βόλου, από το χωριό Νιζηρό», όπως συνή-

θιζες να λες. Για πολλά παιδιά του Βόλου ήσουν η πρώτη τους δασκάλα, για μας ήσουν η δα-

σκάλα της ζωής μας. Μου έλεγες πως ξεκινούσες από την ορεινή Καλλιπεύκη του Ολύμπου, 

ακόμα και με τα πόδια για να πας γυμνάσιο στη Λάρισα. Σπούδασες στο νησάκι των Ιωαννί-

νων και ο πατέρας σου Νικόλαος Ντόντος ήταν πολύ περήφανος για την πορεία σου. Είχες 

μεγάλη περηφάνια, που γαλουχούσες ως δασκάλα - διευθύντρια 80 παιδιά του σταθμού κάθε 

χρόνο. Πολλά είναι σήμερα εδώ για να σε συντροφεύσουν στο τελευταίο σου ταξίδι.  

Από τα πρώτα μας βήματα, μαζί με τον παππού Στάθη Ευσταθίου, μας μεγάλωσες. Ήσουν η 

δεύτερη μάνα μας, έξυπνη, γλυκιά, τρυφερή, πάντα με τον καλό λόγο για όλους. Ήσουν πάντα 

εκεί στη ζωή μας, συμβουλάτορας. Μας δίδαξες πάνω απ’ όλα τι θα πει «οικογένεια». Δεν 

περνούσε μέρα, που να μην τριγυρνούσαμε στο ισόγειο γεμάτο αναμνήσεις από γιορτές και 

έντονες οικογενειακές στιγμές. Ήσουν δυναμική προσωπικότητα, γιαγιά μου αγαπημένη! 

Όλοι σε θαύμαζαν για το θάρρος σου, τη δυνατή αγάπη για τον παππού και για όλη την οικο-

γένεια. Τη θεία Μάτα, τη μαμά Βάγια και το θείο Κώστα. Μετά για μας τα 8 εγγόνια σου, τον 

Βαγγέλη, τη Ζωή, εμένα, τον Κωνσταντίνο, τον Στάθη και τους μικρότερους Αντριάνα, Στάθη 

και Έλενα.  

Και έρχομαι στον τελευταίο μήνα…. Πάλε-

ψες σαν παλικάρι στον άνισο αγώνα. Η 

καρδιά σου σταμάτησε να χτυπά και 

έφυγες ΓΕΜΑΤΗ, με τους ανθρώπους αυ-

τούς, που σε λάτρεψαν και σε έχουν βαθιά 

στην καρδιά τους. Ένα μεγάλο 

«ευχαριστώ» στο γιατρό μας, στο θείο μας, 

που τόσο σε βοήθησε.  

Γιαγιά, ήσουν πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ. 

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΑΣΤΕΡΙ ΜΑΣ… ΠΑΠ-

ΠΟΥ ΣΤΑΘΗ, θα ’σαι χαρούμενος τώρα.  

Σ’ ευχαριστούμε για ΟΛΑ. ΚΑΛΗ ΑΝΑΠΑΥ-

ΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ.  

               Μαρία Παλέντζα, εγγονή 

Εθελοντική αιμοδοσία 
 6 Αυγούστου 2022 

 

Το Σάββατο 6 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο Δημοτικό Σχολείο, 

που οργάνωσε ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.  

Προσήλθαν 19 αιμοδότησαν 15... Κάθε πέρσι και καλύτερα… Τους ευχαριστούμε θερμά και 

τους συγχαίρουμε! Όλες και όλοι έλαβαν το αναμνηστικό κόκκινο βραχιολάκι! Το παρόν έδωσε 

και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γρηγόρης Βλαχάκης. 

 

 

Αιμοδότησαν οι παρακάτω: 

 

Βαρδακάρης Α. Απόστολος 

Γενιτσεφτσής Ι. Χρήστος  

Γκαζγκάνης Ι. Δημήτριος  

Γκαραφλής Δ. Απόστολος  

Γκουγκουλιάς Δ. Απόστολος 

Γκούμας Ζ. Αστέριος  

Δουλαπτσής Α. Ιωάννης 

Ζαφείρη - Παπαδόντα Παγώνα 

Καρατόλιος Χ. Απόστολος 

Μαντα Α. Μαρία  

Μπάρμπας Α. Ανδρόνικος  

Παπαδούλη Γ. Αγγελική (Λίνα)   

Παπαστεργίου–Λαμπίρη Χριστίνα  

Ρημαγμού Ι. Μαρία  

Ταμπάκας Ν. Ηλίας  

Στη γιαγιά μας, Μαρία Ντόντου - Ευσταθίου 

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 πέθανε από ανακοπή της καρδιάς ο Καλλιπευκιώτης ιερέας Κων-

σταντίνος Γεροστέργιος σε ηλικία 84 ετών. Είχε γεννηθεί στην Καλλιπεύκη στις 10 Αυγούστου 

1938, όπου πήγε σχολείο και ενηλικιώθηκε. Γονείς του ήταν ο Ιωάννης Γεροστέργιος και η 

Στεργιανή Γκούθα από τους Γόννους. Οι γονείς του, που είχαν παντρευτεί το 1922 περίπου, 

απόκτησαν το μοναδικό τους παιδί τον Κωνσταντίνο, μετά από 16 χρόνια! Όπως μας είχε πει 

κάποτε ο ίδιος, ήταν αποτέλεσμα προσευχής των γονιών του. Η μάνα του τότε ήταν 40 ετών. Ο 

Κωνσταντίνος πήγε μερικές τάξεις στο δημοτικό, μετά άρχισε ο Εμφύλιος με αποτέλεσμα να 

τελειώσει το σχολείο στα 16 του χρόνια. Ο πόθος του ήταν να μάθει γράμματα και να φύγει 

από το χωριό, όμως οι οικονομικές και όχι μόνο συνθήκες ήταν δύσκολες, γι’ αυτό για ένα χρό-

νο μαθήτευσε στους αδερφούς Ζαφείρη (Καψάλη) για να μάθει την τέχνη του μαραγκού στο 

χωριό. Το 1955 πήγε στη Λάρισα για να συνεχίσει την τέχνη αυτή έχοντας στο μυαλό του τις 

σπουδές. Το 1956 έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στην Εμπορική σχολή, όπου φοίτησε για εφτά 

χρόνια ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν σε διάφορες δουλειές για να βγάζει τα προς το ζην (σε μα-

νάβικο, στην οικοδομή, σε λογιστήριο κλπ). Η σχολή ήταν νυχτερινή, είχε πολλά μαθήματα, 

κυρίως οικονομικού περιεχομένου και την τελείωσε σε ηλικία 25 ετών.  

Στις 9 Μαΐου 1965, παντρεύτηκε με την Γκουντή Μαρία από το Βλαχογιάννι Ελασσόνας, με την 

οποία απόκτησε εφτά παιδιά (Στέλλα, Γιάννης, Μιχάλης, Βασίλης, Φιλοθέη, Χρυσόστομος, 

Λουκάς) όλα με δικές τους οικογένειες σήμερα. Του χάρισαν 14 εγγόνια και πριν από λίγες 

μέρες έγιναν 15. Στο μεταξύ είχε πάρει την μεγάλη απόφαση να γίνει ιερέας, το ήθελε πολύ 

όπως έλεγε, κι έτσι τον Φεβρουάριο του 1968, σε ηλικία 30 ετών, πήγε στην Τήνο για να φοιτή-

σει στην εκεί ιερατική σχολή. Στις 25 Απριλίου 1968 χειροτονήθηκε διάκος και στις 13 Οκτω-

βρίου της ίδιας χρονιάς, χειροτονήθηκε ιερέας στη Λάρισα επί μητροπολίτου Θεολόγου και 

τοποθετήθηκε στην ενορία του χωριού Ελευθεραί της Λάρισας, όπου λειτούργησε για σαράντα 

έτη μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2008. 

Όλα αυτά τα χρόνια έκανε σπουδαίο έργο στην ενορία του γι’ αυτό και οι κάτοικοι του χωριού 

Ελευθεραί τον σέβονταν και τον τιμούσαν. Κατά την αποχώρησή του, και προς τιμήν του, ετοί-

μασαν μεγάλη γιορτή. Ο παπα-Κώστας ποτέ δεν ξέχασε και την πατρίδα του την Καλλιπεύκη. 

Ερχόταν πάντα τα καλοκαίρια έστω και για λίγο με την πολυμελή οικογένειά του. Τα τελευταία 

μάλιστα 15-20 περίπου χρόνια που είχε φτιάξει το δικό του σπίτι (το παλιό, κληρονομιά από 

την θεία του Παγώνα Σκέτου-Μουσουλή), ερχόταν και παραθέριζε όλο το καλοκαίρι. Και ερχό-

μενος βοηθούσε στην εκκλησία μας λειτουργώντας ή ψάλλοντας.  Πέθανε στις 21 Ιουνίου, ημέ-

ρα Τρίτη, καιρός  που ετοιμαζόταν να βγει - να ταξιδέψει με την παπαδιά του στην Καλλιπεύ-

κη. Όμως, ο Θεός τον κάλεσε για το ουράνιο ταξίδι. Την ημέρα αυτή είχε βγει στη λαϊκή της 

γειτονιάς του με την πρεσβυτέρα του και μόλις έβαλε τα ψώνια στο αυτοκίνητο, έπεσε κάτω 

αφού η καρδιά του σταμάτησε να λειτουργεί. Την άλλη μέρα θα έβγαιναν στην Καλλιπεύκη.  Η 

κηδεία του έγινε την Πέμπτη στο Ελευθεραί, στο χωριό που λειτούργησε για 40 χρόνια, που 

αγάπησε και αγαπήθηκε. Ήταν πολύ καλός ιερέας, σεβάσμιος, πράος, χαρούμενος και με 

πνευματικές αναζητήσεις. Πολλά ωφεληθήκαμε από την συναναστροφή μαζί του. Στην κηδεία 

του παραβρέθηκαν εκατοντάδες πιστών, που τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Ο 

Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να τον κατατάξει στη χώρα των Αγίων. Αιωνία του η 

μνήμη!  

(αφιέρωμα για τον παπά-Κώστα υπάρχει στην Ωραία Καλλιπεύκη, φύλλο 136) 

Ο ιερέας Κωνσταντίνος Γεροστέργιος 

Το πρωί της Παρασκευής 4 Μαρτίου 2022, έφυγε από τη ζωή ο δάσκαλος και παιδαγωγός Νί-

κος Μπούτσικας. Γεννήθηκε το 1947 και ήταν το τέταρτο (από τα πέντε) παιδιά (Χρίστος, Κυ-

ριάκος, Θωμάς, Νίκος, Μαρία) του Αποστόλη Μπούτσικα (Τόλιου Ζιάκου) και της Σταματής 

Θωμά Τσιαπλέ. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στην Καλλιπεύκη και στη συνέχεια το τότε Γυ-

μνάσιο του Λιτοχώρου με τρομερές στερήσεις.  

Το 1965 εισήχθη πρώτος με υποτροφία στην παιδαγωγική ακαδημία της Θεσσαλονίκης απ’ 

όπου, μετά από τριετή φοίτηση (η μοναδική φουρνιά δασκάλων που φοίτησε τρία χρόνια), πή-

ρε το πτυχίο του δασκάλου. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως δόκιμος αξιωματικός και 

πήγε στη Γερμανία, όπου σπούδασε για τρία χρόνια Φυσική στο πανεπιστήμιο του Μονάχου. 

Μετά το διορισμό του ως δάσκαλος, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συμπλήρωσε τις σπουδές 

του στο τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για άλλα 

τρία χρόνια και πήρε το πτυχίο του Φυσικού. Επίσης φοίτησε δυο χρόνια στο Μαράσλειο Διδα-

σκαλείο της Αθήνας. Η φιλομάθειά του και το ανήσυχο πνεύμα του, τον οδηγούν πάλι στη Γερ-

μανία το 1984 για άλλα τέσσερα χρόνια, όπου πήρε δίπλωμα παιδαγωγικής από το πανεπιστή-

μιο Λούντβιγκσμπουργκ.  

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια κι ενώ ήταν διορισμένος δάσκαλος, απο-

σπάται για έξι χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης (ΑΠΘ) απ’ όπου πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα και συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα 

του σπουδαίου πανεπιστημιακού δασκάλου Χρίστου Τσολάκη. Από το 1998 και μέχρι το 2002 

υπηρέτησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το πόστο του σχολικού συμβούλου στην περι-

φέρεια του Λαγκαδά, ενώ συμμετείχε και ως διδάσκων σε επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαι-

δευτικούς στα Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΕΚ). Έπειτα η ελληνική πολιτεία τον 

έστειλε στη Γερμανία στην περιοχή Στουτγκάρδης (Βάδης Βιτεμβέργης) ως Συντονιστή Εκπαί-

δευσης των εκεί ελληνικών σχολείων, όσο και όλων των ελληνικών σχολείων της Ελβετίας.     

Ο Νίκος Μπούτσικας ήταν ανήσυχη και ερευνητική φύση και πολύ δημιουργικός. Άριστος δά-

σκαλος και παιδαγωγός. Πολύ χαμηλών τόνων, ταπεινός άνθρωπος, συζητήσιμος και με χιού-

μορ. Η γνώμη του ήταν σεβαστή και πολύ ωφεληθήκαμε όσες φορές μιλήσαμε μαζί του. Πέρα 

όμως από τα προσόντα και τις σπουδές του σε πολλούς τομείς, ήταν και ο καθημερινός δικός 

μας άνθρωπος. Οι πολλές ενασχολήσεις του με την επιστήμη, τα πνευματικά του ενδιαφέροντα 

και οι λοιπές υποχρεώσεις, δεν του έδωσαν αρκετό χρόνο ελεύθερο για να επισκέπτεται την 

Καλλιπεύκη όσο συχνά θα ήθελε. Θα τονίσουμε και πάλι ότι σπούδασε με πολλή ανέχεια και 

είχε συμφοιτητή του στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης τον επίσης αείμνηστο Χρίστο 

Δούκα, που πνίγηκε καθώς κολυμπούσε στη θάλασσα όταν είχαν πάει ημερήσια εκδρομή με τη 

σχολή τους τον Ιούνιο του 1966. Και ο Νίκος είχε ζήσει από κοντά εκείνη την τραγωδία.  

Το Ιούλιο του 1976 παντρεύτηκε με την επίσης Καλλιπευκιώτισσα και δασκάλα Ελένη Στέργιου 

Μασούρα, με την οποία απόκτησε δυο παιδιά, τον Στέλιο και την Θέκλα, τα οποία του χάρισαν 

πέντε εγγόνια. Η κηδεία του Νίκου έγινε στην Καλλιπεύκη, ήταν η επιθυμία του, την άλλη μέρα 

5 Μαρτίου, κάτω από άσχημες, χειμωνιάτικες συνθήκες. Έμενε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και 

στο Λιτόχωρο περνούσε τις διακοπές του.  

Ήταν 75 ετών. Αιωνία του η μνήμη. 

Ο δάσκαλος και παιδαγωγός Νίκος Μπούτσικας 

 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 19 Αύγουστος 2022 

Στην πλατεία του χωριού μας, προς νότο μεριά, υπάρχει ένα παλιό κτίριο, που πριν από λίγα 

χρόνια ήταν καφενείο. Ανήκε στους αδελφούς Γιάννη και Αγοραστό Οικονόμου, στους  Τσι-

γκάδες όπως τους λέγαμε, και τώρα πλέον στα παιδιά τους. Η πινακίδα που πριν από λίγο 

καιρό ήταν κρεμασμένη στα κάγκελα της βεράντας (την γκρέμισε το βαρύ χιόνι τον περασμέ-

νο χειμώνα), έγραφε: «ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Ο ΟΛΥΜΠΟΣ, Αφοί Χρ. Οικονόμου». Πέρυσι, 2021, 

δυστυχώς και τα τρία αδέρφια Στέργιος, Γιάννης και Αγοραστός, πέθαναν μέσα σε τέσσερις 

μήνες. Σπάνιο και θλιβερό γεγονός. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να γράψουμε το ιστο-

ρικό αυτού του κτιρίου που καθημερινά το βλέπουμε, αλλά οι νέοι και ίσως πολλοί ακόμη, 

δεν γνωρίζουν την ιστορία του.  

Το οικόπεδο, στο οποίο κτίστηκε το καφενείο, ανήκε σε μια από τις οικογένειες Πετρωτού, 

που μετά την απελευθέρωση του 1881 εγκαταστάθηκε στους Γόννους. Από αυτούς, το 1936 

περίπου, το αγόρασε ο Χρίστος Οικονόμου του Ιωάννου (Κουτσόγιαννος) και ο οποίος τα έτη 

1938-39 έκτισε το κτίριο, που υπάρχει σήμερα. Παιδί του Χρίστου Οικονόμου είναι ο Γιάννης, 

(ο Γιαννούλης), που σήμερα είναι 95 ετών και έχει φκιάσει σπίτι κάτω στην Ντόνταινα, πίσω 

από το σπίτι του Αλέκου Τσιρέβελου, στο οικόπεδο που αγόρασε από τον Στέργιο Μασούρα 

(Κιλιάφα). Το πατρικό σπίτι του Γιαννούλη, 

βρισκόταν στο σημερινό οικόπεδο του Γου-

λάρα, που βρίσκεται παραδίπλα στην πλα-

τεία. Αφού λοιπόν έκτισε το καφενείο ο Χρ. 

Οικονόμου (Κουτσόγιαννος), το 1940 το 

νοίκιασε στον Μήτσιο Πετρωτό. Την ίδια 

χρονιά όμως, κηρύχτηκε ο πόλεμος και ο 

Πετρωτός επιστρατεύτηκε. Έτσι, από τον 

Οκτώβριο του 1940 και μέχρι τον Μάιο του 

1947, το δούλεψε ο ιδιοκτήτης. Τον Μάιο 

του 1947 με τον Εμφύλιο, σκοτώθηκε μαζί 

με άλλους από τους αντάρτες ο Χρίστος Οικονόμου (Κουτσόγιαννος), ο ιδιοκτήτης και το κα-

φενείο εγκαταλείφτηκε μέχρι το 1950, χρονιά, που οι κάτοικοι του χωριού επαναπατρίστηκαν 

αφού το 1947 είχε εκκενωθεί όλη η Καλλιπεύκη λόγω κατάστασης. Μετά το 1950, για μια 

δεκαετία περίπου και μέχρι το 1963, το νοίκιασε και το δούλεψε ο Αντρέας Μιχαντάς. Τελικά, 

το 1963, τα αδέρφια Γιάννης και Αγοραστός Οικονόμου (Τσιγκάδες), αγόρασαν από τον Γιαν-

νούλη Οικονόμου (Κουτσόγιαννο) αυτό το καφενείο. Την επόμενη Χρονιά, 1964, το λειτούρ-

γησαν και αυτοί ως καφενείο και το δούλεψαν μαζί μέχρι το 1979. Από τη χρονιά αυτή και 

μέχρι τον Σεπτέμβρη του 1980, για ένα χρόνο περίπου, το νοίκιασαν στον γαμπρό τους Νίκο 

Κοκότη. Κατόπιν επέστρεψε από την Λάρισα, όπου εργαζόταν ο Γιάννης και το δούλεψε μαζί 

με τον γιο του Χρίστο μέχρι τον Οκτώβριο του 1984. Έπειτα και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 

1986, το καφενείο νοικιάστηκε από τον Στέργιο Παπαδημητρίου. Τέλος, από τον Σεπτέμβριο 

του 1986 και μέχρι τον Απρίλιο του 1989, το άνοιξε πάλι ο Γιάννης Οικονόμου (Τσίγκας) με 

τον γιο του Χρίστο.  

Εδώ τελειώνει το ιστορικό αυτού του παλιού 

καφενείου, το  οποίο από τότε (1989), εδώ και 34 

χρόνια περίπου, μένει σκοτεινό, κλειστό και 

σιωπηλό κρατώντας μέσα του όλα τα μυστικά 

και τις θύμησες του παρελθόντος. Δηλαδή τις 

κουβέντες, τα μασλάτια, τα γλέντια, τις χαρές, τα 

τραγούδια, τα πανηγύρια, τους καυγάδες, τα 

ξενύχτια, τα μεθύσια, αλλά και τις μάχες κατά 

τον Εμφύλιο. Αν είχε στόμα και λαλιά, πολλές 

ιστορίες θα μπορούσε να μας διηγηθεί. Χαρούμενες και θλιβερές, κωμικές και σοβαρές. Επί-

σης να προσθέσουμε ότι σ’ αυτό το καφενείο για πολλά χρόνια, πίσω από την είσοδο αλλά 

εντός του καφενείου, ή έξω και κάτω από την σκάλα, λειτούργησαν και υποτυπώδη κουρεία. 

Κούρεψαν εκεί ο Αντώνης Καστόρης (Πλεύρας), ο Αποστόλης Κάγκουρας, ο Γιάννης Λαμπίρης 

(Καΐτσιος) και ο Γιάννης Δεμερτζής. Ακόμη, εκεί είχαν στέκι και οι ταχυδρόμοι για να μοιρά-

ζουν τα γράμματα. Τέλος, να πούμε ότι, μέσα σ’ αυτό το καφενείο ακούστηκε και το πρώτο 

ραδιόφωνο, που πρωτοήρθε στην Καλλιπεύκη το 1941. Το είχε αγοράσει ο πρώτος ιδιοκτήτης 

του καφενείου ο Οικονόμου (Κουτσόγιαννος) Χρίστος.  

Κλείνοντας για πάντα το παλιό 

καφενείο, Απρίλη 1989, ο Γιάννης 

Οικονόμου (Τσίγκας) με το γιο του 

Χρίστο, στις 30 Απριλίου του 1989 

πάλι, άνοιξαν το σημερινό καφε-

νείο - καφετέρια - ταβέρνα – ουζε-

ρί, κάτω από το καινούριο τους 

σπίτι. Κι εδώ πρέπει να πούμε ότι, 

στο παλιό σπίτι, που υπήρχε εκεί, 

λειτουργούσε καφενείο ο πατέρας 

του Γιάννη, του Αγοραστού και του 

Στέργιου, Χρίστος Οικονόμου και αυτός. Το λειτουργούσε προπολεμικά και μέχρι το 1947 μέ-

χρι που σκοτώθηκε στον Όλυμπο. 

Παρατηρήσεις: Ο Χρίστος Οικονόμου του Ιωάννου (Κουτσόγιαννος), ο πρώτος ιδιοκτήτης του 

καφενείου αυτού και ο Χρίστος Οικονόμου (Τσίγκας) του Αστερίου και της Βασιλικής 

(Τσικώς), είναι δυο διαφορετικά πρόσωπα και δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους. Επίσης ο 

Γιάννης Οικονόμου του Χρίστου και της Σταματής Κάγκουρα (Γιαννούλης), γιος του πρώτου 

ιδιοκτήτη και ο Γιάννης Οικονόμου (Τσίγκας) του Χρίστου και της Μαρίας παπα-Γιάννη Λα-

μπίρη, παιδιά των δυο πρώτων, δεν ήταν συγγενείς. 

Έρευνα και παρουσίαση: Ζήσης Κατσιούλας  

Οκτώβριος 2021 

Το παλιό καφενείο « Ο ΄Ολυμπος» και το ιστορικό του 

 

 

 

Πολλές φορές ακούσαμε τα τελευταία χρόνια να γίνεται λόγος για την μεγάλη οικογένεια των 

Ζαχιλαίων ή Τζαχειλαίων, που ανέδειξε σημαντικούς πολεμιστές  κατά την Ελληνική Επανά-

σταση του 1821 και φυσικά την μεγάλη μορφή του οπλαρχηγού Γιώργου Ζαχίλα. Διάφοροι 

τόποι καυχώνται ότι οι Ζαχιλαίοι ήταν δικά τους παιδιά και το έχουν καμάρι. Η αλήθεια είναι 

ότι μετά την απελευθέρωση αλλά και νωρίτερα, διάφοροι Ζαχιλαίοι βρέθηκαν να ζουν στην 

Καρυά, στην Καλλιπεύκη, στους Γόννους και σε διάφορα άλλα μέρη. Η Μάνα των αφών Νικ. 

Οικονόμου της Καλλιπεύκης, Χρυσούλα, ήταν το γένος Ζαχίλα και το οικόπεδο, όπου έχουν 

σήμερα τα σπίτια τους ήταν του παππού τους του Ζαχίλα. Εμείς, όμως, μετά από πληροφορία 

που είχαμε,  ψάξαμε και βρήκαμε στο διαδίκτυο τις παρακάτω πληροφορίες που ρίχνουν 

αρκετό φως πάνω στο θέμα αυτό και μας ενημερώνουν σχετικά με την καταγωγή των Ζαχι-

λαίων και όχι μόνο. Ας δούμε τι λέει: 

«Το Ειρηνικό είναι χωριό του δήμου Πολυκάστρου, της επαρχίας Κιλκίς, του νομού Κιλκίς, 

Βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδος και Σκοπίων. Το χωριό ήταν αμιγώς ελληνικό από την περίο-

δο της Τουρκοκρατίας. Στα μέσα του 19ου αιώνα αναφέρεται ακμαία ελληνική κοινότητα. Η 

ονομασία του τότε ήταν Καλύβια Γιαννελαίων.  Η σημερινή ονομασία προέρχεται από τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου διεξήχθησαν σφοδρές μάχες μεταξύ των συμμάχων (υπό Γαλλική 

διοίκηση) και των Κεντρικών Δυνάμεων. Η ονομασία Ειρηνικό δόθηκε για να εξωραϊστεί η 

φρίκη των πολεμικών επιχειρήσεων της εποχής εκείνης.  

Οι κάτοικοι ήταν ημινομάδες και τα καλοκαίρια μετέβαιναν με τα πρόβατά τους στα βουνά 

της Κεντρικής Μακεδονίας, από τον Όλυμπο έως τα όρη ανατολικά των Σιδηρών Πυλών 

(Ντεμίρ Καπού) του Αξιού. Το χωριό αποτελούνταν κυρίως από Σαρακατσάνους, όπως και 

σήμερα. Οι πρώτες οικογένειες, που αναφέρονται ως κάτοικοι του χωριού είναι οι Γιαννελαί-

οι, οι Ζαχιλαίοι και οι Μουστακαίοι. Η οικογένεια των Ζαχιλαίων ανέδειξε τον σπουδαίο ο-

πλαρχηγό της επανάστασης του 1821 Γεώργιο Ζαχείλα, που έδρασε στο Βέρμιο και στον 

Όλυμπο. Με τη χάραξη των συνόρων του 1913, αλλά κυρίως μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου οι κτηνοτρόφοι σταμάτησαν να μετακινούνται προς Βορρά και πολλές οικογένειες 

που ξεχειμώνιαζαν σε βορειότερα μέρη συγκεντρώθηκαν στο Ειρηνικό. Μετά το 1941 στο 

χωριό εγκαταστάθηκαν και κάποιες οικογένειες από τον γειτονικό οικισμό Δαουτλί ή Αμπε-

λοχώρι (εγκαταλελειμμένο σήμερα), επειδή βρίσκονταν ακριβώς πάνω στην ελληνογιουγκοσ-

λαβική μεθόριο και αποτελούσε εύκολο στόχο των Βουλγάρων. Αυτές οι οικογένειες ήταν οι 

Κουκογιανναίοι, Ναστουλαίοι και οι Στεργιουλαίοι. Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα οι κάτοικοι 

της περιοχής αγωνίστηκαν για την ελευθερία έναντι σε Τούρκους και Βούλγαρους, με σπου-

δαιότερο μακεδονομάχο τον Γεώργιο Κουκογιάννη. Στο χωριό λειτουργεί η εκκλησία της 

Αγίας Παρασκευής. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι κτηνοτρόφοι και γεωργοί».  

Ζήσης Κατσιούλας 

Το χωριό Ειρηνικό του Κιλκίς  
και η σχέση του με την περιοχή του Ολύμπου.   

Η καταγωγή των Ζαχιλαίων  

Αναμνήσεις 

…όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι πας ο παππούς μας, ο Παπαποστόλης, είχε πολλούς φίλους 

από τα γύρω χωριά. Ένας από αυτούς, ήταν από την Ραψάνη. Λεγόταν Ιωάννης Καραγγώνης. 

Να δούμε ήταν φίλος; 

Όταν λοιπόν αυτός επρόκειτο να έρθει στο χωριό μας, να πουλήσει προϊόντα της εποχής, 

ειδοποιούσε τον παππού δυο τρεις μέρες νωρίτερα. Ο παππούς μας, έλεγε στα παιδιά του να 

φέρουν ένα αρνί, να είναι καλό, όχι κανένα κύλαβο (άρρωστο), για να φιλέψει τον φίλο του. 

Αυτό επαναλαμβανόταν πολύ συχνά… 

Οι Γερμανοί, το 1943 μάζεψαν όλους τους κατοίκους των χωριών Σκαμιά, Πουλιάνα, Καρυά 

και Καλλιπεύκη, μας κατέβασαν στην Ραψάνη και κάψανε τα σπίτια μας. Μαζί μας και η για-

γιά. Ο παππούς κρύφτηκε και δεν τον βρήκαν, όπως και πολλούς άλλους.  Εμάς μας έκλεισαν 

σε διάφορα σπίτια στην Ραψάνη αλλά όχι με τόσο αυστηρή φρούρηση, με αποτέλεσμα όσοι 

θέλανε μπορούσαν να το σκάσουν. Λέει λοιπόν η μανιά μας, στον πατέρα μου: «Εγώ, Ανα-

στάση, θα πάω να μείνω στο σπίτι του φίλου του πεθερού σου. Εσείς κανονίστε πού θα πά-

τε».  Λέει ο πατέρας μου: «Να πάμε μαζί να βρούμε το σπίτι. Πού να τρέχεις μόνη σου». 

Και πηγαίνουμε και βρίσκουμε τον φίλο του παππού μας, που ο Θεός να τον κάνει φίλο. Μό-

λις μας είδε, ούτε μέσα στο σπίτι δεν δέχτηκε να μας βάλει. Μας παίρνει και μας πηγαίνει σε 

ένα κτίσμα διώροφο, σχεδόν έξω από το χωριό, που μέσα έβαζε και κοιμόταν τα γίδια του. 

Μας βάζει και καθαρίζουμε ένα δωμάτιο πάνω, το χαγιάτι, τον διάδρομο και την σκάλα και 

λέει στην μανιά μας. «Άντε παπαδιά, βολέψου εδώ, είναι μια χαρά» και πάει να φύγει. Και 

τον λέει η γιαγιά μου: «Για μένα το καθαρίσαμε Γιάννη; Εγώ δεν θα μείνω εδώ. Εμείς ήρθαμε 

να σε δούμε και να φύγουμε». 

Όταν γυρίσαμε στον τόπο μας, είπε η γιαγιά στον παππού τα φερσίματα του φίλου του. 

Μπροστά ήταν και ο θείος μου ο Γιάννης, ο οποίος είπε στον παππού: «Αν ξανάρθει ο φίλος 

σου πατέρα, να τον φιλέψεις αρνί και μάλιστα καλό και όχι κύλαβο». Ένα μεσημέρι, μετά 

από καιρό, γύρισα από τα πρόβατα φέρνοντας το γάλα. Στην αυλή ήταν και ο θείος μου ο 

Γιάννης, να με βοηθήσει να κατεβάσουμε τους τενεκέδες. Από τον κάτω δρόμο, ακούμε τάκα 

τούκα, τάκα τούκα και βλέπουμε τον φίλο του παππού μου, καβάλα στο μουλάρι του να μπαί-

νει στην αυλή μας. Πηγαίνει ο θείος ο Γιάννης, πιάνει το καπίστρι, κάνει στροφή και γυρίζει 

το ζώο προς την έξοδο της αυλής και του λέει ήρεμα:  

«Άντε, Γιάννη, από κει που ήρθες». 

«Φίλος είμαι, βρε Γιάννη, τι κουβέντες είναι αυτές;» λέει με απορία αυτός. 

«Άντε, γιατί με βρήκες στις καλές μου», του απαντά πάλι ο θείος. 

«Τι λες, βρε Γιάννη, φίλος είμαι! Δεν με γνώρισες;», επιμένει με θράσος. 

«Βρε, άντε σου λέω, με βρήκες στις καλές μου, μην πάρω την φορτωτήρα (ξύλο που φορτώ-

νουν τα ζώα) και δεν θα προλαβαίνεις να μετράς τις ξυλιές! Γομάρι, να σε ταΐζουμε αρνιά 

και… πήγες την μάνα μου να μείνει με τα γίδια»!  

Απόστολος Καστόρης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/1913


 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 20 Αύγουστος 2022 

Καλοκαιρινά και ψιθυριστά 
Γράφει ο Ζήσης Κατσιούλας (ΖΑΚ)  

Πούλησαν το σπίτι κι έφυγαν 
 

Στις 20 του περασμένου Απρίλη πέθανε ο Κωνσταντίνος Ρημαγμός του Γεωργίου, που ήταν πα-

ντρεμένος με την Κούλα του Γιώργου Γκαβούτσικου και της Χάιδως. Ήρθε και η κόρη τους Μα-

ρία από τον Καναδά με την οικογένειά της και έκανε το καθήκον της. Κάθισε μέχρι τις 30 Ιουλί-

ου και παίρνοντας μαζί της και την 88χρονη μάνα της, Κούλα έφυγε πάλι για τον Καναδά. Το 

νέο δεν είναι ότι πήρε τη μάνα της στον Καναδά, δεν ήταν η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά την 

πήρε για πάντα, αφού το πατρικό τους το πούλησαν στην Καλλιπευκιώτισσα Ελένη Παπαστεργί-

ου (του Θωμά Τηγούλα). Δεν θα ξανάρθει κανένας πλέον, ούτε ο αδερφός της ο Γιώργος, στο 

όνομα του οποίου ήταν γραμμένο το πατρικό. Καλά να είσαι κι εκεί κυρά Κούλα έστω κι αν πο-

νέσαμε. Μείναμε λίγοι και σε χρειαζόμασταν… 

 

Δροσερό καλοκαίρι 
 

Σε αντίθεση με το καλοκαίρι του 2021, που ήταν πολύ ζεστό, το φετινό ήταν δροσερό και μάλι-

στα οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές. Παραφωνία ήταν το εικοσαήμερο από τον 15Αύγουστο 

μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου γιατί έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα και θύμιζε φθινόπωρο. 

 

 

 

 

Ρεκόρ συμμετοχών είχαμε φέτος στις εκλογές του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. στις 13 Αυγούστου, για την ανάδει-

ξη νέου Δ.Σ. αφού προσήλθαν 126 ψηφοφόροι. Ψήφισαν ακόμη και οι πέτρες, άνθρωποι που δεν 

είχαν πατήσει ποτέ σε παρόμοια ψηφοφορία. Και αν κανένας από αυτούς δεν είχε το «εισιτήριο 

- συνδρομή», κάποιοι άλλοι αλληλέγγυοι τους το προμήθευσαν. Το φαινόμενο αυτό, παρατηρή-

θηκε για δεύτερη ή τρίτη φορά στα χρονικά του Συλλόγου γιατί, έτσι έκριναν ορισμένοι ότι 

έπρεπε να γίνει. Δεν πειράζει αν έγινε έτσι, πειράζει που από την κάλπη δεν βγήκε ένα κράμα 

παλιών και νέων, έμπειρων και άπειρων. Στους ανθρώπους,  που έδειξαν δείγματα γραφής και 

όρεξης για δουλειά, δεν επιτρέπεται και είναι κρίμα για τον τόπο, να τους κόβουμε τα φτερά. Και 

ο νοών… 

 

Χορτάριασε ο Αϊ-Λιας 
 

Ανήμερα της γιορτής του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου, λειτούργησε και … φέτος, 2022, το εξω-

κλήσι στην ομώνυμη τοποθεσία. Λιγοστοί φέτος οι πιστοί που ανέβηκαν ως εκεί. Και τούτο διότι 

ήταν εργάσιμη μέρα αλλά κυρίως γιατί, ο δρόμος ήταν σε άθλια κατάσταση. Σκόνη, χώμα και 

τρόχαλα ολόκληρα (μεγάλες πέ-

τρες)  μέσα στο δρόμο - αν και 

πέρασε γκρέιντερ - ήταν οι αιτίες 

που ανάγκασαν πολλούς να μην 

ανέβουν στο εξωκλήσι. Επίσης η 

πανάκριβη βενζίνη, που είχε πά-

νω από δύο ευρώ εκείνη την πε-

ρίοδο, απέτρεψαν πολλούς για να 

βγουν. Και βγαίνοντας στον Αϊ-

Λια, το τοπίο αγριεμένο, ο τόπος 

χορταριασμένος, κάθε χρόνο όσο 

πάει και κλείνει. Κοπάδια πλέον 

δεν ανεβαίνουν για να βοσκή-

σουν και τα χόρτα, όταν κάποτε 

δεν φύτρωνε τίποτε, έφτασαν 

φέτος το μισό μέτρο. Όσο για τα 

πουρνάρια, αυτά θέριεψαν, σκοτεινιάζουν τον δρόμο και σε λίγο θα τον κλείσουν. 
 

Ήρθε και αγόρασε σπίτι 
 

Ο Κώστας Τσιάτσιος, γιος του μπάρμπα-Γιάννη, που φύτεψε τα πλατάνια της πλατείας, πέρασε 

σχεδόν όλη του τη ζωή στον Καναδά, στο Τορόντο. Τώρα, εβδομηντάρης πλέον, γύρισε ξανά στις 

ρίζες του, στην Καλλιπεύκη. Γύρισε και αγόρασε το παλιό σπίτι του Στέργιου Γκουγκουλιά 

(Τέγα), απέναντι από το ιερό των Αγίων Αποστόλων. Το σπίτι αυτό, το έκανε αγνώριστο και πο-

λύ όμορφο. Σκοπό έχει να έρχεται κάθε χρόνο και να παραθερίζει για κάμποσους μήνες. Ξεκίνη-

σε να πάρει σπίτι στη θάλασσα αλλά προτίμησε το χωριό του λόγω ησυχίας, δροσιάς και τοπίου. 

Εξάλλου, η θάλασσα πέφτει πολύ κοντά. Μπράβο Κώστα, έκανες την καλύτερη επιλογή. Σου 

ευχόμαστε να είσαι καλά με την οικογένειά σου και να έρχεσαι κάθε χρόνο να παραθερίζεις 

(έχει δυο γιους και μια κόρη, όλα παντρεμένα). Την ανακαίνιση έκαναν ο ίδιος με τα μαστόρια 

Μασούρα Γιάννη της Μάχης (Γιαννακό) και Ζαγκλέ Δημ. γειτόνοι στο πατρικό του. 

Οι ξενιτεμένοι 

 

Το καλοκαίρι αρκετοί ήταν οι ξενιτεμένοι, που ήρθαν από το εξωτερικό. Μάλιστα ποθούσαν 

πάρα πολύ να έρθουν αφού η καραντίνα από τον κορωνοϊό τους είχε στερήσει την πατρίδα 

σχεδόν τρία χρόνια. Ήρθαν, είδαν και αναχώρησαν πάλι μάλλον σκεφτικοί και προβληματι-

σμένοι. Κι αυτό γιατί δεν βρήκαν το χωριό όπως το είχαν αφήσει ή όπως θα το ήθελαν. Με 

παρέες, με τραπέζια, με κόσμο, με φίλους και συγγενείς. Φέτος η πλατεία ήταν άδεια. Δεν είχε 

τραπέζια και καρέκλες γιατί, το ένα μαγαζί έκλεισε και το άλλο, που απόμεινε, δεν μπορούσε 

να εξυπηρετήσει όλο τον κόσμο. Έτσι, δεν είχε πατριώτες, δεν είχε μαζεμένα, αγαπημένα πρό-

σωπα. Δεν βρήκαν παλιούς φίλους, γείτονες και χωριανούς, γιατί άλλοι έφυγαν για πάντα, 

άλλοι έχουν γεράματα, μερικοί είναι άρρωστοι και κάποιοι δεν έβγαιναν λόγω κορωνοϊού, που 

κακά τα ψέματα, κόλλησαν αρκετοί. Και την απογοήτευσή τους την είδαμε στα πρόσωπά τους 

και στις κουβέντες τους. Ελπίζουμε του χρόνου να είναι καλύτερα και χωρίς καραντίνες βέ-

βαια. Ας μην ξεχνάμε και τούτο. Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα.  

Ήρθαν ή μάλλον βγήκαμε πολλοί Καλλιπευκιώτες φέτος το καλοκαίρι στο χωριό μας. Βγήκαμε 

με όρεξη και χαρά για να περάσουμε λίγες ευχάριστες μέρες κοντά σε όλα αυτά που μας λεί-

πουν για 11 μήνες το χρόνο. Πολλοί ήταν και αυτοί, που ανεβαίνουν μόνο καλοκαίρι και όταν 

έφτασαν και είδαν την πλατεία άδεια από καθίσματα και καρέκλες απορούσαν και έβαζαν 

ερωτήματα στους άλλους και στον εαυτό τους: «Επιτρέπεται, καλοκαίρι καιρός και η πλατεία 

να είναι άδεια;» - «Τι χωριό είναι αυτό; Ούτε να φας δεν μπορείς. Πώς θα έρθουν οι ξένοι, 

πώς θα πάρει ανάπτυξη το χωριό;» -  «Μπράβο στην Καρυά, τέσσερις ταβέρνες και άλλα τόσα 

σούπερ μάρκετ έχει!»…  Και οι ερωτήσεις προς όλους και προς τον κανένα συνεχίστηκαν μέρες 

πολλές μέχρι που γυρίσαμε πάλι στις μόνιμες κατοικίες μας για να συνεχίσουμε του χρόνου 

πάλι το ίδιο τροπάριο όταν θα ανηφορίζουμε για την «κατηφορίζουσα» ραγδαίως Καλλιπεύκη. 

Απορούμε, ρωτούμε για τα πώς και τα γιατί. Πώς η Καλλιπεύκη κατάντησε έτσι; Πού πάει η 

κατάσταση; Και δεν βάζουμε το μυαλό μας να σκεφτεί απλά πράγματα. Δεκαετίες τώρα όλοι 

προσπαθούμε να φύγουμε από το χωριό, να βολευτούμε στο δημόσιο, να βολέψουμε τα παιδιά 

μας αλλά και τα εγγόνια μας. Και τώρα που ήρθε η ώρα του απολογισμού απορούμε και ρω-

τούμε λες και δεν ήμασταν εμείς που επιτελέσαμε το «έγκλημα».  Ποιος αγαπητοί μου, θ’ ανοί-

ξει ταβέρνα ή σούπερ; Ποιος θα γίνει τεχνίτης; Οι γέροι, οι συνταξιούχοι, οι περαστικοί; Τα 

παιδιά μας δεν τα βάζουμε σε βαριές δουλειές, θέλουμε να καλοπερνούν. Και αυτοί που είχαν 

ή έχουν τα μαγαζιά, τα παιδιά τους τα έδιωξαν μακριά ή δεν τα αφήνουν να αγγίξουν ούτε 

ποτήρι. Κακά τα ψέματα, δεν θέλουμε βαριές δουλειές, όλοι περιμένουμε από τους άλλους. Και 

αυτοί οι άλλοι είμαστε πάλι εμείς. Όμως, θα βρεθούν και κάποιοι ακόμα και δεν είναι λίγοι. Θα 

βρεθούν και θα πούνε με όλο τους το δίκιο. «Πού είναι αυτό το κωλοκράτος; Πού είναι η απο-

κέντρωση, που τόσες δεκαετίες επικαλούνται; Γιατί δεν ανοίγουν δουλειές στην επαρχία για 

να κρατήσουν τον κόσμο;». Κλπ, κλπ., κλπ. Ο πρώτος εγκληματίας και ηθικός αυτουργός είναι 

αυτό το κράτος, που δεν πρόκειται να γίνει κράτος. Αν η Καλλιπεύκη που βρίσκεται στο κέντρο 

της Ελλάδας ήταν σε χέρια Ευρωπαϊκά, θα ήταν ένας παράδεισος όλο τον χρόνο. Παγκόσμιο 

θέρετρο - πόσο απέχει το θέρετρο από το φέρετρο -  αλλά και γεμάτο κόσμο. Όμως, η Καλλι-

πεύκη που αγαπήσαμε, πέθανε, πεθαίνει. Και μαζί της όλη η Ελλάδα γιατί, παντού, η ίδια κα-

τάσταση υπάρχει, δηλ. η ΠΑΡΑΚΜΗ. Την «σκοτώσαμε» από την «πολλή αγάπη», όπως λέει 

και ένα λαϊκό άσμα.  Ο νεκρός θ’ αναστηθεί μόνο με θαύμα.  

 

Οι πρόσκοποι μας έβαλαν γυαλιά 
 

Τον Αύγουστο και για 15 περίπου μέρες, αρκετοί πρόσκοποι, έφηβοι, μαθητές, φοιτητές κλπ. 

που είχαν καταγωγή από όλη την Ελλάδα, φιλοξενήθηκαν στην κατασκήνωση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

του χωριού μας. Τις μέρες που κάθισαν έκαναν διάφορες δραστηριότητες και οι ίδιοι, όπως 

μας είπαν, το ευχαριστήθηκα πολύ. Τους άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και έφυγαν με τις καλύτε-

ρες εντυπώσεις. Όμως τα παιδιά αυτά, αγόρια και κορίτσια, μας έβαλαν τα γυαλιά. Όσες μέρες 

κάθισαν, έκαναν ωραία πράγματα και ομόρφυναν το χωριό μας. Καθάρισαν το γήπεδο του 

μπάσκετ και έβαψαν με λαδομπογιά τις μπασκέτες καθώς και τις διαγραμμίσεις του γηπέδου. 

Έβαψαν την παρακείμενη παιδική χαρά (αν είναι τέτοια). Άσπρισαν και κατόπιν ζωγράφισαν 

την πρόσοψη της κοινότητας. Καθάρισαν διάφορους χώρους και έκοψαν κλαδιά που εμπόδι-

ζαν στο δρόμο προς πατωμένη. Καθάρισαν και έβαψαν τα παγκάκια της πλατείας. Ζωγράφι-

σαν το παντοπωλείο Κατσιούρα της πλατείας (ιδιοκτησία Γκέτσιου). Παρουσίασαν στην πλα-

τεία θεατρικά δρώμενα κλπ. Όλα αυτά που αναφέραμε και μερικά ακόμη, ομόρφυναν το χωριό 

μας και έδωσαν με την παρουσία τους ζωντάνια στην άτονη και μουδιασμένη Καλλιπεύκη. Με 

λίγα λόγια, μας φόρεσαν τα γυαλιά, γιατί πολλά από αυτά που έκαναν, ήταν δουλειά δική μας 

και του δήμου και όχι δική τους. Εμείς καθόμαστε μακάριοι στην αδιαφορία μας και δεν κου-

νάμε το δαχτυλάκι μας για να κάνουμε κάτι, τουλάχιστον στις γειτονιές μας που ερήμωσαν και 

βρίσκονται σε άθλια κατάσταση αφού οι μουριές θα κλείσουν τους δρόμους και τα αγριοχόρ-

ταρτα θα μας πνίξουν όπως πάμε. Όλα τα περιμένουμε από τον δήμο. Τον δήμο που είναι ανά-

πηρος σε πολλούς τομείς και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών του. 

Γενική Συνέλευση - ρεκόρ συμμετοχών 



 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 21 Αύγουστος 2022 

 

Χειμώνας  

 

Το ιδιαίτερο του χειμώνα του 2022, δεν ήταν τα πολλά χιό-

νια ούτε οι μικρές θερμοκρασίες! Και, όμως, ήταν «βαρύς»! 

Βαρύς και προκάλεσε πάρα πολλές ζημίες! Αρκετές στέγες 

έσπασαν (αυτές, στις οποίες έπεσαν τα χιόνια - πάγοι από 

κάποια άλλη στέγη, που βρίσκονταν λίγο πιο ψηλά), πολλές, 

πάμπολες καπνοδόχοι έπεσαν, πολλά κεραμίδια στις άκρες 

έσπασαν και αρκετά κάγκελα ή φράχτες!  

Τέτοιο πάγο στις στέγες, ακόμα και οι πολύ ηλικιωμένοι δεν 

θυμούνται! Τι συνέβη; Άρχισε με πυκνό χιονόνερο! Και κα-

θώς συνέχιζε, έγινε απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας 

προς τα κάτω, με αποτέλεσμα αυτό να παγώσει! Πάνω στο 

παγωμένο χιόνι, έπεσε τις επόμενες μέρες και άλλο χιόνι! 

Μετά από αρκετές μέρες, που άλλαξε η θερμοκρασία, ξεκόλ-

λησε ο πάγος από τις στέγες και αλλοίμονο σε ό,τι ήταν 

μπροστά του ή από κάτω. Στη μία φωτογραφία βλέπετε τον 

πάγο (χιόνι) να εξέχει από τη στέγη περίπου ένα μέτρο, όσο 

τρία κεραμίδια μαζί!  

Αναφορές για τον χειμώνα στην Καλλιπεύκη από τον τοπικό 

διαδικτυακό τύπο:  

 

https://www.larissanet.gr/2022/03/01/synechizetai-i-pykni-

chionoptosi-stin-oreini-kallipefki-tou-dimou-tempon-fot-vinteo/ 

 

https://www.ilarissa.gr/news/larissa/larisa-i-bianka-timise-to-

onoma-tis-stin-kallipefki-25-ekatosta-chioni?

fbclid=IwAR1BqdtbW59v2dwXIgafQLpC9HgZzQi3YE6NMDA1FK

stLAs_cNsf0uCm_tY 

 

https://www.ilarissa.gr/news/larissa/apochionismos-sto-dromo-

kallipefkis-karyas-foto?

fbclid=IwAR2RMzjuFJ3uxvHHDTLZiFHIQEZv4oOVMk-

_Skw6w0_i75A5Vr6biD3CvN0 

Νέα ▪ Ειδήσεις ▪ Διάφορα  

Άγιος Νεκτάριος 3-9-2022 

 

Λειτούργησε το ομώνυμο εκκλησάκι, στην ράχη, στο σημείο 

απ’ όπου φαίνεται και η λίμνη και ο κάμπος της Θεσσαλίας, 

το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα αποκομιδής των λειψά-

νων του.  

Φωτογρααφία: Ζήσης Κατσιούλας 

Ημέρα της γυναίκας 
8-3-2022 

 

Γιορτάζεται πάντα στις 8 Μαρτίου, ως ημέρα μνήμης των 

αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. 

Τα τελευταία χρόνια κάθε άλλο παρά έχουν κερδηθεί… οι 

γυναικοκτονίες που έγιναν (κι όχι μόνο στην Ελλάδα) το 

δείχνουν!   

Η τσάντα, ίσα με μια παιδική γροθιά 

 

Μια όμορφη και πρακτική 

τσάντα, επαναχησιμοποι-

ούμενη, με μορφή φράου-

λας ή λεμονιού, έκανε ο 

σύλλογός μας, με το λογό-

τυπο επάνω, συμβάλλοντας 

στη μείωση των πλαστικών. 

Οι περισσότερες από αυτές 

μοιράστηκαν στα παιδιά, 

στις γυναίκες του χωριού 

και σε φίλους του συλλόγου 

ή διατέθηκαν (για κά-

ποιους που ήθελαν και 

δεύτερη στο κόστος - ένα 

ευρώ) και λίγες παραδόθη-

καν στο νέο Δ.Σ.       

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης 
8-2-2022 

 

Είναι η εκκλησία στην πλατεία του χωριού μας, γιορτάζει 

στις 8 Φεβρουαρίου. Ο Αγιος Θεόδωρος, έζησε στα τέλη του 

3ου μέχρι τις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα. Υπήρξε ανώτατος 

βαθμοφόρος του Ρωμαϊκού στρατού και μάρτυρας της Ορ-

θόδοξης πίστης. Και ενημερωτικά, πολιούχος του χωριού 

μας είναι ο ναός των Δώδεκα Αποστόλων.    

Άγιος Αθανάσιος  
2-5-2022 

 

Οι «Περδίκες» (πέρδικες) είναι βρασμένα αυγά, βαμμένα 

κόκκινα με διάφορα σχέδια και λουλούδια. Μετά την θεία 

λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε ο π. Σωτήριος, όλοι οι 

παραβισκόμενοι χωρίστηκαν σε ζευγάρια και κύλησαν τις 

«Περδίκες» στο χορτάρι μέχρι να τσουγκριστούν και να 

σπάσουν.  

Το σπάσιμο των αυγών συμβολίζει την Ανάσταση του Χρι-

στού, το κόκκινο τη χαρά, ενώ τα διάφορα σχέδια και λου-

λούδια, που έχουν πάνω ζωγραφισμένα, την Άνοιξη και την 

αναγέννηση της φύσεως μετά τον χειμωνιάτικο θάνατο. 

Ο Σύλλογός συμμετείχε και φέτος, προσπαθώντας να διατη-

ρήσει και να καταγράψει το έθιμο. Τα αυγά, που μοιράστη-

καν, ήταν προσφορά της Ντίνας και του Γιώργου Δάσιου, τα 

οποία έβαψε η Αμαλία Παπαϊωάννου.  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου 

δύο φορές το χρόνο. Στις 2 Μαΐου και στις 18 Ιανουαρίου. 

Απογραφή 

 

Δήμος Τεμπών: απογράφτηκαν το 2021, 11.994 άτομα από 

13.712 που ήταν στην απογραφή του 2011 και η μείωση ήταν 

της τάξης του 14,32%. Περισσότεροι είναι οι άνδρες 6,028 

(6.884 το 2011) με τις γυναίκες να είναι 5.996 (6.828 το 

2011). Η μείωση είναι κατά 1.718 άτομα σε μία δεκαετία 

(2021-2011). Στην Καλλιπεύκη απογράφτηκαν 210 αν και οι 

μόνιμοι κάτοικοι είναι 125 περίπου! 

25 Μαρτίου 2022 

 

Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον δάσκαλο!  

Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων (Πρόεδρος Κοι-

νότητας, Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», Δημοτικό Σχολείο), 

ομιλία, ποιήματα και τραγούδια, εθνικός ύμνος. 

https://www.larissanet.gr/2022/03/01/synechizetai-i-pykni-chionoptosi-stin-oreini-kallipefki-tou-dimou-tempon-fot-vinteo/
https://www.larissanet.gr/2022/03/01/synechizetai-i-pykni-chionoptosi-stin-oreini-kallipefki-tou-dimou-tempon-fot-vinteo/
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/larisa-i-bianka-timise-to-onoma-tis-stin-kallipefki-25-ekatosta-chioni?fbclid=IwAR1BqdtbW59v2dwXIgafQLpC9HgZzQi3YE6NMDA1FKstLAs_cNsf0uCm_tY
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/larisa-i-bianka-timise-to-onoma-tis-stin-kallipefki-25-ekatosta-chioni?fbclid=IwAR1BqdtbW59v2dwXIgafQLpC9HgZzQi3YE6NMDA1FKstLAs_cNsf0uCm_tY
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/larisa-i-bianka-timise-to-onoma-tis-stin-kallipefki-25-ekatosta-chioni?fbclid=IwAR1BqdtbW59v2dwXIgafQLpC9HgZzQi3YE6NMDA1FKstLAs_cNsf0uCm_tY
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/larisa-i-bianka-timise-to-onoma-tis-stin-kallipefki-25-ekatosta-chioni?fbclid=IwAR1BqdtbW59v2dwXIgafQLpC9HgZzQi3YE6NMDA1FKstLAs_cNsf0uCm_tY
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/apochionismos-sto-dromo-kallipefkis-karyas-foto?fbclid=IwAR2RMzjuFJ3uxvHHDTLZiFHIQEZv4oOVMk-_Skw6w0_i75A5Vr6biD3CvN0
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/apochionismos-sto-dromo-kallipefkis-karyas-foto?fbclid=IwAR2RMzjuFJ3uxvHHDTLZiFHIQEZv4oOVMk-_Skw6w0_i75A5Vr6biD3CvN0
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/apochionismos-sto-dromo-kallipefkis-karyas-foto?fbclid=IwAR2RMzjuFJ3uxvHHDTLZiFHIQEZv4oOVMk-_Skw6w0_i75A5Vr6biD3CvN0
https://www.ilarissa.gr/news/larissa/apochionismos-sto-dromo-kallipefkis-karyas-foto?fbclid=IwAR2RMzjuFJ3uxvHHDTLZiFHIQEZv4oOVMk-_Skw6w0_i75A5Vr6biD3CvN0


 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 22 Αύγουστος 2022 

 

Αγία Παρασκευή 
26 Ιουλίου  

 

Λειτούργησε το ομώνυμο εκκλησάκι, στην είσοδο του χω-

ριού, χοροστατούντος του π. Σωτηρίου.  

Αρκετές, αρκετοί οι πιστοί, λιγότεροι από άλλες χρονιές!  

Νέα ▪ Ειδήσεις ▪ Διάφορα  

Αγία Τριάδα 
21 Ιουνίου  

 

Λειτούργησε το ομώνυμο εκκλησάκι, στην ομώνυμη περιο-

χή, στο δάσος της Αγίας Τριάδας.   

Προφήτης Ηλίας 
20 Ιουλίου 

 

Λειτούργησε το ομώνυμο εκκλησάκι, στην ομώνυμη περιο-

χή. Λιγοστοί οι πιστοί - επισκέπτες, πολύ λιγότεροι από 

κάθε άλλη χρονιά.  

Φωτογραφία: Ζήσης Κατσιούλας 

Μετεωρολογικός σταθμός 

 

Ο μετεωρολογικός σταθμός είναι πλέον γεγονός! Άρχισε να λειτουργεί στις 18 Απριλίου και από την Κυριακή, 8-5-2022 και 

με πρόγνωση! Το κόστος έφτασε τα 600 ευρώ (σταθμός, κάμερα, πρόγραμμα πρόγνωσης, εγκατάσταση) συν τον υπολογι-

στή, που προσέφερε ο Δήμος μας.  

Ευχαριστούμε θερμά το Meteo-Thessalia.gr για την φιλοξενία και τον Πάνο Αρχοντή, ερασιτέχνη μετεωρολόγο καθώς και 

τον Δήμο Τεμπών. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο, που μπορείτε να τον προσθέσετε στην αρχική 

οθόνη του τηλεφώνου σας ή του υπολογιστή σας ή του τάμπλετ σας, μπορείτε 

βλέπετε τον καιρό της Καλλιπεύκης με πρόγνωση 5 ημερών καθώς και την 

Μεταμόρφωση, την ψηλότερη κορυφή του Κάτω Ολύμπου, σε πραγματικό 

χρόνο!   

http://www.meteo-thessalia.gr/stations/kallipefki/... 

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, αν και υποσχέθηκαν οικονομική συνδρομή, ώστε 

να καλυφθεί το κόστος… δεν το έκαναν! Ευχόμαστε επιτυχείς και χρήσιμες 

προγνώσεις. 

Πατωμένη 

 

Η αλυσίδα είχε από καιρό «κάνει φτερά»! Να τη χρησιμο-

ποιήσει οποίος την πήρε... Τώρα η είσοδος στην Πατωμένη, 

έκλεισε με συρματόσχοινο!  

Ευχαριστούμε τον Χρίστο Οικονόμου για την προσφορά του 

συρματόσχοινου και τον Δημήτρη Γκαζκάνη, για την προ-

σφορά και τοποθέτηση των δύο πασσάλων. 

Το Λεωφορείο τα παλιά χρόνια 

- Ήρθι του λιφουρείου , κουρνάρσι, αϊ τρέξτε θα του χάσουμι. 

- Τι καν'ς ετσ' χστιανέ μ’, μέχρι να παρ' τς στρουφές τ', να 

ξιφουρτώσ', θα του προυλάβουμι…  

Ας γυρίσουμε λοιπόν το ρολόι της ιστορίας στα χρόνια εκείνα 

και να περιγράψουμε κάποιες «εικόνες», σχετικές με το τι 

συνέβαινε, όταν το λεωφορείο της εποχής εκείνης, ήταν έτοιμο 

να ξεκινήσει την «Οδύσσειά» του από κάποιο χωριό με προο-

ρισμό την πόλη ή την «χώρα».  

- Ελα πίσου... έλα... έλα... παρ’ του λίγου διξιά, ακόμα λίγο… 

έλα... έλα… οοοοπα! καλά είσι. Κόφτου ούλου αριστερά τώρα κι 

τράβα μπροστά. 

- Δεν πάει άλλο, είνι ου πλάτανος. 

- Έλα πίσου... έλα... έλα... έλα... έλα. 

- Με παίρν' λίγου ακόμα; 

- Ναι. Έλα όπους είσι... έλα... έλα... έλα... όοοπα! 

- Ίσιουσι το τώρα και φεύγα. Είσι ιλεύθιρους. 

Πολλοί θα θυμούνται αυτά τα λόγια. Τα έχουν ακούσει πολ-

λές φορές. Είναι ο διάλογος του οδηγού με τον εισπράκτορα ή 

και κανενός χωριανού για την καθοδήγηση του λεωφορείου 

Έπαιρνε εμπρός η μηχανή και με ένα παρατεταμένο κορνά-

ρισμα καλούσε τους επιβάτες για να έρθουν στην πλατεία για 

να ταξιδέψουν. 

Μερικές φορές κάποιο καινούργιο λεωφορείο - πούλμαν το 

λέγανε - ερχόταν στο χωριό και τρέχαμε όλοι να το δούμε. 

Αυτό ήταν ωραίο, μεγάλο, όμορφο, πλουμιστό. Ήταν γεμάτο 

στολίδια. Εικονίτσες, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες, λουλούδια 

αληθινά και πλαστικά. 

Το καφενείο ήταν η στάση και άνοιγε πρωί - πρωί και σιγά - 

σιγά κατέφθαναν οι ταξιδιώτες. Κάθονταν μέσα στο καφενείο, 

οι μεγάλοι έπαιρναν το καφεδάκι τους και οι γυναίκες με τα 

παιδιά... τίποτα να μην τους ζαλίσει το λεωφορείο. 

Ο εισπράκτορας με τον οδηγό κι αφού πίνανε και αυτοί το 

καφεδάκι τους, άρχιζαν τη φόρτωση των αποσκευών. Στη 

σκεπή του λεωφορείου υπήρχε μια σκάρα σχεδόν σε όλο το 

μήκος του και μια μεταλλική σκάλα από πίσω ο εισπράκτορας 

ήταν πάνω, ο οδηγός στη μέση της σκάλας και εμείς από κάτω 

του δίναμε τα σακούλα και τα κοφίνια. Όταν τελείωνε η φόρ-

τωση, ο εισπράκτορας σκέπαζε την ...πραμάτεια με έναν μου-

σαμά, την έδενε με ένα σκοινί. 

Το ταξίδι είχε απ’ όλα, ήταν δύσκολο - χωματόδρομος, στρο-

φές, λιθάρια, σκόνη, κι οι άντρες κάπνιζαν αβέρτα τις γυναί-

κες και τα παιδιά «τά ’πιανε το ταξίδι» και θυμάστε το: 

«Εισπράκτωρ, σακούλα»! Στο άκουσμα αυτών των λέξεων, ο 

εισπράκτορας πεταγόταν σαν ελατήριο να φέρει τη σακούλα 

και να προλάβει το κακό. 

Είχε όμως και καλά, κουβέντα, γνωριμίες, μέχρι και προξενιά 

γίνονταν αλλά και έρωτες ξεκινούσαν στο πούλμαν. 

 

Αναμνήσεις παλιές, μιας άλλης Ελλάδας 

Κώστας Πετρόπουλος (FB) 

 

Η Πατωμένη—σήμα κατατε-

θέν της Καλλιπεύκης— και 

αυτήν την άνοιξη φόρεσε τα 

γιορτινά της για να υποδε-

χτεί πλήθος επισκεπτών και 

φέτος! 

Μια θάλασσα από 

«κλέφτες”, κάπου εκεί στην 

«λίμνη» της Καλλιπεύκης, 

περιμένει κάποιους ονειρο-

πόλους για να κάνουν… 

ευχές! 

http://www.meteo-thessalia.gr/stations/kallipefki/?_ga=2.57649001.272638869.1652024682-853501074.1650270824&fbclid=IwAR2JcQKru8-Plarzr13DR_iMs2q0m_YoS2C5mOhuZguyg67YS7TX2reGHso
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 Έκθεση φωτογραφίας  
της Γεροφώτη Μαρίας 

 

Η έκθεση με τίτλο «Εκεί που βγάζω βόλτα την ψυχή μου», εγκαινιάστηκε την Τρίτη 5 

Απριλίου, στο νέο Πολιτιστικό Κέντρο για τις ευπαθείς ομάδες, στην περιοχή Αβέρωφ Λάρι-

σας και παρέμεινε μέχρι και τις 20 Μαΐου.   
 

Η Μαρία Γεροφώτη, φίλη της Καλλιπεύκης, των αγριολούλουδων της περιοχής και του 

Συλλόγου μας, μας «ταξίδεψε» σ’ ένα φωτογραφικό σεργιάνι με χρώματα και αρώματα! 

Νερό, βλάστηση, λουλούδια, δέντρα και μικροί ή μεγαλύτεροι επισκέπτες αυτών (του νερού, 

της βλάστησης των λουλουδιών), συνέθεσαν ένα μαγικό ταξίδι στις εποχές του χρόνου και 

σε όμορφες τοποθεσίες του νομού Λάρισας, αποδεικνύοντας πως η ομορφιά βρίσκεται πά-

ντα και παντού γύρω μας, στα γυρίσματα των καιρών και στις εναλλαγές των χρωμάτων. 

Από την ορεινή Καλλιπεύκη μέχρι τα παράλια του δήμου Αγιάς, στον πολύχρωμο κάμπο 

των Φαρσάλων και στα γραφικά Αμπελάκια. Είχαμε την τύχη να την επισκεφτούμε. Υπέρο-

χη η έκθεση, υπέροχη και η φωτογράφος, που μας υποδέχτηκε και μας ξενάγησε στις ομορ-

φιές της (δικής της, αλλά όπως ανακαλύψαμε και δικής μας) φύσης.  

Γενική Συνέλευση 

 

Η Γενική Συνέλευση στις 13 Αυγούστου 

2022… θύμισε άλλες εποχές (1992, για όσους 

έχουν μνήμη)… «ψήφισαν και οι πέτρες»!  
 

Από μια ματιά στις ψήφους που έλαβαν οι 

υποψήφιοι και μια ματιά στις συνδρομές της 

ημέρας, θα βγάλετε τα δικά σας συμπερά-

σματα. «Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε για τη 

λίμνη…» και διάφορα άλλα, και… «θα σας 

τον πάρουμε τον Σύλλογο…». Όπως και 

έγινε! Μα… πόση δύναμη έχει αυτός ο Σύλ-

λογος; Μπορεί να ξανακάνει τη λίμνη; Φαί-

νεται πως για κάποιους μπορεί! 

 
 

Με τη λήξη και μετά την καταμέτρηση, με 

ρώτησε η Ρούλα Πασχάλη, συνάδελφος και 

συνοδοιπόρος στο Δ.Σ. τα δύο τελευταία 

χρόνια:  

- «Πώς αισθάνεσαι μετά από αυτό το απο-

τέλεσμα;». 

- ... «Αχ, Ρούλα», της απάντησα, «… σαν τον Κεμάλ του Χατζιδάκι!»  
 

(Στίχοι: Νίκος Γκάτσος, Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις, 1993) 

«Πάμε περίπτερο»  
 
Περισσότερα από 500 βιβλία είναι ήδη η «προίκα» της δανειστικής βιβλιοθήκης, που ονομά-

στηκε, «Πάμε περίπτερο» (πρόταση της πατριώτισσας Τασούλας Τσιλιμένη) και περισσότε-

ρα από 500 επίσης διαβάστηκαν (δανείστηκαν το σωστό) στη μικρή περίοδο λειτουργίας της. 

Οι φωτογραφίες από μόνες τους λένε πολλά!   

 

Η μία από την παρουσίαση του βιβλίου «Τα χρυσά ροδάκινα της αγάπης» της Εύης Γεροκώ-

στα (με την ευθύνη της εξελίχτηκε φέτος ο τριήμερο των αφηγήσεων) και η άλλη τα δυο παι-

δάκια στο παγκάκι της πλατείας να διαβάζουν κάποιο βιβλίο!   

Από δίμηνο σε δίμηνο  
 

Γράφει και σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου ( papaioannoupanagiotis@gmail.com)  

Αγροτική παραγωγή 
 
Καλή έως πολύ καλή η χρονιά φέτος 

για τους παραγωγούς της Καλλιπεύκης! 

Το σιτάρι πήγε πολύ καλά, οι ηλίανθοι 

(αν δεν τους καταστρέψουν τα αγριο-

γούρουνα) επίσης και φυσικά οι πατά-

τες και τα φασόλια Καλλιπεύκης, που 

δυστυχώς δεν απέκτησαν ακόμα όνομα 

προέλευσης (Π.Ο.Π.)  

Θέματα σχετικά με την Καλλιπεύκη, που δημοσιευθήκαν στον τοπικό τύπο και αξίζει να τα δια-
βάσετε.  

 

 Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη» 

στην έκθεση φωτογραφίας της Μαρίας Γεροφώτη 

https://www.larissanet.gr/2022/04/21/o-morfotikos-ekpolitistikos-syllogos-apantachou-

kallipefkioton-i-patomeni-stin-ekthesi-fotografias-tis-marias-gerofoti/ 

 

 Ελένη Καρέτση: «Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν» στη μάχη με τον καρκίνο του 

πνεύμονα 

https://www.prosopa.net/2022/eleni-karetsi-kallio-prolamvanein-para-therapefein-sti-machi-

me-ton-karkino-tou-pnevmona/ 

Κάποια από τα στιγμιότυπα της Καλλι-

πεύκης  που ξεχωρίσαμε: 

 

1. Άποψη της «λίμνης» 

2. Η άνοιξη «αγκαλιάζει» την Πα-

τωμένη 

3. Μια θάλασσα από νάρκισσους 

1 2 

3 

https://www.larissanet.gr/2022/04/21/o-morfotikos-ekpolitistikos-syllogos-apantachou-kallipefkioton-i-patomeni-stin-ekthesi-fotografias-tis-marias-gerofoti/
https://www.larissanet.gr/2022/04/21/o-morfotikos-ekpolitistikos-syllogos-apantachou-kallipefkioton-i-patomeni-stin-ekthesi-fotografias-tis-marias-gerofoti/
https://www.prosopa.net/2022/eleni-karetsi-kallio-prolamvanein-para-therapefein-sti-machi-me-ton-karkino-tou-pnevmona/
https://www.prosopa.net/2022/eleni-karetsi-kallio-prolamvanein-para-therapefein-sti-machi-me-ton-karkino-tou-pnevmona/


 

 

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ σελίδα 24 Αύγουστος 2022 

 

Γήπεδο 5Χ5 

 

Αν και το ζητήσαμε εγγράφως από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, Φάνη Γκουντουβά... 

δεν έγινε τίποτα! Αίτημα για διαμόρφωση του χώρου, ζητήσαμε, απέναντι από το δασονομείο, 

δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ. Πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, η οποία δεν είναι της αρμο-

διότητας του Συλλόγου αλλά του Δήμου και διά του Τοπικού Συμβουλίου.     

 
 

«Λευκές περιοχές»  
 
Συνεχίζεται η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα 

επιδότησης των νοικοκυριών για χορήγηση δορυ-

φορικής τηλεόρασης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  https://www.gov.gr/

upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/

psephiakes-diakuberneses/leukes-periohes με 

τους κωδικούς taxis ή στο ΚΕΠ του Δήμου μας 

(Μακρυχώρι).     

Λουλούδια του Μάη 
 
Έχουν ταυτιστεί πλέον με την 

Καλλιπεύκη κι έχουν γίνει πασί-

γνωστα! Όπως οι υπέροχες πατά-

τες της και τα φασόλια που… 

«βράζουν και χωρίς νερό»! Άρα 

δικαιολογημένα τα ταυτίσαμε με 

τη φύση, που «στην καλή της ώρα 

ευρήκα» και τη γιορτή της μάνας 

(δεύτερη Κυριακή του Μάη). 

Βρυσοπούλα 
 
Είναι η πιο γνωστή βρύση του χωριού μας! Η βρύση με το καλύτερο νερό (μετά από αυτήν 

της Πατωμένης). Η βρύση, που γύρω της έχει αρκετά μεγάλη κοινοτική έκταση! Ζητήσαμε 

από το Τοπικό Συμβούλιο οριοθέτηση του χώρου και διαμόρφωση σε ένα μικρό φυσικό αμ-

φιθέατρο! Όχι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο! Χωμάτινες κερκίδες ενδεχομένως και ξύλινες… θα τις 

έκανε σιγά σιγά ο Σύλλογός μας. Τίποτα! «Αν δεν έχω αίτημα από το τοπικό Συμβούλιο, δεν 

μπορώ να κάνω τίποτα», μας είπε ο Αντιδήμαρχος, Βασίλης Σίμος. Και αυτό το ζητήσαμε 

εγγράφως από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, Φάνη Γκουντουβά! 

Βρυσοπούλας συνέχεια 
 
Αν και καθαρίστηκε από τις οδηγούς και έναν εργάτη, το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο. 

Χρειάζεται αρκετή δουλειά για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος με άνεση και ασφά-

λεια. Παρ’ αυτά, όμως, προσπαθήσαμε και «αναδείξαμε» τον χώρο, την τρίτη ημέρα των 

αφηγήσεων.        

 
 

ΔΕΥΑΤ 
 

… αν και είναι ενήμερη… 

δεν προχώρησε σε κά-

ποιες εργασίες.  

 

Στο δρόμο εκεί που κάπο-

τε ήταν ιατρείο (ερείπια 

σήμερα), υπάρχει διαρροή 

νερού! Το επισημάναμε 

σε προηγούμενο φύλλο!  

 

Οι φωτογραφίες είναι με 

δύο έτη διαφορά. 

Από δίμηνο σε δίμηνο  

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/leukes-periohes
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/leukes-periohes
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/leukes-periohes

