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Bertel Thorvaldsen, Χορός των Μουσών στον Ελικώνα, 1807.
Οι γυμνές είναι οι τρεις Χάριτες (Αγλαΐα, Θάλεια και Ευφροσύνη). Οι κόρες αυτές του Δία ήταν θεές της
γοητείας, της ομορφιάς, της φύσης και της γονιμότητας. Αγαπούσαν πολύ την ομορφιά και έδωσαν στους
ανθρώπους τα ταλέντα για τέχνη. Ήταν συνοδοί των θεών και των Μουσών. Οι άλλες τέσσερις Μούσες
διακρίνονται αμυδρά πίσω από τις Χάριτες.

Συγκρότηση ΔΣ Συλλόγου Φιλο- Σύμφωνα με τον προγραμματισμό,
προόδων Άσκρης για το 2016
για φέτος θα επαναληφθούν οι
εκδηλώσεις στο αρχαίο θέατρο,
Πρόεδρος
: Ιωάννης Πέππας
την πλατεία και το Πνευματικό
Αντιπρόεδρος : Σωτήριος Χολιασμένος
κέντρο, ενώ θα σχεδιασθούν και
Γραμματέας : Ιωάννα Λυμπέρη
προωθηθούν δράσεις για δημιουρΤαμίας
: Σωτηρία Τσούκα
γία “θεματικού πάρκου” της ΚοιΜέλη
: Παντελής Καλατζής
λάδας των Μουσών και “Κέντρου
Ευθυμία Λυμπέρη
Ησιοδικών Μελετών”.
Χάρης Κλεφτογιάννης
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Καλή Σαρακοστή

και

Καλό Πάσχα
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Αποστολή και διανομή του περιοδικού μας
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου: www/hsiodos.gr. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται
και αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα
διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέντρο. Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € από το κατάστημα της πλατείας “ΕΥΦΗΜΗ” και το παντοπωλείο της Γ. Ν. Πέππα.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των
εξόδων, ενημερώνοντάς μας σχετικά.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκ των αναγνωστών συνδρομητών και μελών του Συλλόγου μας επιθυμούν, την προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, μπορούν να διαφημιστούν στην
εφημερίδα μας μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
με τον Πρόεδρο ή την Ταμία του Συλλόγου μας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Φωνή της Άσκρης
Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
“Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”

Περιμένουμε άρθρα σας
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
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Η στήλη της Σύνταξης
Αγαπημένοι μου αναγνώστες
Τώρα που συντάσσονται αυτές οι γραμμές είναι 21 Μαρτίου. Ημέρα εαρινής ισημερίας. Ένα
δυνατό σημείο εκκίνησης της Άνοιξης και της
Αναγέννησης.
Η φύση έχει την τιμητική της, έχει τα κέφια
της, εργάζεται, πρασινίζει, ανθίζει, χρωματίζει
και αρωματίζει την ζωή μας. Όπως είναι γνωστό όλα αυτά είναι ευεργετικά στο σώμα και
στο πνεύμα μας. Ακόμη και η απλή παρατήρηση της φύσης δημιουργεί την αίσθηση της χαλάρωσης και τη ηρεμίας. Αυτή την εποχή ξυπνάει το συναίσθημα της Αγάπης της Αλληλεγγύης και της Ανθρωπιάς σ αυτούς που μας
χρειάζονται και είναι τόσοι πολλοί Έλληνες ...
και αλλοδαποί...
Όμως παρά το γεγονός ότι πλησιάζουν οι Άγιες
ημέρες του Πάσχα και της Ανάστασης τα παγκόσμια γεγονότα και ιδιαίτερα της πατρίδας
μας εξακολουθούν να μας προβληματίζουν έντονα.
Οι δυσκολίες μεγαλώνουν, η ελπίδα περιορίζεται, η δοκιμασία μεγάλη για το έθνος μας,
αφού το πολιτικό μας σύστημα έχει βάλλει τον
ελληνικό λαό να τραβάει κουπί προκειμένου
κάποιοι να κρατηθούν ζωντανοί. Επειδή πλανάται ένας φόβος σας προτείνω να μη του επιτρέψουμε να κυριεύσει την ψυχή μας διότι την
υποσκάπτει. Τώρα είναι ή ώρα της συνειδητοποίησης. Το παρελθόν έφυγε ανεπιστρεπτί. Ας
προσπαθήσουμε να θυμόμαστε πως ήρωας δεν
είναι αυτός που φοβάται αλλά αυτός που παλεύει με τον φόβο του.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ευχηθώ η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης να αγγίξει τις
καρδιές όλων μας αυτές τις δύσκολες εποχές,
για να ξεπεράσουμε τον Γολγοθά, να επαναφέρουμε την ελπίδα, και να χτίσουμε ένα καλλίτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές με ανθρωπιά
και ευημερία.
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση
Για την Φωνή της Άσκρης
Ελένη Σταμάτη - Μπίμπα
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Ο δρόμος της Αρετής
**

... tÁj d' ¢retÁj ƒdrîta qeoˆ prop£roiqen œqhkan ¢q£natoi ...
Εύκολα την εξαθλίωση μπορείς κι αθρόα να την
πιάσεις.
Λείος είναι ο δρόμος της, πολύ κοντά μας μένει.
Μα μπρος στην αρετή ιδρώτα βάλανε οι θεοί

Σύμφωνα με τον Πρόκλο:
Δικαιολογημένα είναι «μακρύς ο δρόμος»' γιατί όσο απέχει ο θεός από την ύλη, τόσο
απέχει η αρετή από την κακία'
γιατί η αρετή βρίσκεται στη
συνύπαρξη με τον θεό, ενώ η
κακία στη ζωή μέσα στην ύλη.
Και ενώ είναι «μακρύς», είναι
και «ορθός», επειδή μας οδηγεί
προς τα πάνω' γιατί η αρετή
βρίσκεται πάνω, ενώ η κακία
κάτω. Και ο δρόμος είναι επίσης «τραχύς», επειδή είναι δύσβατος. Γιατί πρέπει να μάθουμε πολλά τα οποία αγνοούμε και τα οποία στην αρχή δύσκολα καταλαβαίνουμε,
και να αποβάλουμε πολλές κακές συνήθειες, τις οποίες δύσκολα μπορούμε να αποχωριστούμε επειδή έχουμε ανατραφεί με αυτές' και γενικά πρέπει
να περάσουμε μέσα από πολλές και επίπονες δοκιμασίες,
αυτές έχοντας υπόψη του, είπε
ότι «στην αρχή» ο δρόμος είναι
τραχύς. Στο τέλος, λέει, όταν
φτάσει κανείς στην κορφή της
πορείας , είναι στη συνέχεια
εύκολη η αρετή, και μάλιστα
ενώ στην αρχή ήταν δύσκολη
και δυσπρόσιτη. Γιατί όσοι έχουν την αρετή ζουν πλέον με
ευχαρίστηση. Και φαίνεται ότι
ο Ησίοδος είπε πριν από τον
Πλάτωνα ότι ο ενάρετος βίος
είναι όχι μόνο άριστος αλλά
και πάρα πολύ ευχάριστος.
Γιατί η ζωή που ακολουθείται
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οι αθάνατοι. Μακριά κι απότομη η οδός γι' αυτήν
και στην αρχή τραχιά. Μα όταν φτάσεις στην κορφή
εύκολη γίνεται έπειτα, κι ας ήταν δύσκολη.
(Ησίοδος, “Έργα και Ημέραι”, 287-292)

από ευκολία δηλώνει την ευχαρίστηση αυτής της κατάστασης.
Ας μην αποφεύγει κανείς,
λοιπόν, την άσκηση της αρετής
λόγω των κόπων, κατανοώντας
πρώτα ότι είναι παράλογο από
τη μια, για να μάθουμε κάποια
τέχνη ή για να πετύχουμε κάτι
άλλο από τα αναγκαία, να υπομένουμε κόπους για την απόκτησή τους, και από την άλλη, για να κατακτήσουμε την
αρετή που είναι η μόνη τελειότητά μας, να μην επιλέγουμε
τους κόπους με τους οποίους
πρόκειται να εξασφαλίσουμε
την απόκτηση της αρετής. Έπειτα πρέπει να σκεφτούμε και
τούτο, ότι σε όσους έλαβαν ασθενή φύση οι αρχικοί κόποι
προκαλούν δειλία και τους κάνουν να τρέξουν μακριά από
τις ασχολίες της αρετής· σε όσους όμως είναι από τη φύση
τους γενναίοι, γεννιέται έρωτας για αυτά των οποίων η απόκτηση ακούν ότι δεν είναι
εύκολη αλλά επιτυγχάνεται
από τους ανθρώπους μόνο με
πολύ ιδρώτα.
Γι' αυτό και ο Πλάτωνας υποδεικνύει ότι πρέπει σε όσους
έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία να δείχνουμε το πόσο
επίπονη είναι αυτή η ζωή, προκειμένου να ανακαλύψουμε τη
δειλή και τη γενναία φύση. Εκτός τούτων, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η απόλαυση
όσων αποκτήθηκαν με κόπους
είναι πιο ευχάριστη, ενώ για

όσα αποκτήθηκαν με ευκολία,
όπως εύκολη είναι η απόκτησή
τους, έτσι εύκολη είναι και η
περιφρόνησή τους. Γι' αυτό ακριβώς, όπως φαίνεται, η αρετή
είναι το πιο πολύτιμο πράγμα,
επειδή χρειάζεται πολλούς κόπους, και όσοι την απέκτησαν
αρέσκονται να μένουν σε αυτήν γνωρίζοντας τον ιδρώτα
που έχυσαν και μη θέλοντας
να χάσουν ένα πράγμα που
αποκτήθηκε με μύριους κόπους· και όπως ακριβώς την
κρατούν γερά, ως δυσαπόκτητη, έτσι την καθιστούν δύσκολα
αφαιρούμενη.
Σχετική είναι και η ρήση
του Ονέστου:
Ανεβαίνοντας στον Ελικώνα
κουράζεσαι πολύ, αλλά χορταίνεις με το γλυκό νερό της
κρήνης του Πήγασου·
έτσι και της σοφίας ο δρόμος
είναι ανηφορικός· αν όμως φτάσεις στην άκρη της κορφής, θα
δοκιμάσεις τις χάρες των Μουσών της Πιερίας.
(Ελληνική Ανθολογία, 5,230)
Γνωστό είναι και το δίλημμα
που αντιμετώπισε ο Ηρακλής
για τον δρόμο Αρετής και Κακίας.(Ξενοφών, “Απομνημονεύ(ΙΛΠ)
ματα”, 2,1,21-28)
Και κάτι για τους πρόσφυγες
Öj ¨n stasiazoÚshj tÁj pÒlewj m¾
qÁtai t¦ Ópla mhd# meq' ˜tšrwn,
¥timon enai kaˆ tÁj pÒlewj m¾
metšcein.
(Αριστοτέλης,”Αθηναίων
Πολιτεία” 8,5,4-6),
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Απλοποιήστε την ζωή σας
Λόγοι Αγίου Παϊσίου (Με πόνο και αγάπη
για τον σύγχρονο άνθρωπο)
Οι κοσμικοί λένε: "Καλότυχοι αυτοί που ζουν
στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες"
Αλλ.' όμως μακάριοι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν την ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής
αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον
των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν
από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής
μας. Αν δεν απλοποιήσει την ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται. Ενώ, αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος.
Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε
εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα
ένοιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και
δεν θα είχε πονοκέφαλο.
Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την
απλότητα. Γιατί πολλά από αυτά που κάνουν,
δεν τα χρειάζονται και τους τρώει το άγχος.
Τους μιλάω για την λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: "Απλοποιήστε την
ζωή σας, για να φύγει το άγχος". Και τα περισσότερα διαζύγια από κει ξεκινούν. Πολλές
δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν
οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι
δύο, πατέρας και μάνα, αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα- μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς- αυτόματο διαζύγιο μετά, εκεί φτάνουν.
Αν απλοποιούσαν όμως την ζωή τους, θα
ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι.
Αυτό το άγχος είναι καταστροφή!

"Αλοίμονό μου. Γιατί μέσα μου υπάρχει νύχτα,
μανία ακολασίας, απελπισμένος και σκοτεινός
έρωτας της αμαρτίας.
Δέξου τις πηγές των δακρύων μου.
Εσύ που μετατρέπεις το νερό της θάλασσας σε
σύννεφα. Σκύψε προς τους στεναγμούς της καρδιάς μου.
Εσύ που κατέβασες τους Ουρανούς στη Γή, με
την ανείπωτή Σου θυσία.
Θα καταφιλήσω τα άγια πόδια Σου, και θα τα
σφουγγίσω με τις μπούκλες των μαλλιών μου τα
πόδια, αυτά, που, τον κρότο των βημάτων τους,
σαν άκουσε η Εύα το δειλινό μέσα στον Παράδεισο, κρύφτηκε από τον φόβο της.
Ποιός μπορεί να γνωρίζει τα πλήθη των αμαρτιών μου, αλλά και τα απέραντα βάθη των Κρίσεών Σου;
Ψυχοσώστη Σωτήρα μου, μη με παραβλέψεις,
την δούλη Σου, Εσύ που έχεις αμέτρητη συμπόνια".
(Λευτέρης Σκορδίλης)

Ως το ξημέρωμα
Αχ αυτό το αίσθημα της προσμονής,
σαν την γλύκα της πιο όμορφης άνοιξης
αυτή η προσμονή που μες στην καρδιά
φωτιά γίνεται.
Εκείνη στήνει χορό στα κλεφτά
και ανταμώνει με την πίκρα, τον έρωτα
και την χαρά.
Δειλά ο χρόνος ξεμακραίνει,
μα εκείνη τρέχει ξωπίσω του.
Στην γωνία των ονείρων ξαποσταίνουν μαζί.

Εκείνος....ο χρόνος...βουβός
και εκείνη να του μιλάει δίχως αύριο,
για του πόθου τα παιχνιδίσματα,
για τις ημέρες της νιότης,
ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΙΑΝΗΣ
για την άνοιξη της ψυχής.
Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα … Ως το ξημέρωμα.
(σε μετάφραση)
Υ.Γ Under the same sky.
Κύριε, η γυναίκα που κατρακύλησε σε πολλές
(Κάτω από τον ίδιο ουρανό)
αμαρτίες, νοιώθοντας την Θεότητά Σου, παίρνοντας την ιδιότητα της αφοσιωμένης Μυροφόρου Γνωρίζεται ότι:
και θρηνώντας, Σου προσφέρει μύρα, πριν τον ε- Όταν τα φύλλα της συκιάς έχουν μεγαλώσει
ίσα με το πόδι [πατούσα] της χήνας ε! τότε είνταφιασμό Σου, λέγοντας:
ναι καιρός για μεσημεριάτικο ύπνο....
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Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 13ο)
1940 (συνέχεια)
Ζαχαρίας
Ζαρίφης
Κλεφτογιάννης
Κλεφτογιάννης
Κλεφτογιάννης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Μπαμπούλας
Μπαμπούλας
Μόσχοβας
Μιχαλόπουλος
Ρουσέτης
Παπαντωνίου
Παπαϊσιδώρου
Παπαδημητρίου
Παπαλουκάς
Σαϊτόπουλος
Σαμαρτζής
Χρήστου
Ζαχαρίας
1941
Βούσουρας
Κλεφτογιάννης
Καπέλιος
Κιούσης
Λεπενιώτης
Μπαμπούλας
Μήτραινας
Μήτραινας
Παπαγεωργίου
Παπαντωνίου
Ρουσέτης
Στεργίου
Σταμάτης
Σταμάτης
Τζανίμης
Χρήστου
Χαλκιόπουλος
Χρήστου
Λεβέτας
1942
Αργυρίου
Δήμου
Κουτσής
Κλεφτογιάννης
Καπέλιος
Καραγάτσουλης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Παπαναστασίου
Παπαναστασίου
Παπαϊσιδώρου
Παπαντωνίου
Ρουσέτης
Σταμάτης
Χολιασμένος
Χολιασμένος
Χρήστου
Βαλμάς
1943

Γεώργιος
Νικόλαος
Λάμπρος
ιιι
Χρήστος
Βασίλειος
Δημήτριος
Αναστάσιος
Γεώργιος
Σεραφείμ
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Αναστάσιος
Γεώργιος
Σπυρίδων
Βασίλειος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Στέφανος
Παναγιώτης
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Περικλής
Δημήτριος
Σωτήριος
Δημήτριος
Γεώργιος
Γεώργιος

Χαράλαμπος
Αθανάσιος
Λουκάς
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Νικόλαος
Αναστάσιος
Δημήτριος
Σωτήριος
Βασίλειος
Κωνσταντίνος
Σωτήριος
Σπυρίδων
Χαράλαμπος

ννν
Δημήτριος
Θεόδωρος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Παναγιώτη
Παναγιώτης
Λουκάς
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Χρήστος
Δημήτριος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Νικόλαος

ηηη
Δέσποινα
Βασιλική
Ασημίνα
Μαρία
Φλώρα
Μαρία
Λουκία
Θεοδώρα
Μαγδαληνή
Νικολίτσα
Αλεξάνδρα
Ευφροσύνη
Σωτηρία
Βασιλική
Χρυσή
Βασιλική
Δήμητρα
Μαρία
Στέλλα

Σπυρίδων
Αθανάσιος
Σπυρίδων
Παύλος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Κλέαρχος
Ευάγγελος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Φίλιππος
Σωτήριος
Παναγιώτης
Νικόλαος
Δημήτριος
Σπυρίδων
Νικόλαος

Σωτηρία
Μαρία
Παγώνα
Άννα
Μαρία
Δήμητρα
Βασιλική
Μαρία
Μαρία
Ευθυμία
Αικατερίνη
Δήμητρα
Δήμητρα
Μαρία
Χρυσαφία
Ελένη
Ιωάννα
Αικατερίνη
Αγγελική

Ιωάννης
Άννα
Κωνσταντίνος Βασιλική
Κωνσταντίνος Αικατερίνη
Ιωάννης
Χαρίκλεια
Νικόλαος
Χρυσή
Κωνσταντίνος Ευγενία
Λουκάς
Κρινιώ
Πελοπίδας
Ζωή
Νικόλαος Κωνσταντίνα
Κωνσταντίνος Ελένη
Ισίδωρος
Ευαγγελία
Χρήστος
Γεωργία
Παναγιώτης Βασιλική
Φίλιππος
Δήμητρα
Δημήτριος
Γαρυφαλιά
Νικόλαος
Αγγελική
Αριστείδης
Ελένη
Λουκάς
Αθηνά
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Ευαγγελίου
Παναγιώτης
Ζαρίφης
Σωτήριος
Ζαχαρίας
Παναγιώτης
Ζαχαρίας
Παναγιώτης
Λυμπέρης
Δημήτριος
Λυμπέρης
Αθανάσιος
Παπαϊωάννου
Δημήτριος
Πικάσης
Γεώργιος
Παπαϊσιδώρου
Γρηγόριος
Τακμάκης
Δημήτριος
Χολιασμένος
Παναγιώτης
1944
Βασιλείου
Παύλος
Γκανάπης
Επαμεινώνδας
Ζαχαρίας
Λουκάς
Ζαχαρίας
Παναγιώτης
Ζαχαρίας
Κωνσταντίνος
Ζαχαρίας
Σπυρίδων
Καπέλιος
Σπυρίδων
Κολοκυθάς
Ιωάννης
Λάμπρου
Νικόλαος
Λυμπέρης
Ευάγγελος
Λεβέτας
Γρηγόριος
Παπαϊσιδώρου
Γρηγόριος
Πέππας
Ιωάννης
Παπαϊσιδώρου
Σπυρίδων
Ρουσέτης
Αθανάσιος
Σαμαρτζής
Κωνσταντίνος
Σταμάτης
Χαράλαμπος
Χρήστου
Δημήτριος
Κολοκυθάς
Ιωάννης
1945
Αργυρίου
Γεώργιος
Δήμου
Ζαρίφης
Δημήτριος
Ιωάννου
Ιωάννης
Κιούσης
Λυμπέρης
Σωτήριος
Λυμπέρης
Κωνσταντίνος
Μαργαρίτης
Νικόλαος
Παπαπαναγιώτου Ματθαίος
Παπαναστασίου Λουκάς
Παπουτσής
Πέππας
Θεόδωρος
Πικάσης
Μιχαήλ
Σταμάτης
Κωνσταντίνος
Τζανίμης
Αναστάσιος
Χρήστου
Χρήστος
Ζαρίφης
Δημήτριος
Μπαμπούλας
Κωνσταντίνος
Χολιασμένος
Εμμανουήλ
1946
Ευαγγελίου
Δημήτριος
Ζαχαρίας
Αθανάσιος
Λεπενιώτης
Βασίλειος
Καπέλιος
Κωνσταντίνος
Κιούσης
Γεώργιος
Κλεφτογιάννης
Κλεφτογιάννης
Κωνσταντίνος
Μήτραινας
Επαμεινώνδας

Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Νικόλαος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
Λουκάς
Ιωάννης
Χαράλαμπος
Βασίλειος
Χαράλαμπος
Νικόλαος

Ελένη
Αγγελική
Στυλιανή
Ασημίνα
Αικατερίνη
Κρινιώ
Σπυριδούλα
Ασημίνα
Μαρία
Αθηνά
Αγγελική

Δημήτριος
Ασπασία
Ιωάννης
Άννα
Λουκάς
Δήμητρα
Αθανάσιος
Ασημίνα
Κωνσταντίνος Παγώνα
Νικόλαος
Στυλιανή
Ευθύμιος
Ευαγγελία
Σεραφείμ
Γαρυφαλιά
Κωνσταντίνος Ευαγγελία
Κωνσταντίνος Ελένη
Κωνσταντίνος Γεωργία
Ισίδωρος
Ευαγγελία
Αγάθων Κωνσταντίνα
Αντώνιος
Κωνσταντίνα
Παναγιώτης Βασιλική
Κωνσταντίνος Ασημίνα
Φίλιππος
Δήμητρα
Κωνσταντίνος Ασημίνα
Κωνσταντίνος Παναγιώτα
Ιωάννης
Άννα
Κωνσταντίνος Βασιλική
Ιωάννης
Αγγελική
Κωνσταντίνος Αλεξάνδρα
Στέφανος
Ευαγγελία
Ανδρέας
Αλεξάνδρα
Λουκάς
Κρινιώ
Γεώργιος
Μαρία
Βασίλειος
Παναγιώτα
Νικόλαος Κωνσταντίνα
Σπυρίδων
Μαρία
Αγάθων Κωνσταντίνα
Χαράλαμπος Ασημίνα
Κωνσταντίνος Αθανασία
Παναγιώτης Χρυσαφία
Παναγιώτης Μαρία
Ευστάθιος
Παρασκευή
Αναστάσιος
Βασιλική
Νικόλαος
Αγγελική
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Σπύρος
Νικόλαος
Παύλος
Ιωάννης
Ευάγγελος
Κωνσταντίνος

Ελένη
Στυλιανή
Γεωργία
Χρυσούλα
Άννα
Χαρίκλεια
Βασιλική
Βασιλική
(Συνεχίζεται)
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11 Φεβρουαρίου, Εορτή του Αγίου Βλασίου
Με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τιμήθηκε η μνήμη του
Αγίου Βλασίου, Επισκόπου Σεβαστείας στην Άσκρη. Αξίζει
να σημειωθεί πως η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον κεντρικό ενοριακό ναό μιας και ο
αφιερωμένος
κοιμητηριακός
ναός που είναι αφιερωμένος
στον Άγιο κρίνεται ακατάλληλος και επικίνδυνος. Περιμένει
το ενδιαφέρον όλων μας για να

Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ
η εικόνα του Αγίου Βλασίου
είναι στη δεξιά πλευρά, μετά
τις εικόνες του Χριστού και του
Ιωάννη Προδρόμου. Μία πιθανή εξήγηση. Σύμφωνα με τα
κεραμικά ευρήματα, ο οικισμός
πάνω από το νεκροταφείο κατοικείται συνεχώς από το 15ο
π.Χ. μέχρι τα μέσα του 20ου μ.Χ.
αιώνα. Η εκκλησία του Αγίου
Βλασίου ήταν ο κοιμητηριακός

θωμανικού οικονομικού συστήματος, όπου από τις ιδιοκτησίες έπεσαν στις μονοκαλλιέργειες (τσιφλίκια), η Παναγιά διαλύεται. Κάποιοι σκορπίζουν στους μικροοικισμούς,
κάποιοι κτίζουν το Ερημόκαστρο και οι υπόλοιποι μοιράζονται σε 12 τσιφλίκια. Σταδιακά
και μέχρι το 1687 οι κάτοικοι
από τα εξωκκλήσια της Κοιλάδας των Μουσών χτίζουν το

μπορέσει να διασωθεί από την
φθορά των χρόνων και να τιμηθεί στο “σπίτι” του ξανά ο
Άγιος.
Με αρκετούς Ασκραίους, ένα
γεμάτο λεοφορείο πιστών που
έφερε ο πατήρ Ευάγγελος Ρουσέτης και τους μαθητές των
Δημοτικών σχολείων Θεσπιών
και Άσκρης, γέμισε η εκκλησία
και μας θύμισε τα παιδικά μας
χρόνια.
Την παραμονή ο Εσπερινός
έγινε στην εκκλησία του Αγίου
Βλασίου με τους Παπαβαγγέλη
και Παπαγιάννη. Ήταν μία κατανυκτική ατμόσφαιρα.
Κοιτάζοντας το τέμπλο του
ναού βλέπουμε αριστερά της
Παναγίας να είναι η εικόνα της

– ενοριακός ναός από τον 6ο μΧ.
αιώνα και μετά. Υπόψη ότι ο
Ιουστινιανός (527-565) έδωσε
την άδεια για μετατροπή αρχαίων ναών σε εκκλησίες και
τη χρησιμοποίηση υλικών από
αρχαία μνημεία για το κτίσιμο
εκκλησιών. Κατά τη βυζαντινή
περίοδο και μέχρι το 1640 οι κάτοικοι της Άσκρης, Παναγιά
λεγόταν τότε, είχαν το χωριό
στην Επισκοπή, ενώ κάποιοι
έμεναν σε μικροοικισμούς γύρω από τα εξωκκλήσια. Από
όνομα του χωριού “Παναγιά”,
φαίνεται ότι και ο πολιούχος
Άγιος ήταν η Παναγία και η
εκκλησία στην Επισκοπή θα
ήταν η Κοίμηση της Θεοτόκου.
Το 1640 με την αλλαγή του ο-

χωριό στη σημερινή θέση και
του δίδουν το όνομα Παλαιοπαναγιά για να θυμούνται την
προέλευσή τους. Ενοριακό ναό
δεν έχουν και καλύπτονται από
τον Άγιο Βλάσιο, χωρίς να ξεχνούν την Κοίμηση της Θεοτόκου. Μετά την απελευθέρωση
και περί το 1840 όταν γίνεται η
αγιογράφηση του Αγίου Βλασίου, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου του νέου, αγιογραφείται το τέμπλο του Αγίου
Βλασίου, ως βασικά της Παναγίας και δευτερευόντος του Αγίου Βλασίου. Το 1873 κτίσθηκε
στο χωριό ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά η αγιογράφηση του Αγίου Βλασίου
παραμένει.
(ΙΛΠ)
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Η μετανάστευση των αρχών του 1900 στην Αμερική
Με βάση τις καταγραφές των Αμερικανών, αρχεία ellisisland, κατέστη δυνατή η ανεύρεση των στοιχείων
κάποιων μεταναστών της πρώτης μεταναστευτικής περιόδου. Αυτά έχουν όπως στον πίνακα :

Name of Passenger

Arrived

Age on
Arrival
Όνομα του επιβάτη
Έφθασε Ηλικία
Christ... Grevenioti
1910
36
Alexandros Dedoukos
1910
20
Evangelos Levetas
1910
25
Michel Liberis
1910
19
Panagiotis Liberis
1910
35/24
Nicolaus Limperis
1910
20
Vassilios Lymberis
1910
38
Spyros Meletiou
1910
20
Anastassios Bellios
1910
28
Nicola Micropepas
1907
28
Theodoros Micropepas
1911
37
John Papaloucas
1910
22
Cotsos Papanastassiou
1910
24
Laucas Papanastasiou
1910
25
Nicolaos Papapanagiotou 1910
28
Panayiotis Papachristou
1907
19
Demos Pepas
1910
38
John Pepas
1910
36
Georgios Picassis
1910
32
Meletios Roussetis
1907
35
Christos Samartzis
1910
30
Demetrios Samartzis
1910
27
Athanos Stamatis
1907
27

Έτος γεννήσεως από
Μητρώα
1874
1892
1884
1892
_/1886
1892
_
1893
1880
_
1875
1886
_
1881
1889
_
1870
1880
_
1894
1882
1877

Σχεδόν κάθε σπίτι έστελνε ένα ή περισσότερους από τους άνδρες του στο Νέο
Κόσμο. Όπως φαίνεται από τον πίνακα,
τουλάχιστον 20 έφυγαν για Αμερική το
1910. Η μαζική αυτή αναχώρηση γέμισε
θλίψη όλο το χωριό αλλά το γεγονός ότι
κινήθηκαν ομαδικά μετρίασε την αγωνία
τους σε σχέση με αυτούς που πήγαν
πρώτοι και μεμονομένα. Οι επόμενοι, που
κινήθηκαν με πρόσκληση, είχαν ακόμη
λιγότερα προβλήματα, αλλά αν δεν τους
παρελάμβαναν αυτοί που τους προσκάλεσαν, οι αμερικανικές αρχές τους έστελναν πίσω με το πρώτο καράβι.
(Από το βιβλίο “Άσκρη Πολυστάφυλος”)
Micropepas (Μικροπέππας)
Το Καλοκαίρι του 1825 ο Ομέρ πασάς της Καρύστου, ερήμωνε την Βοιωτία και οι κάτοικοι κατέφευγαν στα ορεινά. Τότε φονεύθηκε ο Αθανάσιος Πέππας και συνέλαβαν τον 12χρονο γιό του
Γιάννη, ο οποίος όμως κατάφερε να δραπετεύσει.
Ο Γιάννης αναγκαστικά χειριζόταν την “μεγάλη
περιουσία ” του πατέρα του (Η αξία της ακίνητης
περιουσίας του ήταν 7.000 δρχ. και το ετήσιο εισόδημά του 1.000 δρχ), οπότε από το «ο μικρός
Πέππας», άλλαξε το επίθετό του σε Μικροπέππας. Αργότερα, το 1918, όταν γύρισε ο εγγονός
Θεόδωρος από την Αμερική αποφάσισαν με τους
αδελφούς του Κωνσταντίνο και Δημήτριο να
επαναφέρουν το κανονικό επίθετο “Πέππας”.

Νέα Υόρκη / Καταστάσεις άφιξης επιβατών / (Ellis Island) http://www.libertyellisfoundation.org/passenger
Όνομα
Θεόδωρος
Νικόλαος
Παναγιώτης
Επώνυμο
Μικροπέππας
Μικροπέππας
Λυμπέρης
Ψάξτε να βρείΤελευταίος Τόπος διαμονής Παλαιοπαναγιά
Παλαιοπαναγιά
Παλαιοπαναγιά τε τα στοιχεία
26 – 4 - 1911
28 -11- 1907
των προγόνων
Ημερομηνία άφιξης
18 -8- 1910
28
Ηλικία
37
35 (24)
σας στην παΕλληνική
Ελληνική
ραπάνω διεύΙθαγένεια
Ελληνική
Λιμάνι Αναχώρησης
Πάτρα
Παλέρμο
Πάτρα
θυνση
Λιμάνι Άφιξης
Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη
Άρρεν
Γένος
Άρρεν
Άρρεν
Άγαμος
Οικογενειακή κατάσταση
Παντρεμένος
Άγαμος
Italia
Όνομα Πλοίου
Martha Washington
Κολούμπια
Έτσι η οργανωμένη χώρα (ΗΠΑ) κατέγραφε τους μετανάστες, κάτι που για εμάς τους προοδευτικούς
νεοέλληνες 100 χρόνια αργότερα είναι απαράδεκτο, με αποτέλεσμα να πέσουμε στην παγίδα των ΗΠΑ
και ΕΕ, όπου σύμφωνα και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: "Οι πρόσφυγες θα εγκλωβιστούν για πάντα
στην Ελλάδα - Δυστυχώς αυτό είναι το σχέδιο"
(ΙΛΠ)
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Η Γκόλφω στην Παλαιοπαναγιά
Η Γκόλφω αφορά ένα βουκολικό δραματικό ειδύλλιο του 1893.
Πολύ σύντομα παραστάθηκε στις
Αθηναϊκές σκηνές, στην υπόλοιπη ελληνική επαρχία αλλά και σε
πόλεις του εξωτερικού με έντονο
ελληνικό στοιχείο (Σμύρνη, Οδησσό, Παρίσι). Τα 1914 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, η
πρώτη γνωστή μεγάλου μήκους
(βουβή) ταινία.
Η φτωχή και ορφανή Γκόλφω,
μια όμορφη νεαρή βοσκοπούλα
που ξενοδουλεύει υπηρετώντας
τον τσέλιγκα Ζήση, γνωρίζει τον

έρωτα στα μάτια ενός παλικαριού
της περιοχής, του βοσκού Τάσου.
Κι ενώ την πολιορκεί το αρχοντόπουλο της περιοχής, ο Κίτσος,
εκείνη αρνείται τις προτάσεις του
και παραμένει πιστή στους όρ-

κους αγάπης που έχει ανταλλάξει με τον Τάσο. Οι δύο νέοι αρραβωνιάζονται και ετοιμάζονται
να παντρευτούν, όταν ο Τάσος
δέχεται πιεστικά προξενιά για
την εξαδέλφη του Κίτσου και κόρη του τσέλιγκα, Σταυρούλα.
Παρά την αρχική του άμεση άρνηση, ο Τάσος τελικά δελεάζεται
από τη μεγάλη προίκα της Σταυρούλας και διώχνει την Γκόλφω.
Η νεαρή κοπέλα απελπίζεται,
χάνει τα λογικά της και καταριέται τον Τάσο. Λίγο πριν τον γάμο
τους, η παραλοϊσμένη πια Γκόλφω σηκώνει την κατάρα και τους
εύχεται κάθε ευτυχία. Ο Τάσος
κλονίζεται από το μεγαλείο του
έρωτά της, αλλάζει γνώμη και
τρέχει στο κατόπι της, είναι όμως
αργά: Η Γκόλφω έχει φαρμακωθεί και ξεψυχά στα χέρια του. Ο
Τάσος αυτοκτονεί στο πλευρό
της.
Στο χωριό μας παιζόταν θεατρικά, από αγόρια του χωριού,
στην αυλή του σπιτιού της Καλλιόπας, σήμερα είναι εκεί το σπίτι
του Σωτήρη Ζαρίφη. Η Καλλιόπα

ήταν η μητέρα του Κλέαρχου Μελετίου.
Μεταξύ αυτών που έπαιξαν στη “Γκόλφω” ήταν οι
Γιώργος Καπνογιάννης (Χίτας),

Βαγγέλης Λυμπέρης (Τατίτσης),
Βαγγέλης Κωνσταντίνου, Παναγιώτης Τζανίμης κ.α. Οι “ηθοποιοί” εμπλούτιζαν το έργο αυτοσχεδιάζοντας και προσφέροντας
άφθονο γέλιο. Όπως φαίνεται
από τις φωτογραφίες, όλο το χωριό ήταν παρόν. Τα σκηνικά στην
αριστερή φωτογραφία είναι της
Ελένης Κ. Δήμου. Στη δεξιά φωτογραφία, 17 – 4 – 1955, φαίνονται
οι πρωταγωνιστές Παναγιώτης
Τζανίμης, Χρήστος Μελετίου, Τάκης Παπαπαναγιώτου και Αχιλέας Σταμάτης. Η φωτογραφία είναι από το καλλιτεχνικό στούντιο
Αθανασίου Χολιασμένου. (ΙΛΠ)

Το 4ο Καρναβάλι Άσκρης
κυρίως στην Άννα, την Ανθούλα, τη Γιάννα, την
Αρετή και την Ελένη. Μπράβο στα παιδιά της Άσκρης που συμμετείχαν όλα. Πάντα γεροί οι μεγαλύτεροι που δείχνουν ότι αισθάνονται νέοι. Κουρά-

Την Κυριακή 13 Μαρτίου και ώρα 14:30 στη πλατεία του χωριού, μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές
παρέλασαν χαρίζοντας άφθονο γέλιο και κάνοντάς
μας για λίγες ώρες να ξεχάσουμε τα καθημερινά
προβλήματα. Η βροχή σταμάτησε για να ξεκινήσει
το καρναβάλι. Από τις γκέισες, τους ποδοσφαιριγιο σε εμάς που τους καμαρώναμε εκ του ασφαστές και τα γαϊτανάκι, μέχρι τα άλογα, τις φρέζες
λούς. Ο χορός που ακολούθησε συμπλήρωσε το κέκαι το τρακτέρ, η μια ομάδα καλύτερη από την άλφι.
Χρόνια Πολλά
λη. Το κλαρίνο του Μάγκα ήταν “όλα τα λεφτά”
Καλή Σαρακοστή και του Χρόνου
Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα διοργάνωσης και
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 8
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Βιβλία Ασκραίων
Μία κριτική για το βιβλίο της Βίκυς Κλεφτογιάννη, «14 ζωές στη Σαλονίκη»
Από έν χωρίον των Βοιωτών, δυσχείμερον και κακοθέρειον, κείμενον παρά
τους πόδας του Ελικώνος,
κατάγεται η Βίκυ Κλεφτογιάννη, την Άσκρη. Εκεί
που, φασί ως εννέα τινές
ελθούσαι γυναίκες, και δρεψάμεναι κλώνας εκ
δάφνης Ελικωνίτιδος, επεσίτισαν τον Ησίοδον,
και ούτω σοφίας και ποιητικής εμπεφόρητο
(Πρόκλος). Συγχωριανή του Ησιόδου, συνεπώς,
η Βίκυ Κλεφτογιάννη, θα έλεγα, ότι αποτελεί
την τελευταία άκρη του συγγραφικού μίτου της
Άσκρης. Επάξια!
14 ιστορίες που εξελίσσονται σε χώρους της
Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο της πόλης
όπου εσπούδασε Βιολογία κι έκαμε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της η συγγραφέας. 14
ιστορίες, όσες και τα χρόνια που έζησε αυτό το
κορίτσι από τη Βοιωτία στη Σαλονίκη. Κάθε
χρόνος και μια ζωή. Όχι δική της. Ζωές ή καλύτερα στιγμές της ζωής ανθρώπων καθημαγμένων, μοναχικών, συνθλιμμένων κάτω από το
βάρος της ζοφερής εποχής μας.
Η Βίκυ Κλεφτογιάννη λειτουργεί σαν φωτογραφικός και κινηματογραφικός φακός, επιλέγοντας κάθε φορά από ποια γωνία θα γίνει η
λήψη, τι άλλο θα καταγράφει ο φακός πέρα από

“ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ”
του συμπατριώτη μας
Γεωρ. Ε. Δουδούμη
Μόλις κυκλοφόρησε,
2η έκδοση (2016), Βελτιωμένη και αυξημένη
Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις – ο κακός γείτονας. Κούρδοι,
μειονότητες και θρησκευτικά προβλήματα. Η νέα διείσδυση στα βαλκάνια – η παγίδα του σχεδίου Ανάν.
Σχέσεις με την Ευρώπη & τον ισλαμικό κόσμο – προοπτικές.
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τον βασικό ήρωα, πόσο βαθειά διείσδυση θα κάμει στην ψυχή του, πόσο και πώς θα φωτίσει τις
σκέψεις του, σε ποια μνημονική επιστροφή θα τον
οδηγήσει, και παρακολουθεί τους ήρωές της καταγράφοντας στιγμές ψυχικές του βίου τους, αποτυπώνοντας τις διακυμάνσεις
της διάθεσής τους, συμπάσχοντας κι αγωνιώντας
μαζί τους, μετέχοντας καμιά φορά κι η ίδια συναισθηματικά στη διάθεση
των ηρώων της, δίχως να τους χαρίζεται, ωστόσο, αλλ’ αφήνοντας τη ροπή των επιλογών τους
να τους οδηγήσει μέχρι τέλους.
Η γραφή της είναι στρωτή, καθαρή, ο λόγος
της δίχως εκζήτηση γλωσσική, η αφήγηση μικροπερίοδη, χωρίς περιττές ψιμυθιώσεις.
Όταν γράφει πεζογραφήματα η Βίκυ Κλεφτογιάννη ευφραίνεται η Ποίηση.
Περιμένουμε με έντονο ενδιαφέρον τη συνέχεια.
Θα την παρακαλούσα να μην ενδώσει στις σειρήνες της μεγάλης φόρμας, να μην περάσει στο
μυθιστόρημα, μα να μείνει και να υπερασπιστεί
τη μικρή, δύσκολη, φόρμα του διηγήματος, εκεί
που φαίνονται, εκεί που λάμπουν οι τεχνίτες της
γραφής.
(Γιώργος Χ. Θεοχάρης)
(Ολόκληρη η κριτική στη σελίδα:http://fractalart.gr/vikileftogianni/)

Σκιαγραφώντας
Ο συντοπίτης μας γεωπόνος και πρώην διευθυντής της
Ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών επαρχίας Θηβών Μιχάλης Χαρ. Πικάσης εξέδωσε μία ποιητική συλλογή, με
τίτλο "Σκιαγραφώντας". Διαβάστε το σκεπτικό του:
αντί προλόγου ...
Προσπαθώντας στιγμές βιωματικές
να σκιαγραφήσω
το όποιο ... κατορθωτό
στην κρίση υμών.
σε δεδομένο γενετικό υπόβαθρο
οι βιωματικές στιγμές
οριοθετούν το «είναι»,
χαράσσοντας μονοπάτια στο μέλλον
μέσα από δύσβατους δρόμους του τώρα.

Η παρουσίαση θα γίνει στο ΠΚΑ 23 Απριλίου

(ΙΛΠ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Κλείνει τα μάτια του ο μικρός τη σκόνη ν' αποφύγει,
σε χώρο πάνω από τους τροχούς νταλίκας καταλήγει.
Καθώς η πόρτα έκλεισε, τα μάτια ανοιγοκλείνει
σκοτάδι συναντά πυκνό, την μέρα πίσω αφήνει.
Ταξίδι αρχίζει μακρινό! Ώρες είναι ή μέρες;
θέλει να διαμαρτυρηθεί, θυμάται τις φοβέρες
αυτού του μεσολαβητή, πριν κλείσει η συμφωνία,
που στην οικογένεια πρόσθεσε μεγάλη αγωνία!
Θόρυβοι, πολλές στροφές και ο μικρός ζαλίστηκε,
κουράστηκε, ξεχάστηκε, σε λίγο αποκοιμήθηκε,
του φάνηκε σαν άκουσε λόγια γλυκά μητέρας.
Μαμά φτάνουμε; Κάνε υπομονή, λέει ο πατέρας.
Η σκέψη μας φεύγει για λίγο σε αντίθετη πορεία
και συναντά στο παρελθόν απίστευτη θηριωδία!
Βλέπει ναύτες , αμπάρια πλοίων να καθαρίζουνε,
να πετούν στην θάλασσα κουφάρια που σαπίζουνε!
Ένας στους τρείς τους δύστυχους επιβιώνει
και φτάνει στη νέα γη, σα ζώο να οργώνει.
Η σκέψη αηδίασε, αδυνατεί τέτοια ζωή να φανταστεί
επιστρέφει τώρα να δει στη νταλίκα τι έχει συμβεί.
Όχημα τώρα σταματά, απόλυτη ησυχία
οι καρδιές των μεταναστών χτυπούν με αρρυθμία.
Σκέπτονται! φτάσαμε, σωθήκαμε; ας φύγει το σκοτάδι!

απλώνουν το χέρι στο παιδί στην κλούβα τους οδηγήσανε.
Γυρίζει τώρα το παιδί, τους γονείς έκπληκτο κοιτάζει,
τα μάτια του εκπέμπουν φως που τους φρουρούς ταράζει,
φως κηρίων εκατομμυρίων, στη σκέψη των φρουρών,
τώρα κυριαρχεί αν πρέπει να αφήσουν την ομάδα αυτή
ελεύθερα να πορευθεί.
Και οι δυο φρουροί πήρανε απόφαση ηρωική
χρειάστηκε μόνο μια στιγμή, ανθρωπιστική
με σκέψεις μόνο, χωρίς λόγια και φωνή
να δώσουν λύση σπάνια, μοναδική.
Με νοήματα μόνο, γιατί τη γλώσσα αγνοούσαν,
οι φρουροί τους έδωσαν αυτό που λαχταρούσαν.
Υπέδειξαν ασφαλές, κρυφό μονοπάτι ελευθερίας,
γιατί ήταν άνθρωποι καλοί και όχι της μαφίας.
Δίνει ο φρουρός στο παιδί, το δεματάκι το δικό του
δώρο Χριστουγεννιάτικο, που πήρε απ' τον Υπουργό του,
σπεύδει ο άλλος ο φρουρός και δίνει λίγα ευρώ του,
που ήταν περίσσευμα ψυχής απ' το μικρό μισθό του.
Απομακρύνονται! Ο μικρός επιμένει χαιρετισμό να δώσει
μα οι γονείς ανήσυχοι φοβούνται, μην τους προδώσει.
Αλλά οι φρουροί το νοιώσανε, το μυστικό κλειδώσανε,
θυμούνται πάντα το περιστατικό, εκείνο που βιώσανε.

Άραγε τι να έγιναν οι τρείς, πού να βιούνε τώρα;
Τώρα οι ελπίδες δικαιώνονται κι απλώνονται σα χάδι.
Προσαρμόστηκαν, εργάζονται ή τρέχουν σ’ άλλη χώρα;
Η πόρτα ανοίγει μπαίνει φώς, αδυνατούν να δουν τα μάτια, Αλλά όπου κι αν βρίσκονται, το πρώτο καλωσόρισμα
μέχρι να προσαρμοστούν μια φωνή τους έκανε κομμάτια. θα το θυμούνται πάντοτε, ωσάν Θεού προορισμό.
Είναι οι φρουροί που ψάχνοντας την κρύπτη αποκαλύψαΝικόλαος Νόκας
νε,
Από την ποιητική Συλλογή “Σκόρπιες Σκέψεις”

Η “Φωνή της Άσκρης” συμπλήρωσε τρία χρόνια κοντά σας
Αγαπητοί αναγνώστες,
Άλλη μια χρονιά συνεχίζεται η έκδοση της "Φωνής την Άσκρης" χάρις
στην δική σας κυρίως συμμετοχή και
υποστήριξη. Θέλουμε για μια ακόμη
φορά να δηλώσουμε, ότι η δική σας
εμπιστοσύνη είναι για εμάς η μεγάλη
δέσμευση να συνεχίσουμε παρά τις
δυσκολίες που υπάρχουν.
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν με άρθρα, φωτογραφίες, ευχές
οικονομική στήριξη (διαφημίσεις) και
φυσικά αυτούς που τη διάβασαν και
τη διαβάζουν.
(Σύνταξη)

επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι
που φτάσαμε εδώ .
Θυμόμαστε με συγκίνηση τη στιγμή που κρατήσαμε στα χέρια μας το
πρώτο τεύχος, αλλά και την ημέρα
που λάβαμε την απόφαση για τη δημιουργία του Ήταν ένα όνειρο ζωής
που μπορούσε να γίνει μόνο με πολύ
δουλειά και ταλέντο. Αυτή η προσπά-

Αγαπητοί φίλοι της "Φωνής της Άσκρης"
Εύχομαι καλή συνέχεια στο εξαιρετιθεια οφείλεται σε όσους εργάζονται
αφιλοκερδώς για την έκδοση του.
κό σας έργο για την διαφύλαξη και

Είμαστε υπερήφανοι για αυτούς
που κατάφεραν να κάνουν το αδύνατο δυνατό. Ξεκινήσαμε από το
μηδέν και φτάσαμε σε ένα σημαντιΗ δεμένη ομάδα να συνεχίσει κό επίτευγμα .
με το ίδιο μεράκι και κέφι.
Ευχόμαστε ‘’Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘανάσης Ρουσέτης ΣΚΡΗΣ’’ να συνεχίσει το ταξίδι της
με μεγαλύτερη επιτυχία και στο
Το περιοδικό μας συμπληρώνει
μέλλον.
Χαρά Μπαμπούλα
τρία χρόνια από την έκδοση του. Αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την
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Αγαπημένο μας περιοδικό,
Η κορυφή σου πάει, και είναι μία.
Εύχομαι τα 3 χρόνια που συμπληρώνεις να γίνουν 300....και να συνεχίσεις
να μας ενημερώνεις. Χρόνια πολλά
δημιουργικά γεμάτα υπέροχα θέματα, χαρούμενες ειδήσεις και καλή
αναγνωσιμότητα
Ελένη Σταμάτη

προβολή της λατρεμένης πατρίδας
σας. Είθε το Πνεύμα που αναδύεται
από τον Ιερό τόπο του Ησιόδου, να
εμπνέει, να προστατεύει και να ευλογεί εσάς, τους απογόνους σας και όλους τους αληθινούς Έλληνες.
Ευοί ευάν Λούης - Μαρή
Καλοτάξιδο. Να έχουν ανάταση και
φως όλες οι εργασίες του.
Κατερίνα Μαριδάκη
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος, απλά ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ.
Η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας έγινε στις 16 /1/2016 στη
“Λίμνη Μουσών”, παρουσία μελλών,
συλλόγων, τοπικών αρχών και πολλών
φίλων, οι οποίοι μας τίμησαν με την
παρουσία τους.
Στις 14 Φεβρουαρίου παρακολουθήσαμε στο θέατρο “Δανδουλάκη” την αστυνομική κωμωδία “Μάντεψε ποιος θα
πεθάνει απόψε”.
Η γιορτή της γυναίκας γιορτάστηκε
και φέτος με τον ίδιο ενθουσιασμό, στην
Ο Σύλλογός μας εύχεται σε όλους τους ανα- ταβέρνα “Ο Χάρης”.
Με την ευκαιρία γιορτάσαμε και τα 20 χρόγνώστες χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
νια προσφοράς του
Συνεχίζοντας το έργο μας και στην προΣυλλόγου μας στην
σπάθεια να στηρίξουμε τους συνανθρώπους
τοπική κοινωνία. Επιμας που έχουν ανάγκη, καλέσαμε τους κατοίδόθηκαν πλακέτες στις
κους του χωριού μας, να προσφέρουν ότι έπρώην προέδρους και
χουν ευχαρίστηση για να στηρίξουν το φιτιμητικές
διακρίσεις
λανθρωπικό μας έργο. Η ανταπόκριση ήταν
στα μέλη των Δ.Σ.
μεγάλη και συγκινητική. Έτσι λοιπόν, στις
27/12/2015, γεμάτοι αγάπη και ελπίδα, επιΤην παραμονή της 25ης Μαρτίου παρακοσκεφθήκαμε το ορφανοτροφείο “Αγία Ταβιθά” στην Λιβαδειά. Εκεί παρακολουθήσαμε λουθήσαμε τον μέγα εσπερινό στην Ιερά Μοτην Χριστουγεννιάτικη γιορτή που μας άφησε νή της Ευαγγελίστριας
Καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα.
μέσα στην ψυχή όμορφες εικόνες και πίστη ότι
Το ΔΣ
Χαίρε Χαράς δοχείο (Χαιρετισμοί της Παναγίας)
• Χρόνια πολλά στις γυναίκες, που επιλέχθηκαν να χτίζουν και να συντηρούν τη ζωή.
• Να διαμορφώνουν ψυχές, να διδάσκουν αισθήματα και ήθος και να δημιουργούν χαρακτήρες.
• Να εμπνέουν με τη γοητεία τους, τον έρωτα, την αγάπη, την πίστη και τη δύναμη,
χαρίζοντας στη ζωή την αισιοδοξία της συνέχειας, την ελπίδα της αθανασίας και της αιωνιότητας.
• Να προκαλούν το κίνητρο της ισχύος στον αγώνα για γνώση και για κατάκτηση,
ανοίγοντας νέους δρόμους, ορίζοντες και στόχους στην περιπέτεια της ζωής.
• Να ορίζουν με την φιλοστοργία τους τη έννοια της θυσίας και της υπέρβασης του μεγάλου κινδύνου.
• Να εμπεδώνουν την οικογένεια, τη βάση της κοινωνίας.
• Να προσφέρουν μια ανοιχτή αγκαλιά, ένα παντοτινό, ασφαλές και πολύτιμο καταφύγιο παρηγοριάς για όλους.
• Χαίρεσθε λοιπόν και Αγαλιάσθε στις δάφνες σας Γυναίκες, τόσο Κραταιές και τόσο Ευάλωτες.
Ντίνος Γιαμαλάκης, αναγνώστης του περιοδικού
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Κάτι που ίσως δεν ξέρουμε για τον Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ
Ο Λάμπρος Κατσώνης (1752-1804),
αφού πολέμησε και κατέστρεψε πολλές
τουρκικές Αρμάδες Πολεμικών πλοίων,
προσπαθώντας για την ελευθερία της
Πατρίδος, σε μια μάχη στο Πόρτο Κάγιο
με υπέρτερες δυνάμεις ΤούρκωνΓάλλων ηττήθηκε και κατέφυγε στη
Πάργα και από εκεί στην Κριμαία. Είναι γνωστό το παροιμιώδες στιχούργημα: «Σαν σ’ αρέσει Μπάρμπα Λάμπρο
ξαναπέρνα από την Άνδρο», το οποίο
λεγόταν από τα ελληνικά πληρώματα
των τουρκικών πλοίων.
Από την αποζημίωση που πήρε
αγόρασε ένα μεγάλο κτήμα έξω από
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την ΓΙΑΛΤΑ της Κριμαίας. Το αγρόκτημα αυτό το ονόμασε ‘’Λιβαδειά’’. Εκεί
δημιούργησε αμπελώνες και έγινε έμπορος κρασιού, έκαμε οικογένεια, τα
παιδιά του σταδιοδρόμησαν στον Ρωσικό Στρατό και ένας εγγονός του έγινε
συγγραφέας. Η περιοχή στο αγρόκτημά
του, όπου διέμεναν οι εργαζόμενοι, με
την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε
χωριό με το όνομα «Λιβαδειά».
Στο χωριό Λιβαδειά ο Τσάρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ της Ρωσίας το 1911 έκτισε το
θερινό Ανάκτορο.
– Το 1945, στα θερινά Ανάκτορα των
Τσάρων οι ΣΤΑΛΙΝ, ΡΟΥΣΒΕΛΤ και

ΤΣΩΡΤΣΙΛ αποφάσισαν για την τύχη
του μεταπολεμικού Κόσμου, την ίδρυση
του ΟΗΕ., τις σφαίρες επιρροής, την
διαίρεση της Γερμανίας (Συνθήκη της
ΓΙΑΛΤΑΣ).
– Το 1979, ο Ρώσος αστρονόμος
Stepanovich Chernykh, ανακάλυψε αστεροειδή και του έδωσε το όνομα
«Livadia», από το χωριό του Λ. Κατσώνη, όπου συνήθιζε να ξεκουράζεται.
Σήμερα το χωριό Λιβαδειά, έχει περίπου 900 κατοίκους και αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο, με το όνομα
“LIVADIA PALACE”.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Στις 30 Ιανουαρίου έγιναν οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες του Συλλόγου. 81 μέλη
του Συλλόγου κατέβαλαν τα 10 ευρώ και ψήφισαν στις εκλογές. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ο Σύλλογος. Παράλληλα έδειξαν το
μοναδικό ίσως φαινόμενο για Σύλλογο με 6
χρόνια ζωής να παρουσιάζονται τόσο πολλοί
για να ψηφίσουν. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τους ευχαριστεί και δηλώνει ότι όσοι καταβάλουν την ετήσια συνδρομή των 10 ευρώ δεν
θα πληρώνουν σε καμία εκδήλωση, ούτε στο
θέατρο.
Από το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο παρέμεινε μόνο ο Χάρης Κλεφτογιάννης, ενώ
επανήλθε ο Παντελής Καλατζής. Εκλέχθηκαν
έμπειρα στελέχη, όπως η Ευθυμία Λυμπέρη
και κυρίως οι δύο πρώην πρόεδροι του Συνεταιρισμού και του Συλλόγου γυναικών, Σωτήρης Χολιασμένος και Γιάννα Λυμπέρη αντίστοιχα. Εκλέχθηκε επίσης και μία νέα γυναίκα, η Σωτηρία Τσούκα. Ολόκληρο το ΔΣ υπόσχεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για
επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.
Εδώ αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τα μέλη του προηγουμένου, αλλά
και των παλαιοτέρων ΔΣ, για την προσφορά
τους, να τους διαβεβαιώσουμε ότι ο Σύλλογος
ενδυναμώθηκε και υπάρχει χάρη σ αυτούς,
τους οποίους θεωρούμε στενούς συνεργάτες..
Το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου, έγινε στη
Λίμνη Μουσών, ο προγραμματισμός έργου και
η κοπή της πίττας. Το νόμισμα της πίττας των
φορέων έπεσε στο Σύλλογο, ενώ από την πίττα των μελών, το βρήκε η μαθήτρια του Δημοτικού Σοφία Καλατζή. Και τα δύο θεωρούνται
ευνοϊκά. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη.
• Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, για
φέτος θα επαναληφθούν οι εκδηλώσεις στο
αρχαίο θέατρο, την πλατεία και το Πνευματικό κέντρο, ενώ θα σχεδιασθούν και προωθηθούν δράσεις για δημιουργία “θεματικού
πάρκου” της Κοιλάδας των Μουσών και “Κέντρου Ησιοδικών Μελετών”. Παράλληλα θα
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αρχίσει η συγκέντρωση υλικών για δημιουργία λαογραφικής έκθεσης στο Δημοτικό Σχολείο και έκθεσης φωτογραφίας “Αρχαιολογικών ευρημάτων και επιγραφών” στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης. Κάθε Παρασκευή στο
Πνευματικό Κέντρο θα λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη και παράλληλα θα γίνεται ανάγνωση, επεξήγηση και συζήτηση πάνω στα
έργα του Ησιόδου.
• Παρέστη ο δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιών κ. Γ. Ντασιώτης, ο οποίος απήυθηνε
χαιρετισμό. Χαιρετισμό απήυθηναν επίσης, ο
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Αθ. Ρουσέτης, η πρόεδρος του συλλόγου γυναικών κ.
Αρετή Γαλάνη και ο ναύαρχος κ. Χρήστος Λυμπέρης.
• Μετά την κοπή της πίττας χόρεψαν οι
κοπέλες το χορό των Μουσών και στη συνέχεια δημοτικούς χορούς. Ακολούθησε ένα πολύ καλό γλέντι με χορούς μέχρι τις 03.30.
• Τα έξοδα της εκδήλωσης υπερκαλύφθηκαν από την κλήρωση που ακολούθησε.
Ευχαριστούμε θερμά τους δωροθέτες.
Ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος κ. Χρήστος
Λυμπέρης μίλησε το Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου στο
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης με θέμα: «Σύγχρονες
προκλήσεις στο Αιγαίο»
Ο εορτασμός της εθνικής επετείου έγινε το
Σάββατο 19 Μαρτίου με την χορωδία Οινοφύτων
υπό τη διεύθυνση του κ. Στ. Φουντουζή και με το
χορευτικό του Συλλόγου Γυναικών.

Στο Πνευματικό κέντρο μπήκε τριφασικό
ρεύμα και συνδέθηκε ένα κλιματιστικό τύπου
ντουλάπας που μας έδωσε ο Δήμος. Με έσοδα
από λαχειοφόρο αγορά κατασκευάσθηκαν τα
ράφια της βιβλιοθήκης. Από 15 Απριλίου θα
λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη του ΠΚ με
βιβλία αποκλειστικά του καθηγητού Ευαγγέλου Κωνσταντίνου.
Ελεύθερο λαϊκό πανεπιστήμιο Αλιάρτου
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου : Χρ, Γιανναράς : “Το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα : οικονομικό ή πολιτισμικό;”»
Τετάρτη 9 Μαρτίου : Αλέκος Παπαδόπουλος “Η προοπτική της Ελλάδας μέσα από την πορεία της ελληνικής
οικονομίας”.
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Α.Ο. Άσκρης

Η Νάσια Λυκούρα, εγγονή
του Θανάση και της Τριάδας
Γρεβενιώτη και κόρη της Ελένης και του Γιώργου ΛυΛ
κούρα παντρεύτηκε στις 4
Οκτωβρίου του 2015, τον ΧάΧ
ρη Δημητριάδη στον Ιερό
Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος στο χωριό μας.
Η ΦτΑ τους
τ
εύχεται κάθε
ευτυχία.

Σπαζοκεφαλιές - Προβλήματα
Λύσεις προβλημάτων 12
1 ου τεύχους

Ανώμαλη διαστολή του νερού

Δυνάμεις ακεραίων
12

Γιατί το νερό ενώ παγώνει στους 0ο C έχει την 1
μεγαλύτερη πυκνότητα στους 4ο C; Ποια η ση- 1+3
μασία του;
1+3+5
Ένα ερώτημα από test IQ

6
9
8
5
7

4
2
5
2
6

210
711
313
37
;

2Χ1-1=1
1=1 ο τελευταίος όρος
2Χ2-1=3
1=3
-//32
2Χ3-1=5
1=5
-//Έστω ότι ισχύει για ν=Κ, οπότε:1+3+…
1+3+…+(2Κ-1) = Κ2.
Θα εξετάσουμε
τάσουμε αν ισχύει και για ν=Κ+1. ‘Εχουμε:
1+3+…+Κ+…+(2Κ-1) + (2Κ+1) = κ2 +(2Κ+1) = Κ2+2Κ+1=
22

(Κ+1)2. Άρα αφού ισχύει και για ν=Κ+1, ισχύει για κάθε ν.
Ανάλογα και με τις άλλες δυνάμεις.

Ποιος αριθμός λείπει;
λείπει
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Αλλαγή σκοπών Θα αλλάζουν κάθε φορά που θα ταυτίταυτ
ζονται ο ωροδείκτης με το λεπτοδείκτη, δηλαδή 01.05, 02.10,
…, 11.55, 12.00. Διάρκεια 1 ώρα και 5 λεπτά.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Μπαμπούλα
Γιαννούλα
Παπαντωνίου
Στυλιανός
Ποντίκης
Δημήτριος

του
του
του

Επαμεινώνδα
Ευαγγέλου
Αριστείδη

Γεννήθηκε Έφυγε
17-02-1932 25-01-2016
17-10-1933 18-02-2016
02-09-1932 27-02-2016

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους

ΣΤΗ ΜΝΉΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
Στις 12 Ιανουαρίου έφυγε
από κοντά μας αρχίζοντας το
ουράνιο ταξίδι ο σεβάσμιος
ιερέας, πατήρ Κωνσταντίνος.
Με βαθειά συγκίνηση όλοι οι
κάτοικοι ακούσαμε την είδηση
του θανάτου.
Τον πατέρα Κωνσταντίνο
τον γνωρίσαμε ως άνθρωπο
και λειτουργό, τον αισθανθήκαμε ως ψυχή ζώσα που ακτινοβολούσε ταπείνωση, αγάπη, πραότητα, και ειρηνικότητα.
Διατηρώντας πάντα την
Κρητική λεβεντιά, τον ευθύ
λόγο και την αγάπη - προαίρεση για πνευματική συμβου-

λή, κέρδιζε την εμπιστοσύνη
και τον σεβασμό του συνομιλητή. Αναζητούσες τον διάλογο μαζί του.
Επέμενε στην αναγκαιότητα-ωφέλεια της προσευχής,
της μυστηριακής ζωής και της
πίστης στην θεία οικονομία.
Χαρακτηριστικά συμβούλευε: "Να αγαπάμε τον Θεό
και συνάνθρωπο και να ζητάμε την βοήθειά Του στα
προβλήματά μας"
Το γεγονός ότι έκανε νύφη
από το χωριό μας τον έφερνε
τακτικά δίπλα μας.
Ένοιωθε Ασκραίος.

Παρά την μεγάλη ηλικία
του συμμετείχε ως συλλειτουργός του μόνιμου ιερέα
μας, πατρός Ευστρατίου, ανελλιπώς.
Από τα χέρια του πήραμε
σώμα και αίμα Χριστού και
από τα χείλη του ευλογία.
Πατέρα Κωνσταντίνε σε ευχαριστούμε και ευχόμεθα ο
Θεός να σε υποδεχθεί ως πολίτη Παραδείσου.
Αιωνία σου η μνήμη
Χρήστος Λυμπέρης

H ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ
Η πόρτα της ψυχής που ανοίγει
προς τα μέσα. Αυτός είναι συχνά
ο λόγος που δεν έχουμε αποτελέσματα. Υποθέτουμε ότι ανοίγει
προς τα έξω και την πιέζουμε και
την σπρώχνουμε με όση δύναμη
μπορούμε, λησμονώντας, όπως
φαίνεται, το γεγονός ότι εκείνο
που κάνουμε είναι να κλείνουμε
όλο και πιο γερά αντίθετα προς
το συμφέρον μας. Το να ενεργεί
κανείς έτσι σημαίνει ότι χρησιμοποιεί την δύναμη τη ς θέλησής
του, πράγμα που δεν έχει καμία
σχέση με πνευματική προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια, να
ξεπεραστεί η δυσκολία με ανθρώπινη προσπάθεια, αφήνοντας έξω τον Θεό. Η ανθρώπινη
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Ας του ανοίξουμε, ας τον καλωσορίσουμε και ας του πούμε...
Κύριε, βοήθησέ με να έχω την γαλήνη και την δύναμη να δέχομαι
ότι δεν μπορώ να αλλάξω, το κουράγιο και την θέληση να αλλάξω
αυτά που μπορώ...και την σοφία να
αναγνωρίζω τα σημάδια που μου
στέλνεις....σ' ευχαριστώ.

φύση έχει την τάση να σπρώχνει
τυφλά όταν τρομοκρατείται ή
από-γοητεύεται. Αυτός πράγματι
είναι ο λόγος που οι πόρτες σε
όλα τα θέατρα και τα δημόσια
κτήρια ανοίγουν υποχρεωτικά
προς τα έξω. Γιατί αυτή είναι η
φυσιολογική κατεύθυνση του
πανικού. Η προσευχή όμως είναι
στην ουσία η άρνηση να καταλαμβάνεσαι από πανικό ή να παρασύρεσαι από την τρέχουσα ροή
των πραγμάτων. Στην προσευχή
πρέπει να απομακρύνεσαι από
την εξωτερική εικόνα να μη πιέζεις ενάντια του Θεού. Η πόρτα
της ψυχής ανοίγει προς τα μέσα.
Ε.Σ.
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1895. Ο Παναγιώτης Λεβέτας, αριστερά
με δύο συναδέλφους του.
Αυτές ήταν οι
στολές κατά
τον ατυχή πόλεμο του 1897.
(Από τον εγγονό του Παν.
Χολιασμένο)

Βελεστίνο 1967. Η συγγενική παρέα είχε πάει στο γάμο του Μπάμπη Σταμάτη. Από αριστερά: Σωσώ Σταμάτη, Ελένη Χρήστου, Νίκος και Αλίκη Μπαμπούλα, Ελπινίκη και Σωτήρης Χολιασμένος.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Σταμάτη Μπίμπα Ελένη 30 ευρώ στην μνήμη της Κορίνας
Λουκά Λυμπέρη
Χολιασμένος Παναγιώτης 30 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Σταμάτης Δημήτριος 20 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου.
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Τα χρήματα θα διατεθούν για εξωραϊσμό του Πνευματικού Κέντρου Άσκρης.
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