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ΚΑΛΙΣΗΡΑ ΑΘ.ΑΠΟΣΟΛΟ (1931-2009) 

ΔΑΚΑΛΟ 

 

Ο Απόζηνινο θαιηζηήξαο ηνπ Αζαλαζίνπ γελλήζεθε ζην Πεξηβόιη Γνκνθνύ ην 

1931. Σα πξώηα γξάκκαηα δηδάρηεθε ζην Γεκνηηθό ρνιείν ηνπ ρσξηνύ ηνπ. Μεηά ην 

Γεκνηηθό ρνιείν, θαη παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ησλ γνληώλ ηνπ, θνίηεζε ζην 

εμαηάμην Γπκλάζην Λακίαο. ηε ζπλέρεηα ζπνύδαζε ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

Λακίαο θαη έγηλε δάζθαινο, επηιέγνληαο λα γίλεη νδεγόο ςπρώλ θαη εκπλεπζηήο 

νξακάησλ κέζσ ηεο παηδείαο. 

Αθνύ ππεξέηεζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία σο έθεδξνο αμησκαηηθόο 

Ππξνβνιηθνύ, δηνξίζηεθε θαη εξγάζηεθε σο δάζθαινο. Τπεξέηεζε ζε δηάθνξα ρσξηά 

ηεο πεξηνρήο, όπσο ν Αζβέζηεο θ.ά. Γηα αξθεηά ρξόληα ππεξέηεζε σο απιόο δάζθαινο 

θαη σο Γηεπζπληήο ζην Πεξηβόιη, όπνπ ηα ίρλε ηνπ παξακέλνπλ αλεμίηεια αθόκα θαη 

ζήκεξα. Οη αθαθίεο ζην δξόκν από ην Πεξηβόιη πξνο ηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό 
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ΑΓΓΔΙΑΙ θπηεύηεθαλ επί ησλ εκεξώλ ηνπ, δεθαεηία ηνπ ‘60, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία 

θαη κε πξνζσπηθό ηνπ κόρζν. Ο ζρνιηθόο θήπνο, πνπ βξηζθόηαλ πίζσ από ην ζρνιείν, 

θνληά ζην ξέκα, ιεηηνύξγεζε ππνδεηγκαηηθά ράξε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ κέξηκλα θαη 

ελδηαθέξνλ. Αθόκα, νη γπκλαζηηθέο επηδείμεηο, πνπ γίλνληαλ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο εθείλα ηα ρξόληα, γλώξηζαλ ηδηαίηεξε άλζεζε επί ησλ εκεξώλ ηνπ. 

Σν 1971 κεηαηέζεθε ζηελ Αηηηθή. Σνπνζεηήζεθε ζην 1ν Γεκνηηθό ρνιείν 

Πεηξνύπνιεο, όπνπ έδεζε θαη έδξαζε ηα ππόινηπα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, ρσξίο σζηόζν 

λα μεράζεη πνηέ θαη ηελ γελέηεηξά ηνπ. Ωο απιόο εθπαηδεπηηθόο ή Γηεπζπληήο αξγόηεξα 

θξόληηδε λα κεηαδίδεη γλώζεηο ζηνπο καζεηέο ηνπ (κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν Τπνπξγόο 

Κώζηαο θξέθαο), θπξίσο όκσο λα δηακνξθώλεη ραξαθηήξεο κε ήζνο θαη αξρέο. 

ηελ Πεηξνύπνιε αλέπηπμε παξάιιεια έληνλε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξάζε. Δπί 

ζεηξά εηώλ αζρνιήζεθε κε ηα θνηλά θαη πνιιά πξνζέθεξε σο δεκνηηθόο ζύκβνπινο ζηνλ 

ηνπηθό Γήκν. 

Γξαζηεξηνπνηήζεθε επίζεο ζην ύιινγν Ρνπκειησηώλ. Τπήξμε ν εκπλεπζηήο 

αιιά θαη ν δεκηνπξγόο θαη ζηπινβάηεο ηεο Έλσζεο Ρνπκειησηώλ Πεηξνύπνιεο, ηεο 

νπνίαο δηεηέιεζε Πξόεδξνο (1986-1988). 

Παξάιιεια, δελ μέραζε πνηέ ην Πεξηβόιη. Σν επηζθεπηόηαλ ζπρλά, όηαλ ηνπ ην 

επέηξεπαλ νη ππνρξεώζεηο ηνπ θαη έδεηρλε πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα πνπ ην 

απαζρνινύζαλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ππήξμε ν εκπλεπζηήο ηεο αλαθαίληζεο ηνπ 

λεξόκπινπ, ε νπνία πινπνηήζεθε ηειηθά ράξε ζηηο ζπληνληζκέλεο θαη επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο θαη άιισλ Πεξηβνιησηώλ (Απνζηόινπ Γάβαινπ, Γεσξγίνπ Ν.Σαζνύιε 

θιπ) ζε ζπλδπαζκό θαη κε ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ Γνκνθνύ θαη ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ 

Πεξηβνιίνπ. 

Νπκθεύηεθε ηε ζπλάδειθό ηνπ Διέλε Βόηζε, δαζθάια από ηελ πεξρεηάδα. Μαδί 

ηεο απέθηεζε δύν γηνύο, ηνλ Θαλάζε, πνιηηηθό κεραληθό θαη ηνλ Γξεγόξε, κεραληθό 

Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 


