
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με  τον  πλέον  δημιουργικό  τρόπο  κλείνει  για  τον  Δημοτικό  Οργανισμό  Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά  (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) μια δύσκολη χρονιά εν μέσω
πανδημίας. 

Ο  Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.  σε  συνεργασία  με  δύο  καταξιωμένους   επιστήμονες  συνδημότες,  την
Μαρία Ακρίβου  και  τον  Γιώργο Μαγαλιό,   προχώρησε στην  συγγραφή και  έκδοση δύο
βιβλίων  που  αφορούν  την  λαϊκή  παράδοση  και  την  πολιτιστική  κληρονομιά  των
Καραγκούνηδων. 

Από την μία, η Μαρία Ακρίβου διευθύντρια του νηπιαγωγείου Προαστίου, αποτύπωσε δέκα
παραμύθια τα οποία η αφήγηση αυτών έγινε από ηλικιωμένους συνδημότες μας και τα
οποία εικονογραφήθηκαν από τους μαθητές του νηπιαγωγείου το σχολικό έτος 2019-2020.
Παραμύθια  τα  οποία  συντρόφευαν  κάθε  σπίτι  τον  20ο  αιώνα.  Οι  γιαγιάδες  και  οι
παππούδες της τότε εποχής, που δεν υπήρχε ούτε ραδιόφωνο ούτε τηλεόραση, μάζευαν τα
εγγόνια τους τα παγωμένα βράδια του χειμώνα δίπλα στον μπουχαρί και αφηγούνταν με
τον πλέον εμβληματικό τρόπο τα λαϊκά μας παραμύθια. Βασιλιάδες, αφεντάδες, δράκοι και
νεράιδες γίνονταν ένα με τα μικρά παιδιά που ενσάρκωναν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο
τους ήρωες των παραμυθιών.

Από την άλλη ο Γιώργος Μαγαλιός κατέγραψε σε ένα βιβλίο, μετά από μία δεκαετή έρευνα,
την διάσωση των τροφών και των μαγειρικών συνταγών του Καραγκούνικου λαού. Για την
συγγραφή επικεντρώθηκε σε όλα τα χωριά του Δήμου Παλαμά καθώς και όμορων Δήμων.
Ένα καλαίσθητο βιβλίο με καραγκούνικες συνταγές που μπορούν να μαγειρευτούν από ένα
σύγχρονο άνθρωπο σε μια σύγχρονη κουζίνα. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν
οι  πάμπολες  παραλλαγές  κάθε  φαγητού.  Παρ’  όλα  αυτά  ο  βασικός  κορμός  της  κάθε
συνταγής παρέμεινε ο ίδιος.

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Οργανισμού  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,  Προσχολικής  Αγωγής
Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)  κ. Μπακαβέλος Βάιος μετά από επίσκεψη στον  προϊστάμενο της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Καρδίτσας κ.  Μπότα Αθανάσιο και εξασφαλίστηκε η
ειδική  άδεια  και  έγινε  η  διανομή  των  βιβλίων  σε  όλα  τα  δημοτικά  σχολεία  και  τα
νηπιαγωγεία  του  Δήμου  Παλαμά.  Στη  συνάντηση  παραβρέθηκε  και  ο  Οργανωτικός
Συντονιστής Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας  κ.  Κωτούλας
Βασίλειος.

Τα δύο βιβλία  αποτελούν πλέον  μοχλό  στα χέρια  όλων των εκπαιδευτικών του  Δήμου
Παλαμά που θα μπορούν να συμβάλουν με τον πλέον δημιουργικό τρόπο στην ανάπτυξη
των δεξιοτήτων των μικρών μαθητών.

Όλοι οι μικροί μαθητές μετέφεραν στα σπίτια τους αυτά τα δύο σημαντικά συγγράμματα
της Πολιτιστικής μας παράδοσης και Κληρονομιάς.  Η έκδοση των βιβλίων έγινε από τον
Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. και η διανομή δωρεάν.

Τα βιβλία θα μπορούν να τ’ αναζητήσουν όλοι στις δημοτικές βιβλιοθήκες του νομού μας,
στην Εθνική βιβλιοθήκη καθώς και στη  βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητρόπολης  Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δεν έγινε η επίσημη παρουσίαση των βιβλίων πράγμα που
θα γίνει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 



     


