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Τριμηνιαία αναφορά στο χωριό μας ● Άσκρη Βοιωτίας ● ΤΚ 32002

Αριθμός Φύλλου 6 ● Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2014
1 Ιουνίου 2014. Στο “θέατρο των Μουσών” στην κορυφογραμμή του Ελικώνα. Από αριστερά
όρθιοι: Αρετή, Τάσος, Βασίλης, Νίκος, Κώστας, Νίκος. Κάτω: Νότα, Παναγιώτης, Λευτέρης

«Στην Παλαιστίνη υπάρχουν δύο λίμνες, η λίμνη της Γαλιλαίας και η Νεκρά Θάλασσα. Το κοινό χαρακτηριστικό
τους είναι ότι δέχονται και οι δύο τα νερά του ποταμού Ιορδάνη. Αλλά η Γαλιλαία δέχεται τα νερά και τα αφήνει να
φύγουν προς το Νότο. Η Νεκρά Θάλασσα δέχεται τα νερά
του Ιορδάνη και τα κρατάει για τον εαυτό της. Στη Γαλιλαία υπάρχει υπέροχη ζωή μέσα στην λίμνη και γύρω από
αυτήν. Στη Νεκρά δεν υπάρχει ίχνος ζωής.
Η Νεκρά Θάλασσα δείχνει συμβολικά τι συμβαίνει όταν
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κάποιος κρατάει πράγματα για τον εαυτό
του. Να δέχεσαι και να προσφέρεις. Αυτό
είναι το μυστικό για να έχεις πληρότητα
ζωής». Αρχιεπισκ. Αλβανίας Αναστάσιος

Ερώτημα Συλλόγου:
Γιατί ο πατέρας του Ησιόδου άφησε
την Κύμη την Αιολική και πήγε στην
Άσκρη;
(Σελίδα 13)
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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 €
στα καταστήματα “ΕΥΦΗΜΗ” και “Γ. 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 15 ευρώ ή
να τα καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155051034-190 του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ
GR25 0172 1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια
κάλυψη των εξόδων. Απαιτείται ενημέρωσή μας.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Φωνή της Άσκρης
Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
“Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”
Συντακτική Επιτροπή
Ελένη Σταμάτη-Μπίμπα
Χαρά Μπαμπούλα-Νικολοπούλου
Σοφία Πικάση
Κωνσταντίνα Τάτση
Παναγιώτα Βασιλείου-Τσουμπρή
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Το καλοκαίρι είναι πλέον γεγονός!! Μια εποχή
που μας συνδέει με την χαλάρωση την ξενοιασιά την ξεκούραση και την χαρά που τόσο έχουμε ανάγκη. Όμως πόσοι θα μπορέσουν ν' απολαύσουν όλα αυτά; Όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε
μια προκλητική εποχή και η ανθρωπότητα δοκιμάζεται με μυριάδες τρόπους.
Πριν λίγες μέρες ξεφύλλισα το προηγούμενο
τεύχος του περιοδικού μας και στάθηκα στην
σελίδα 3, στο 5ο γένος του Ησιόδου και πιο
συγκεκριμένα “κι ο Δίας θ' αφανίσει και τούτο
των θνητών το γένος την εποχή που σαν γεννιούνται οι άνθρωποι θα γίνονται ασπρομάλληδες”. Βέβαια δύσκολη η αποκωδικοποίηση,
μου θυμίζει την Αποκάλυψη του Ιωάννη, όμως τι άραγε να εννοεί ο προφητικός Ησίοδος:
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος εξελίσσεται ραγδαία και η πνευματικότητα οπισθοδρομεί, η πραγματικότητα
συγχέεται με το φανταστικό, το ορατό με το αόρατο, το ανθρώπινο με το θείο!! Τί κάνουμε όταν
βλέπουμε ότι οι άνθρωποι καταστρέφουν ό,τι
θείο τους έχει δοθεί και μαζί με τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις καταστρέφουν και την
εσωτερική τους υπόσταση: ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ και
λέω μ' όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και
σ' όλο τον πλανήτη ότι ζούμε "πονηρούς" και
ίσως " εσχατολογικούς" καιρούς. Τα σημεία είναι
πολλά. Ο Θείος λόγος έχει μιλήσει προ αιώνων
για όλα αυτά τα ανησυχητικά σημάδια. Άρα τί
μένει:
Τα σημερινά παιδιά με τα πολλά ερεθίσματα
όπως την τηλεόραση, το διαδίκτυο και τη φροντίδα των γονιών τους μαθαίνουν πολύ γρήγορα
πράγματα που άλλοτε έπρεπε να ασπρίσουν τα
μαλλιά κάποιου για να είχε ανάλογες εμπειρίες.
Μήπως έτσι γερνάνε πρόωρα; Μήπως πλησιάζουμε στην προειδοποίηση του Ησιόδου;
Η Φωνή της Άσκρης πιστεύει ότι πρέπει τα
παιδιά να δίνουν περισσότερο χρόνο στα ομαδικά παιχνίδια και προτείνει βελτίωση του εαυτού
μας συγχώρηση, αγάπη αλληλεγγύη μετάνοια
πίστη ΑΝΘΡΩΠΙΑ και ελπίδα !!!!!!
M¾ to…nun b…v, ... toÝj pa‹daj ™n to‹j maq»masin ¢ll¦
pa…zontaj tršfe, (Πλάτωνος Πολιτεία)
Καλό καλοκαίρι
Ελ. Σταμάτη Μπίμπα

Σελίδα 2

Η Έριδα
ΚerameÝj kerame‹ kotšei kaˆ tšktoni tšktwn, kaˆ ptwcÕj ptwcù fqonšei kaˆ ¢oidÕj ¢oidù.
Ησιόδου, “Έργα και Ημέραι”, 25-26
Ο κεραμοποιός θυμώνει με τον κεραμοποιό κι ο μαραγκός με μαραγκό, ζηλεύει ο επαίτης τον
επαίτη κι ο ένας ο τραγουδιστής τον άλλο.
Ο Ησίοδος στη “Θεογονία”( 211-232) ομιλεί για
την Έριδα:
“Και η ολέθρια Νύχτα γέννησε τη Νέμεση, συμφορά για τους θνητούς ανθρώπους, και μετά την
Απάτη και τη Φιλότητα (ερωτική απόλαυση και
επιθυμία), το καταραμένο Γήρας και την ακατάβλητη Έριδα. Μετά η μισητή Έρις γέννησε τον βασανιστή Πόνο, τη Λήθη, την Πείνα και τις Οδύνες
που φέρνουν δάκρυα, τις Συμπλοκές, τις Μάχες,
τους Φόνους, τους Ανδροσκοτωμούς, τις Φιλονικίες, τις Ψευδολογίες, τις Διαφωνίες, την Κακονομία, την Άτη (βλάβη) που πάνε συνήθως μαζί, και
τον Όρκο που τυραννά τους πιο πολλούς ανθρώπους στη γη, όταν με τη θέλησή τους γίνονται επίορκοι.”
Στο “Έργα και Ημέραι” (11-32), ο Ησίοδος διορθώνει:
“Της Έριδας γένος δεν υπάρχει ένα μονάχα, μα
πάνω στη γη είναι δύο. Τη μια όποιος την ένιωσε
θα την επαινούσε, μα η άλλη αξιόμεμπτη είναι.
Και αντίθετες έχουν μεταξύ τους καρδιές. Η μια
προάγει τον κακό τον πόλεμο και τη φιλονικία, η
άθλια. Θνητός κανένας δεν την αγαπά, μα εξ ανάγκης, με των αθάνατων θεών τη θέληση, την επαχθή την Έριδα οι άνθρωποι τιμούν. Όμως την άλλη
η ζοφερή η Νύχτα νωρίτερα τη γέννησε, κι ο γιος
του Κρόνου, που 'χει το θρόνο του ψηλά και στον
αιθέρα κατοικεί, στης γη τα θεμέλια την τοποθέτησε", πολύ καλύτερη για τους ανθρώπους. Αυτή
και τον ανίκανο τον ξεσηκώνει για δουλειά: ζηλεύει ο άεργος σαν βλέπει τον άλλο που 'ναι
πλούσιος, που δείχνει τη σπουδή του στο όργωμα,
το φύτεμα και την καλή διακυβέρνηση του οίκου
του. Ο γείτονας το γείτονα ζηλεύει που σπεύδει να
πλουτίσει. Κι είναι αγαθή η Έριδα αυτή για τους
θνητούς. Ο κεραμοποιός θυμώνει με τον κεραμοποιό κι ο μαραγκός με μαραγκό, ζηλεύει ο επαίτης
τον επαίτη κι ο ένας ο τραγουδιστής τον άλλο.
Πέρση, τούτα τα λόγια βάλ' τα στην καρδιά σου
μέσα, και η χαιρέκακη η Έριδα να μην σ’ απασχο-
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λεί απ τη δουλειά για να κοιτάς με περιέργεια για
καβγάδες σαν είσαι ακροατής στην αγορά .
Γιατί έχει λίγη έγνοια για φιλονικίες κι αγορές,
αυτός, που μες το σπίτι του δεν έχει αρκετό το
βιος στην ώρα μαζεμένο, αυτό που δίνει η γη, της
Δήμητρας το στάρι.”

Όπως βλέπουμε, το πρώτο είδος Έριδας είναι η καλή έριδα, η άμιλλα και ο ζήλος για την
επίτευξη του αγαθού, ενώ το δεύτερο είδος, η
κακή έριδα, είναι η φιλόνικη ζωή μετά φθόνου
και δυσμένειας που παραπέμπει στον πόλεμο
και την αδικία. Εδώ η κακή Έριδα αντιστοιχεί
στη βαθιά απαισιοδοξία των αρχαίων Ελλήνων για την εχθρική προς τον άνθρωπο φύση
του κόσμου, ενώ η καλή Έριδα στην έμφυτη
αισιοδοξία τους ότι η ζωή του ανθρώπου επιδέχεται βελτίωση, αν αυτός μετατρέψει τη
σύμφυτη με το σύμπαν τάση όλων των πραγμάτων για ανταγωνισμό σε επωφελή για την
κοινωνία άμιλλα.
Ας κρατήσουμε λοιπόν: την αποφυγή της
κακής Έριδας, την προσφυγή στην άμιλλα
(καλή Έριδα) και να κοιτάμε τη δουλειά μας
και όχι τι κάνουν οι άλλοι στην αγορά.
Τη φράση του τίτλου χρησιμοποιεί και ο Αριστοτέλης στα “Πολιτικά”, (1312β, 1-7):
“Ένας από τους τρόπους που φθείρουν την τυραννίδα είναι εκείνος που φθείρει και τα άλλα πολιτεύματα, ένας παράγοντας εξωτερικός, δηλαδή
ισχυρότερο κράτος με αντίθετο πολίτευμα (είναι
φανερό ότι η τάση για επίθεση οφείλεται στην αντίθεση του πολιτεύματος. Όλοι κάνουν αυτό που
θέλουν, μόλις προκύψει η ευκαιρία). γιατί, όπως
λέει ο Ησίοδος, δημοκρατία και τυραννίδα είναι
αντίθετα πολιτεύματα, «όπως ο κεραμοποιός δεν
χωνεύει τον κεραμοποιό» (αφού η δημοκρατία των
άκρων είναι η χειρότερη τυραννίδα).”
(Οι μεταφράσεις είναι από τη φιλολογική
ομάδα του “ΚΑΚΤΟΥ”).

Σελίδα 3

ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Τώρα που μπήκε το καλοκαίρι και τα μεσημέρια
γίναν μακριά και ζεστά, ξυπνάνε μέσα μου χιλιάδες
αναμνήσεις από τα καλοκαίρια των παιδικών μου
χρόνων. Ιούνιος μήνας θεριστής, θέρος τρύγος πόλεμος έλεγαν παλιά. Τον Ιούνιο λοιπόν άρχιζε ο θερισμός μ' έναν
τρόπο, που ίσως δεν μπορούν οι
σημερινοί νέοι να το διανοηθούν.
Ήταν μια ιεροτελεστία θυμάμαι.
Ξεκινούσαν οι χωρικοί χαράματα,
με τα ζώα για τα χωράφια, με τα
στάρια έτοιμα προς θερισμό. Το
μοναδικό εργαλείο που διέθεταν
ήταν το δρεπάνι - εκτός βέβαια
από τα χρυσά τους χέρια -. Αφού
έκοβαν μ' αυτό τα στάχια, σχημάτιζαν το χερόβολο.
Τρία τέσσερα χερόβολα έκαναν το λιμάρι και άλλα
τόσα λιμάρια έκαναν το δεμάτι, το οποίο έδεναν με
βρεμένη βρίζα, αφού πρώτα την έστριβαν. Πολλά μαζί δεμάτια σχημάτιζαν την θημωνιά. Όλος ο χώρος
που λεγόταν αλώνια - σήμερα έχει μετατραπεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου -, γέμιζε από θημωνιές και χαρά σ'
αυτούς που είχαν τις πιο μεγάλες. Αφού λοιπόν γέμιζαν τ' αλώνια με θημωνιές, ερχόταν η αλωνιστική
μηχανή. Πω πω!!! ένα σκέτο θηρίο για την εποχή μας,
έπιανε όλο το πλάτος του δρόμου. Δούλευε περίπου
ένα μήνα μέχρι να τελειώσει και η πιο μικρή θημωνιά.
Περίεργο μηχάνημα έλεγαν οι πιο παλιοί. Από τη μια
του ρίχνεις δεμάτια και από την άλλη σου βγάζει το
στάρι και πάρα κει σου βγάζει το άχυρο, μετά ένα άλλο μηχάνημα του έριχνες άχυρο και το έβγαζε αχυρόμπαλλες τροφή για τα ζωντανά. Οι χωρικοί μετέφεραν τη σοδειά με τα ζώα σε τσουβάλια σε κατάλληλο
αποθηκευτικό χώρο, κρατούσαν σπόρο για την επόμενη σπορά και την ανάλογη ποσότητα για να περάσουν την χρονιά και το υπόλοιπο το πωλούσαν. Θυμάμαι ακόμη πως οι θημωνιές δεν ήταν αφημένες στο
έλεος των τότε ελαχίστων πυρκαγιών και κλεφτών.
Υπήρχε φύλακας, ο λεγόμενος δραγάτης και ήταν ο
καλός μου γείτονας ο Θύμιος Καπέλλιος, όλο το χρόνο
φύλαγε σκοπιά στις ελιές και κυρίως στα αμπέλια.
Τον Αλωνάρη μήνα έπαιρνε μετάθεση για τ' αλώνια.
Ανάμεσα στις θημωνιές με τα στάρια υπήρχαν οι
σωροί με άλλα προϊόντα, όπως ρεβίθια, φακές, λαθούρι, βίκο κ.α. Για αυτά. δεν είχε βρεθεί ακόμη μηχάνημα. Υπήρχε όμως μια τεχνική αλλιώτικη απ αυτή
του σήμερα, Έφτιαχναν ένα μικρό στρογγυλό αλώνι,
στο κέντρο του στερέωναν έναν πάσαλο στον οποίο
έδεναν το ζώο και στην περιφέρεια του αλωνιού έριχναν λίγη - λίγη ποσότητα του προϊόντος με το δικούλι και το ζώο ερχόταν γύρω - γύρω, την ποδοπατούσε
μέχρι να ξεχωρίσει ο καρπός από την καλαμιά.
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Αν κάποιος είχε μικρή ποσότητα την έφτιαχνε στο
σπίτι του κοπανώντας την με το ξύλινο κοπάνι και αν
ήταν τυχερός και φυσούσε αεράκι την λίχνιζε και έτσι
ξεχώριζε τον καρπό.
Επειδή ο ήλιος η ζέστη και η κούραση κοίμιζαν τους μεγάλους τα
μεσημέρια, αναγκαστικά έπρεπε
κι εγώ να κάνω το ίδιο. Δεν τα κατάφερνα όμως γιατί η παρέα με
περίμενε, έτσι μετά από λίγο δραπέτευα για να συναντήσω τα παιδιά της γειτονιάς να πάμε για τζιτζίκια που τους βάζαμε καλαμιές
και πετούσαν μ' αυτές. Κλέβαμε
κορόμηλα, αμύγδαλα, τσάγαλα
και ότι άλλο φαγώσιμο υπήρχε. Ήταν βέβαια λίγο
ξινά αλλά μας άρεσαν γιατί ήμασταν παιδιά, παιδιά!!
αλλά σκέτη καταστροφή για τα δέντρα. Αν ήταν χαμηλά ανεβαίναμε επάνω, αν όμως ήταν ψηλά τα πετροβολούσαμε. Και να ο πετροπόλεμος, και να τα καρούμπαλα στα κεφάλια μας, και όταν μας πέρνανε τα
αίματα, ευτυχώς για καλή μας τύχη το χωριό διέθετε
και γιατρό, τον αείμνηστο Δρόσο Πουρνιά, που ήταν
για όλες τις ειδικότητες.
Αυτή την εποχή θυμάμαι έβγαινε και η μαστίχα. Ξεκινούσαμε απογευματάκια κοριτσίστικες παρεούλες
και πηγαίναμε προς τις πέτρες ψηλά και δεξιά του
νεκροταφείου, για να την μαζέψουμε. Ήταν κατάλευκα μικρά ακανόνιστα μπαλάκια και συναγωνιζόμασταν ποιά θα μαζέψει περισσότερα, γιατί που χρήματα ν' αγοράσουμε απ' το περίπτερο. Μπορεί η μαστίχα
να έβγαινε δύσκολα απ 'τ' αγκάθια, μπορεί να ματωνόμασταν, όμως η θέα των αλωνιών με τις χρυσές
θημωνιές να δέχονται τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου, η αλωνιστική μηχανή να βογγάει απ' την κούραση
της ημέρας, μας αποζημίωνε. Έτσι κατηφορίζοντες
από τις πέτρες μπαίναμε στ' αλώνια κρυφά από τον
δραγάτη και ανταμώναμε με τ' άλλα παιδιά, και ανεβαίναμε στις θημωνιές χωρίς να υπολογίζουμε τις
αλλεργίες , τα τσουξίματα και τα τσιμπήματα από τα
στάχυα, γιατί πού σορτσάκια και παντελονάκια τότε.
Ήταν η καλλίτερη παιδική χαρά να πηδάμε από τη
μια θημωνιά στην άλλη. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας,
αυτές ήταν οι διακοπές μας. Το βράδυ πέφταμε ξερά
για ύπνο στα υπαίθρια στρωσίδια της αυλής με ολάνοιχτα τα πορτοπαράθυρα και ο ύπνος μας ξεκούραστος γιατί τα όνειρά μας ήταν ευχάριστα να πηδάμε
από τη μια θημωνιά στην άλλη και από δέντρο σε δέντρο χωρίς φόβους.
Όμως .. ,. άλλες εποχές, ξένοιαστες αληθινές νοσταλγικές ...
(Ε. Σταμάτη-Μπίμπα)
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Δημοτικές Εκλογές
Ο συνδυασμός του νυν δημάρχου
ημάρχου κυρίου Γεωργίου Ντασιώτη,, επανεξελέγη από τον
πρώτο γύρο με ποσοστό 80% σχεδόν.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέχτηκαν μεταξύ
των άλλων οι Ασκραίοι Ασημίνα Πικάση και
Ιωάννης Ιωάννου,, καθώς και ο γαμπρός της
Άσκρης Κωνσταντίνος Μαλέσης.
Μαλέσης
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Άσκρης
εκλέχτηκε ο Αθανάσιος Ρουσέτης,
Ρουσέτης μέχρι τώρα πρόεδρος του Ελαιουργικού
υργικού Συνεταιρισμού
και εκ των πρωτεργατών του Συλλόγου ΦιλοΦιλ
προόδων Άσκρης.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και τους υπενθυμίζουμε αυτό που έλεγε ο Αγάθων:
… Κατεβαίνω πολεμιστής είς το στάδιον, θα
πολεμήσω ως κυβέρνησις, δεν λαθεύομαι τον
έρωτα των προνομίων πού είναι φυτευμένες
είς ψυχές πολλών, τα ονειροπολήματα των
λογιωτάτων, ξένων πρακτικής ζωής, το ΦιλύΦιλύ

tÕn ¥rconta triîn de‹ memnÁsqai·
memnÁsqai
prîton m+nn Óti ¢nqrèpwn ¥rcei,
¥rcei
deÚteron Óti nÒmouj ¥rcei,
tr…ton
ton Óti oÙk ¢eˆ ¥rcei.
¥rcei
(Στοβαίος, Ανθολόγιον)
Ο άρχοντας πρέπει να θυμάται τρία πράγματα
Πρώτον, ότι κυβερνά ανθρώπους,
δεύτερο, ότι κυβερνά σύμφωνα με τους
το νόμους
και
αι τρίτο, ότι δεν θα κυβερνά για πάντα.
π
(ΣΣ Ο Αγάθων (περ. 448 π.Χ.π.Χ. περ. 400 π.Χ.) ήταν
αρχαίος Έλληνας τραγικός ποιητής, φίλος του Ευριπίδη, του Πλάτωνος και μαθητής του Σωκράτη.
Οι τραγωδίες του δεν σώζονται σήμερα.)
σήμερα.

ποπτο, κυριαρχικό και ανήμερο αλλοεθνών
ανδρών.
Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση
βασιλε
είς την
καρδίαν μας μόνο το αίσθημα
αίσθ
το ελληνικό,
ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης.”
προδότης
(Ι.
Ι. Καποδίστριας,
Καποδίστριας 11-1- 1828)

----------------------------------ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΑΝΤΙΣΜΕΝΟ
Θερμή παράκληση, όσοι ραντίζουν τα κτήματά τους, ας ευαισθητοποιηθούν να βάλουν
μια ταμπέλα.
μπέλα. Διότι ανυποψίαστοι περαστικοί μαζεύουν
μ ζεύουν χόρτα και τα αποτελέσματα είε
ναι γνωστά και επώδυνα.
Ευχαριστώ η ΦτΑ.

Εκλογές
Εψές είδα στον ύπνο μου
ένα βαθύ ποτάμι,
Θεός να μη το κάνει
να γίνει αληθινό
Στην περίπτωσή μου ο ποιητής
είχε δίκαιο. Στις εκλογές που είχαν γίνει πριν από τρείς τετραετίες, είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι
πλέον σοβαρά για την δύναμη της
ψήφου μου και για το τι έπρεπε να
ψηφίσω και το εάν θα έπρεπε να
ψηφίσω. Γι’ αυτό το βράδυ πριν
κοιμηθώ παρακάλεσα στην προσευχή μου να μου φανερωθεί κάποιο σημάδι, για να καταλάβω τι
ακριβώς έπρεπε να κάνω.
Ήταν η εποχή που τα κόμματα
είχαν γεμίσει τις σημαίες τους και
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τα σήματά τους με χρώματα
Χρώματα πολλά έντονα χαρούμενα που έπαιζαν με τον ψυχισμό
μας και μας καλούσαν σαν τις σειρήνες, μας γήτευαν για να πιστέψουμε. Αυτό ήταν το μυστικό. Μας
καλούσαν να πιστέψουμε. Άραγε
θα ένοιωθα καλά αν ψήφιζα;
Έπεσα να κοιμηθώ λοιπόν, έχοντας εμπιστοσύνη στις άνωθεν
δυνάμεις του μυαλού μου αν θέλετε και είδα το εξής όνειρο.
Βρέθηκα σ' ένα πανέμορφο κήπο.
Ήταν γεμάτος λουλούδια. Λουλούδια μεγάλα, πολύχρωμα υγιέστατα. Όλων των ειδών και όλων
των χρωμάτων, όλων των μεγεθών, φυτεμένα ακανόνιστα και
αποτελούσαν ένα μαγευτικό συ-

νονθύλευμα, που σε καλούσε να
πας κοντά, να το χαρείς, να παίπα
ξεις εκεί μέσα και να ευχαριστηευχαριστ
θείς που ζεις και να το απολαμβάαπολαμβ
νεις.
Υπήρχε και ένα μονοπάτι πλακόστρωτο ανάμεσα από τα λουλούλουλο
δια, στο οποίο βρέθηκα να περπαπερπ
τάω αμέριμνη. Σκύβω όλο χαρά να
πιάσω και να μυρίσω κάποιο απ'
αυτά τα θαυμάσια άνθη και ω!!
του θαύματος, δεν μύριζε κανένα.
Δεν υπήρχε κανενός είδους μυρωμυρ
διά. Ήταν όλα ψεύτικα!!!!!!!!!
ψεύτικα!
Η κατάσταση ήταν για γέλια και
για κλάματα ταυτόχρονα. Εγώ το
μήνυμά μου το είχα πάρει πάντως.
Εσείς:
Δέσποινα Σπαχή
Αναγνώστρια του περιοδικού

Σελίδα 5

Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 5ο)
Μήτσαινας
Βασίλειος
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Παπαναστασίου Ιωάννης
Σαμαρτζής
Αθανάσιος
Σταμάτης
Κωνσταντίνος
Στεργίου
Λουκάς
Τάτσης
Χαράλαμπος
Χατζής
Χαράλαμπος
1902
Βαλμάς
Λουκάς
Ευσταθίου
Χρήστος
Ζαχαρίας
Χρήστος
Μελετίου
Σίμων
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Παπαϊσιδώρου Γεώργιος
Παπαντωνίου Γεώργιος
Παπαλουκάς
Νικόλαος
Πέππας
Σεραφείμ
Σταμάτης
Πίνδαρος
Σταμάτης
Φίλιππος
Σταμάτης
Ιωάννης
Πέππας
Αθανάσιος
Νικηφόρος
Κωνσταντίνος
1903
Γιακουμής
Χρήστος
Ζαρίφης
Ιωάννης
Καραχάλιος
Ζωγράφος
Κλεφτογιάννης Αθανάσιος
Κιούσης
Χαράλαμπος
Λεπενιώτης
Αλέξανδρος
Μπαμπούλας
Λουκάς
Μπαμπούλας
Αριστείδης
Μπαμπούλας
Παναγιώτης
Παπαθεοδοσίου Ιωάννης
Παπαπαναγιώτου Ευάγγελος
Παπαντωνίου Αθανάσιος
Ρουσέτης
Κωνσταντίνος
Σταμάτης
Κωνσταντίνος
Σταμάτης
Νικόλαος
Τουρίκης
Νικόλαος
Χρήστου
Ευάγγελος
Χολιασμένος
Δήμος
Χατζής
Ιωάννης
Νικηφόρος
Κωνσταντίνος
Λιανός
Ελευθέριος
Νικηφόρος
Χρήστος
1904
Γκούμας
Κωνσταντίνος
Δήμου
Απόστολος
Κολοκυθάς
Ιωάννης
Κιούσης
Σταμάτιος
Λεβέτας
Χρήστος
Λυμπέρης
Πελοπίδας
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Αλέξανδρος
Αλέξανδρος
Γεώργιος
Χρήστος
Αχιλλέας
Περικλής
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Χαράλαμπος
Λουκάς
Στέργιος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Παναγιώτης
Ισίδωρος
Αθανάσιος
Λουκάς
Ιωάννης
Αλκιβιάδης
Αριστοτέλης
Στυλιανός
Θεόδωρος
Ανδρέας
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Σπυρίδων
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Χρήστος
Νικόλαος
Αναστάσιος
Νικόλαος
Γεώργιος
Ματθαίος
Σωτήριος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Αχιλλέας
Βασίλειος
Δημήτριος
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Ανδρέας
Αθανάσιος
Ανδρέας
Δημήτριος
Αθανάσιος
Επαμεινώνδας
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Αθανάσιος

Λυμπέρης
Ανδρέας
Λυμπέρης
Ευάγγελος
Μπάτσαρης
Κωνσταντίνος
Σαμαρτζής
Σεραφείμ
Στεργίου
Παναγιώτης
Σταμάτης
Κωνσταντίνος
Τσατσάνης
Αθανάσιος
Χρήστου
Γεώργιος
Χρήστου
Δημήτριος
Χολιασμένος
Ιωάννης
1905
Δήμου
Νικόλαος
Ευσταθίου
Ιωάννης
Ζαχαρίας
Νικόλαος
Ζήσης
Γεώργιος
Καραγάτσουλης Κωνσταντίνος
Κλεφτογιάννης Θεόδωρος
Λεπενιώτης
Γεώργιος
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Μάτζαλης
Δημήτριος
Μπαμπούλας
Χαράλαμπος
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Παπαθεοδοσίου Σεραφείμ
Παπαϊσιδώρου Κωνσταντίνος
Παπαπαναγιώτου Σωτήριος
Παπαπαναγιώτου Βασίλειος
Πέππας
Αγάθων
Παπαλουκάς
Γεώργιος
Σταμάτης
Νικόλαος
Τσατσάνης
Ελευθέριος
Χρήστου
Κωνσταντίνος
Χολιασμένος
Νικόλαος
1906
Δαμπάνης
Ιωάννης
Δουδούμης
Ευάγγελος
Ζαχαρίας
Βασίλειος
Ζαχαρίας
Παναγιώτης
Ζαρίφης
Ευστάθιος
Κολοκυθάς
Σωτήριος
Κλεφτογιάννης Πλούταρχος
Κωνσταντίνου Χρήστος
Λεβέτας
Γεώργιος
Λεπενιώτης
Κωνσταντίνος
Λυμπέρης
Λουκάς
Μπαμπούλας
Ευάγγελος
Μήτραινας
Κωνσταντίνος
Μπακλάκος
Παναγιώτης
Νάκος
Ηλίας
Παπαπαναγιώτου Γεώργιος
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Παπαντωνίου Χρήστος
Παπαχρήστου Σπυρίδων

Πανούσης
Παναγιώτης
Χαραλάμπους
Κωνσταντίνος
Περικλής
Στυλιανός
Μουσταφάς
Σωτήριος
Βασίλειος
Ιωάννης
Δημήτριος
Λουκάς
Παναγιώτης
Αναστάσιος
Γεώργιος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Θεόδωρος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Ματθαίος
Θεόδωρος
Λουκάς
Αθανάσιος
Μουσταφάς
Δημήτριος
Αθανάσιος

Βασίλειος
Γεώργιος
Δημήτριος
Στέργιος
Δημήτριος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Θωμάς
Νικόλαος
Βασίλειος
Αθανάσιος
Νικόλαος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Λουκάς
Σωτήριος
Γεώργιος
(Συνεχίζεται 1906 …)
(Υπόψη ότι έχουν διαπιστωθεί πολλές παραλήψεις)
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H Παγκόσμια Ημέρα της
Μητέρας είναι μέρα εορτασμού της μητρότητας και των
ευχαριστιών προς τη μητέρα, μια γιορτή με αρχαιοελληνικές αναφορές στην λατρεία της θεάς Κυβέλης, της
μητέρας των θεών, όπως την
προσφωνεί ο Πίνδαρος (“Κυβέλα, Μάτερ θεών”).
Για τη γιορτή της μητέρας
επιλέξαμε το παρακάτω τρυφερό αρθράκι.
Αυτό το κοριτσάκι έχασε τη
μητέρα του στον πόλεμο. Στην
αυλή του ορφανοτροφείου ζωγράφισε τη μητέρα της με κιμωλία και κουλουριάστηκε στην αγκαλιά της. Έβγαλε
τα παπούτσια της όπως όταν μπαίνουμε σε ιερό χώρο. Η αγάπη είναι ο πιο ιερός μας τόπος. Πρέπει να προσπαθήσουμε κανένα παιδί να μη βιώσει τον πόλεμο από δω και πέρα.
Χρόνια πολλά στις μάνες της Άσκρης,
της Ελλάδας και όλου του κόσμου.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

όμως η απότομη έκθεση στον ήλιο
είναι μια ιδιαίτερα αγχογόνος κατάσταση για την επιδερμίδα και για
τον οργανισμό. Γι' αυτό καλόν θα είναι η ηλιοθεραπεία να γίνεται σταδιακά διότι η παρατεταμένη ηλιοθεραπεία εκτός από εγκαύματα, μπορεί
να προκαλέσει αλλεργίες, εξανθήματα και φαγούρα. ΠΟΤΕ τις ώρες 12 4μ.μ. Το αντηλιακό είναι απαραίτητο
ακόμη και στην σκιά. Σε περίπτωση
εγκαύματος απαιτείται οπωσδήποτε
απομάκρυνση από τον ήλιο για κάποιο διάστημα, και πάντα να έχουμε
αλοιφές εγκαυμάτων, το αντηλιακό
μας να είναι αντιαλεργικό και με υψηλή προστασία. Στην εποχή μας δεν
ωφελεί να "παίζει" κανείς με τον ήλιο
και να αντιμετωπίζει την ηλιοθεραπεία με επιπολαιότητα.
Ας κάνουμε τον ήλιο σύμμαχό μας
στις καλοκαιρινές μας διακοπές.
----------------------------------------------------------------------------

ΜΑΥΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
Γνωστά και άγνωστα

Στην Δύση το λευκό δέρμα έχαιρε
ανέκαθεν ιδιαίτερα μεγάλης εκτίμησης. Πολλοί ζωγράφοι τόνιζαν την
Ο Ήλιος ως πηγή Φωτός
Ο Ήλιος είναι αναμφισβήτητα η πηγή Φωτός και της Ζωής. λευκότητα του δέρματος των ιερών
Εκπέμπει ακτινοβολία απ' όλο το φάσμα του φωτός, σ' εμάς προσώπων, για να δηλώσουν το άόμως φτάνουν μόνο το φώς και η θερμή ακτινοβολία. Οι α- σπιλο και αμόλυντο χαρακτήρα τους.
κτίνες Γ, οι ακτίνες Χ και οι υπεριώδεις, φυσιολογικά αντα- Στην καθημερινή ζωή σήμαινε αποχή
νακλώνται από την ατμόσφαιρα. Όμως τα τελευταία χρόνια από χειρωνακτικές και γεωργικές ερη τρύπα του όζοντος αφήνει να διαπερνούν κάποιες από αυ- γασίες, σήμαινε δηλαδή υψηλή κοιτές και έτσι προκαλούνται διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο νωνική θέση. Η αλλαγή έγινε όταν η
της ατμόσφαιρας. Επομένως η επίδραση του ηλίου στο δέρμα Coco Chanel γύρισε από διακοπές
έχει αλλάξει ριζικά και γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμο- στην ηλιόλουστη Ριβιέρα της 10ετίας
στούμε ανάλογα, και να παίρνουμε μέτρα για την προστασία του ΄20. Η τεράστια επίδραση της
Chanel στον κόσμο της μόδας καθιέτου δέρματος.
Κάθε άνθρωπος ανάλογα με τον τύπο του δέρματός του ρωσε σε μιά νύκτα το μαυρισμένο
μπορεί να μένει λιγότερη ή περισσότερη ώρα εκτεθειμένος δέρμα στην συνείδηση του κόσμου.
στις ηλιακές ακτίνες. Όπως άτομα με ανοιχτόχρωμη επιδερ- Σήμερα που η εργασία στις δυτικές
μίδα και ανοιχτόχρωμα μάτια δεν πρέπει να μένουν στον κοινωνίες συντελείται σε κλειστούς
ήλιο, το πολύ 10-15΄ αφού προηγουμένως έχουν επιλέξει προ- χώρους, το μαύρισμα υποδουλώνει
ϊόντα υψηλής προστασίας. Από 20-30΄ άτομα με ελαφρώς πλούτο, καλή ζωή και άφθονο ελεύσκούρο δέρμα και σκούρα μάτια και μαλλιά. Από 30-40΄ άτο- θερο χρόνο λόγω εισοδήματος.
(Ε.Σ.Μ.)
μα με σκουρόχρωμα δέρμα κυρίως μελαχρινοί. Προσοχή
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Ο Γκάντι και ο καθηγητής του... (Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, αλλά είναι ωραίο)

Όταν ο Γκάντι μελετούσε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου είχε έναν καθηγητή τού οποίου το επίθετο ήταν Mr.
Peters και ο οποίος δεν τον συμπαθούσε καθόλου.
Κάποια μέρα, ο Mr. Peters κατά
τη διάρκεια τού μεσημεριανού
γεύματός του καθόταν στο εστιατόριο τού Πανεπιστημίου όταν
ο Γκάντι ήλθε, με τον δίσκο του
και κάθισε δίπλα του.

Σοβαρά ενοχλημένος ο υπερόπτης καθηγητής είπε στον Γκάντι:
«Κύριε Γκάντι, δεν γνωρίζετε ότι
ένα γουρούνι και ένα περιστέρι
δεν κάθονται μαζί κατά τη διάρκεια τού φαγητού τους;»
και ή απάντηση τού Γκάντι ήταν...
«Μην ενοχλείσθε κ. καθηγητά,
..θα πετάξω παραπέρα!!!»
και λέγοντας αυτά πήγε και κάθισε σ' ένα άλλο τραπέζι...
Πράσινος από τα νεύρα του
ο Mr. Peters θέλησε να πάρει την
ρεβάνς στις επόμενες εξετάσεις,
αλλά ο φοιτητής του απάντησε
ορθότατα σε όλες τις ερωτήσεις
του. Τότε ο Mr. Peters τού έθεσε
την παρακάτω ερώτηση:
«Κύριε Γκάντι, τι θα κάνατε αν
περπατώντας στον δρόμο βρίσκατε ένα πακέτο γεμάτο σοφία
και ένα άλλο γεμάτο λεφτά;
Ποιό από τα δύο θα παίρνατε;»

Χωρίς να πολυσκεφθεί ο Γκάντι τού απάντησε: «Σίγουρα το
πακέτο με τα χρήματα»
Τότε ο Mr. Peters μ' ένα χαμόγελο γεμάτο ειρωνεία τού είπε:
«Αν ήμουν στην θέση σας θα έπαιρνα αυτό με την σοφία, δεν
νομίζετε;» και ο Γκάντι τού απάντησε με απάθεια:
«Ο καθένας παίρνει ...αυτό που
τού λείπει!!!»
Ο Mr. Peters ήδη υστερικός από
την απάντηση τού φοιτητή του
έγραψε στην κόλλα τού διαγωνίσματος, "Ηλίθιος" και την έδωσε
στον Γκάντι.
Ο Γκάντι πήρε την κόλλα του
διαγωνίσματος και κάθισε κάτω.
Μερικά λεπτά αργότερα πάει
στον καθηγητή του και τού λέει:
«Mr. Peters, υπογράψατε το γραπτό μου, ....αλλά ξεχάσατε να το
βαθμολογήσετε!!!»
...τι υπέροχο αλήθεια πράγμα, το
χαρισματικό μυαλό!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ποια φρούτα και λαχανικά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνα που είναι επιβλαβή για την υγεία μας)
(πηγή: iefimerida.gr)
Αμπελοφάσουλα, Πατάτες, Τοματίνια, Αγγούρι,
Νεκταρίνια, Έγχρωμες πιπεριές, Σπανάκι, Ροδάκινα, Σέλινο, Σταφύλια, Φράουλες, Μήλα
2-2,5’ στο νερό για να φύγουν τα δηλητήρια, όχι παραπάνω γιατί οι βιταμίνες είναι υδατοδιαλυτές.
---------------------------------------------------------

Άγγελμα τριμήνου!!!
Ο λιωμένος χρυσός γίνεται κόσμημα, το πάτημα του σταφυλιού γίνεται κρασί, η χτυπημένη
πέτρα γίνεται άγαλμα. Όσο πιο πολύ πόνο δέχεσαι στη ζωή σου τόσο πιο πολύ αξία κερδίζεις σαν ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
---------------------------------------------------------

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Αντώνιος Δημητρίου
20 €.
π. Δημήτριος Αργυρίου
100 €
Οι αδελφές Χρυσούλα Δήμητρα και Ελένη
Σταμάτη 60 € στην μνήμη της εξαδέλφης των
Ασημίνας Ζαρίφη Κοτσαδάμ.
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Αρχαιολογικός Χώρος Κοιλάδας των Μουσών
Με το ΦΕΚ 134/27-4-2012 τροποποιήθηκαν τα
ανατολικά όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού
χώρου της Κοιλάδας των Μουσών. Ξεκινούν χονδρικά από το λόφο απέναντι από τη Λίμνη Μουσών, φθάνουν στο παλαιό λατομείο, από εκεί στο
δρόμο της Βατερής και στην άσφαλτο μπροστά
από το Νεκροταφείο. Από εκεί στη γαιώτρηση,
στον χωματόδρομο αριστερά και μετά 100 μέτρα
πάλι αριστερά στο Βυρώρι, Από εκεί ο δρόμος δεξιά, περνά το ποτάμι, συναντά το δρόμο από το
Νεοχώρι, από εκεί δεξιά και από το δρόμο του
Προφήτη Ηλία ευθεία επάνω στο Μαραντάλι, δεξιά από τις κεραίες. Λεπτομέρειες στο ΦΕΚ 134 το
οποίο επισυνάπτεται.
---------------------------------------------------------

Ο Κώστας Κρυστάλλης, ο βάρδος της ελληνικής
φύσης, ψυχής και παραδοσιακής ζωής των Ελλήνων, είχε επισκεφτεί την Βοιωτία και ιδιαίτερα την
Θήβα απ' όπου και παρακάτω στίχοι.
Έχετε γεια ψηλά βουνά και σεις κρύες βρυσούλες, η
Θήβα με τα πλάϊα της, η λίμνη σου Τοπόλια, η Λειβαδιά με
τα βαθειά χλωρά της περιβόλια, κι' η Λιάκουρα με τις
ξανθιές Αραχωβιτοπούλες.
(.Θήβα 28/8/1889)
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Ονόματα γυναικών που σχετίζονται και με την Άσκρη
Απόσπασμα (Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Α’, 7, 3-4.
Ο Δευκαλίωνας απέκτησε από
την Πύρρα δύο γιους, πρώτο τον
Έλληνα, που, όπως λένε κάποιοι,
ήταν γιος του Δία, και δεύτερο τον
Αμφικτύονα, που έγινε βασιλιάς
στην Αττική μετά τον Κραναό, και
μια κόρη, την Πρωτογένεια, που
από τον Δία γέννησε τον Αέθλιο.
Από τον Έλληνα και τη νύμφη
Ορσηίδα κατάγονται ο Δώρος, ο
Ξούθος και ο Αίολος. Αυτός ονόμασε Έλληνες τους λεγόμενους
Γραικούς και μοίρασε τη χώρα
στα παιδιά του. Ο Ξούθος, που
πήρε την Πελοπόννησο, απέκτησε
από την Κρέουσα, κόρη του Ερεχθέα, τον Αχαιό και τον Ίωνα, από
τους οποίους ονομάστηκαν οι Αχαιοί και οι Ίωνες. Ο Δώρος έλαβε
την περιοχή πέρα από την Πελοπόννησο και ονόμασε τους κατοίκους της με το όνομα του Δωριείς.
Ο Αίολος, ως βασιλιάς στην περιοχή της Θεσσαλίας, ονόμασε τους
κατοίκους Αιολείς, παντρεύτηκε
την Ενάρετη, κόρη του Δηίμαχου,
και απέκτησε επτά γιους, τον
Κρηθέα, τον Σίσυφο, τον Α θάμαντα, τον Σαλμωνέα, τον Δηιόνα,
τον Μάγνητα και τον Περιήρη, και
πέντε κόρες, την Κανάκη, την
Αλκυόνη, την Πεισιδίκη, την Καλύκη και την Περιμήδη. Από την
Περιμήδη και τον Αχελώο γεννήθηκαν ο Ιπποδάμας και ο Ορέστης, από την Πεισιδίκη και τον
Μυρμιδόνα ο Άντιφος και ο Άκτωρ. Την Αλκυόνη πήρε γυναίκα
του ο Κήυξ, ο γιος του Εοκτφόρου.
Αυτοί καταστράφηκαν από την
περηφάνια τους· διότι εκείνος έλεγε τη γυναίκα του Ήρα κι αυτή
τον άντρα της Δία, κι έτσι ο Δίας
τους έκανε πουλιά, τη μια αλκυόνα και τον άλλο γλάρο.
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Η Κανάκη γέννησε από τον Ποσειδώνα τον Οπλέα, τον Νιρέα,
τον Επωπέα, τον Αλωέα και τον
Τρίοπα. Ο Αλωέας παντρεύτηκε
την Ιφιμέδεια, κόρη του Τρίοπα, η
οποία ερωτεύτηκε τον Ποσειδώνα
και, πηγαίνοντας συχνά στη θάλασσα, έπαιρνε με τα χέρια της
νερό από τα κύματα και το έριχνε
στην αγκαλιά της. Από το σμίξιμό
της με τον Ποσειδώνα γέννησε δυο
αγόρια, τον Ώτο και τον Εφιάλτη,
τους λεγόμενους Αλωάδες. Αυτοί
μεγάλωναν κάθε χρόνο ένα πήχη
σε πλάτος και μια οργιά σε ύψος.
Όταν έγιναν εννιά ετών, είχαν
πλάτος εννιά πήχεις και ύψος
εννιά οργιές και σκέφτηκαν να
πολεμήσουν με τους θεούς: βάζοντας την Όσσα πάνω στον Όλυμπο και το Πήλιο πάνω στην Όσσα, απειλούσαν να ανεβούν μέσω
αυτών των βουνών στον ουρανό
και έλεγαν ότι θα καλύψουν τη
θάλασσα με τα βουνά και θα την
κάνουν στεριά και τη στεριά θάλασσα. Ζητούσαν για γυναίκες
τους ο Εφιάλτης την Ήρα και ο
Ώτος την Άρτεμη. Έδεσαν και τον
Άρη. Αυτόν λοιπόν τον ελευθέρωσε κρυφά ο Ερμής, ενώ τους
Αλωάδες τους σκότωσε η Άρτεμη
στη Νάξο με απάτη: αφού μεταμορφώθηκε σε ελάφι, πήδησε ανάμεσα τους, κι αυτοί, προσπαθώντας να πετύχουν το ζώο, έριξαν
τα ακόντια ο ένας στον άλλον.
-----------------------------------

Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, βιβλίο 9, Κεφ.29.
Λένε πώς πρώτοι θυσίασαν
στον Ελικώνα για τις μούσες και
ονόμασαν το βουνό ιερό των
μουσών ο Εφιάλτης και ο Ώτος',
οι οποίοι έγιναν και οικιστές της
Άσκρης- σ' αυτό αναφέρεται και
ο Ηγησίνους, ο οποίος λέει τα έξης στο ποίημά του Ατθίς :

Ο γαιοσείστης Ποσειδώνας ξανά
με την Άσκρα πλάγιασε κ' εκείνη, με το πέρασμα του καιρού, του
γέννησε γιο τον Οίοκλο, ο οποίος
πρώτος με τους γιους του Αλωέα
υπήρξε οικιστής της 'Άσκρης που
κατέχει τα ριζά του πλούσιου σε
πηγές 'Ελικώνα•
Το ποίημα αυτό του Ήγησίνου
δεν το διάβασα, γιατί είχε εκλείψει προ της εποχής μου' ο Κάλλιππος όμως ο Κορίνθιος στο έργο του για τον Ορχομενό φέρνει
ως αποδείξεις των λεγομένων
του τους στίχους του Ήγησίνου
κ' εγώ έκανα το ίδιο αντλώντας
από τον Κάλλιππο. Οι υιοί του
Άλωέα δέχτηκαν τρεις μούσες,
στις οποίες έδωσαν τα ονόματα
Μελέτη, Μνήμη και Αοιδή.
Ο Δίος εγκαταστάθηκε στην Άσκρη, νυμφεύθηκε την Πυκιμήδη και απέκτησε δύο γιούς, τον
Ησίοδο και τον Πέρση. (Πλουτ.
Βίος Ομήρου).
Ο Ησίοδος ανέβασε τον αριθμό
των Μουσών σε εννέα. Κλειώ,
Ευτέρπη, Θάλεια, Ερατώ, Μελπομένη, Πολύμνια, Ουρανία,
Τερψιχόρη και Καλλιόπη.
Σύμφωνα με τον Παυσανία μεταξύ των αγαλμάτων του Άλσους Μουσών ξεχώριζαν αυτά
της Ευφήμης, της τροφού των
Μουσών, του μουσικού Λίνου,
των Μουσών, του Απόλλωνος,
του Ερμού, του Διονύσου, των
ποιητών Θάμυρι και Αρίωνα, του
Ησιόδου, της Αρσινόης (αδελφή
και γυναίκα του Πτολεμαίου Β’
του Φιλάδελφου), του Τηλέφου
(γιός του Ηρακλή και βασιλιάς
της Μυσίας, σύμμαχος των Τρώων), του Πριάπου, του Ορφέα και
της Τελετής (κόρη του Διονύσου
και προστάτης των εκδηλώσεων.
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη οργάνωσε και εφέτος Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, μέσα από
τη συνεργασία διαφορετικών φορέων και με κοινό
στόχο την ευαισθητοποίηση
των πολιτών κάθε ηλικίας
για την προστασία του φυσικού
και
πολιτιστικού
πλούτου της χώρας και τη
βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας
και ελπίδας. Στη φετινή διοργάνωση
προγραμματίσθηκαν, από τη Δευτέρα 28
Απριλίου έως την Κυριακή 4
Μαΐου 2014, εκδηλώσεις σε
29 νομούς, ενώ συμμετείχαν
περισσότεροι από 150 φορείς. Για το νομό Βοιωτίας
επελέγη η Άσκρη.
Η 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
(23η ΕΒΑ) σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Ν. Βοιωτίας, Σχολικούς Συμβούλους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, το 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Άσκρης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας

και το οινοποιείο «Κτήμα Μουσών» πραγματοποίησαν την Τετάρτη 30 Απριλίου στην Κοιλάδα των Μουσών τη δράση “Η κοιλάδα που
μας τρέφει, μας θυμίζει, μας ψυχαγωγεί”. Η
δράση περιλάμβανε πεζοπορία με παρατήρηση διάσπαρτων διαχρονικών
μνημείων (ναοί, πύργοι), του
φυσικού περιβάλλοντος και
των καλλιεργειών , καθώς
και μεγάλο πικ-νικ στο εξωκλήσι της Αναστάσεως του
Χριστού.
Ειδικότερα στον πρώτο
πύργο έγινε ενημέρωση για
την Κοιλάδα των Μουσών
και τη χλωρίδα της περιοχής.
Στο αμπέλι του Παντελή
Καλατζή στο Λαχό έγινε επίδειξη της καλλιέργειας του
αμπελιού και από εκεί πορεία μέχρι το εξωκλήσι. Μετά την ενημέρωση από την
23η ΕΒΑ για τη βυζαντινή περίοδο και τον Ιερό Ναό, άρχισε το πικ-νικ των
μαθητών. Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση και επίδειξη στο οινοποιείο “Ζαχαρία”.
Ευχαριστούμε τους Νίκο Λάμπρου, Παντελή Καλατζή και Παναγιώτη Αθ. Ζαχαρία για
τις ενημερώσεις – επιδείξεις, καθώς και τους
γονείς που μετέφεραν τους μαθητές.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στις 29 Μαΐου οι δάσκαλοι του Δημοτικού
Σχολείου και του Νηπιαγωγείου διοργάνωσαν
εκπαιδευτική εκδρομή στο μοναστήρι του «Οσίου Λουκά», όπου τα παιδιά ξεναγήθηκαν
στους χώρους της Μονής και έμαθαν την ιστορία της. Μετά ακολούθησε επίσκεψη στο Μουσείο – Μαυσωλείο Διστόμου. Εκεί τα παιδιά
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον video
με μαρτυρίες κατοίκων που έζησαν από κοντά
τα γεγονότα. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία
για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους γονείς
που τα συνοδεύαμε.

Καλό καλοκαίρι
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Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος
της και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και
του Νηπιαγωγείου υποδέχονται το καλοκαίρι
με την καθορισμένη σχολική γιορτή. Την Πέμπτη, 12 Ιουνίου στις 7 μμ τα παιδιά μας παρουσίασαν ένα καταπληκτικό σκετσάκι και
έπαιξαν διάφορα παιχνίδια. Τέλος ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων έδωσε αναμνηστικά
δώρα στα παιδιά της ΣΤ’ και τους ευχήθηκε
καλή πρόοδο. Για άλλη μία φορά τα παιδιά και
οι δάσκαλοι μας εξέπληξαν ευχάριστα.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Κατερίνα Μελετίου - Γαλάνη
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ΜΟΥΣΕΙΑ 2014 (8-11 & 17/8)
Εγκαίνια στο Πνευματικό Κέντρο της Άσκρης έκθεσης με θέμα: «Οι σημαντικότερες
εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» του κ.
Κώστα Κοτσανά. Παρασκευή 8 Αυγούστου. Η
έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 17/8.
Αναφορά στις Μούσες – Οι ρίζες της βυζαντινής μας μουσικής με τον Γεώργιο Χατζηχρόνογλου και χορωδία. Σάββατο 9/8 Αρχαίο θέατρο.
Θεατρική παράσταση με την κωμωδία
«ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ» του Μολιέρου από την θεατρική ομάδα Αλιάρτου (ΣΧΗΜΑ). Κυριακή
10/8 Αρχαίο θέατρο.

Τις ημύνθη περί πάτρης;
“Το εκήρυξεν ο θείος Όμηρος προ ετών τρισχιλίων: Είς οιωνός άριστος!…
Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την συμβουλήν του
θειοτάτου αρχαίου ποιητού; Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη
περί πάτρης;
Ημύνθησαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαιπώρου
ωρφανισμένου Γένους;
Άμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά.
Άμυνα πετρί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος
λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η
χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου
υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον
το έθνος, και η πρόληψις της χρεωκοπίας.

Θεατρική παράσταση με την τραγωδία
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» Σοφοκλέους από τον οργανισμό ελληνικού θεάτρου ΑΙΧΜΗ. Δευτέρα 11/8
Αρχαίο θέατρο.
Η “Άσκρη του Ησιόδου”, όπως προκύπτει
από το “Έργα και Ημέραι” του Ησιόδου. Τοποθέτηση ειδικών επί του ερωτήματος: “Γιατί
ο πατέρας του Ησιόδου πήγε στην Άσκρη”.
Κυριακή 17/8 Πλατεία Άσκρης.
Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Αυγούστου θα γίνουν πορείες στον Ελικώνα και στο
φαράγγι Ολμειός αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί
Τις ημύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει η
γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι
πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Εφημερίς “Ακρόπολις”, 1 Ιαν 1896
1896 – 2014. Σαν να μην άλλαξε τίποτε σ’ αυτό
τον τόπο… Όταν γράφηκε το άρθρο αυτό, η
πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας
ήταν πολύ κακή. Είχε προηγηθεί το 1893, όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης ομολόγησε δημοσίως: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Βεβαίως το
1896 ήταν το έτος των πρώτων Ολυμπιακών
Αγώνων και της νίκης του Σπύρου Λούη. Το
1897 είχαμε τον ατυχή πόλεμο με την Τουρκία.
Το 1898 επεβλήθη στην Ελλάδα διεθνής οικονομικός έλεγχος. Οι Μεγάλες Δυνάμεις εγκατέστησαν υπαλλήλους τους, οι οποίοι
εισέπρατταν για λογαριασμό των ξένων
τραπεζών μέρος από τα έσοδα των μονοπωλιακών επιχειρήσεων του Ελληνικού Κράτους.
(http://www.tovoion.com/products)

Εφορία στην Βρετανία
Ένας Βρετανός πολίτης έστειλε τη φορολογική
του δήλωση και στο ερώτημα της Εφορίας: "Πόσα
άτομα σας επιβαρύνουν; συμπλήρωσε την παρακάτω απάντηση:
- 2,1 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες,
- 4,4 εκατομμύρια άνεργοι,
- 900.000 εγκληματίες σε 85 φυλακές,
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- 650 ηλίθιοι στο κοινοβούλιο,
- Όλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Εφορία την επέστρεψε λέγοντας ότι η απάντησή
του ήταν ''απαράδεκτη''.
Ο πολίτης στη συνέχεια επανήλθε με το ερώτημα :
«Γιατί, ξέχασα κάποιον;»
(http://arkoudanews.blogspot.gr/2013/12/blog-post)
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Ο ρόλος του νερού στην καρδιακή προσβολή

Πότε τρυγάμε (για το δικό μας κρασί)

2 ποτήρια νερό μετά το ξύπνημα - βοηθά στην ενεργοποίηση εσωτερικών οργάνων
1 ποτήρι νερό 30 λεπτά πριν από το γεύμα - βοηθάει
την πέψη
1 ποτήρι νερό πριν από το μπάνιο - βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
1 ποτήρι νερό πριν πάτε για ύπνο, αποφεύγεται εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή
Πίνοντας νερό πριν τον ύπνο προφυλάσσει από
κράμπες των ποδιών ! Τα πόδια έχουν ανάγκη ενυδάτωσης όταν παθαίνουν κράμπες !

Αν οι σπόροι από τα σταφύλια δεν φαίνονται
χλωροί, αλλά μαύροι, τα σταφύλια είναι ώριμα.
Αν σπάσουμε τη ρόγα και ο σπόρος πηδήσει γυμνός, χωρίς να έχει επάνω του καθόλου σάρκα, τα
σταφύλια είναι ώριμα.
Όταν το χρώμα του κλήματος (καφέ), φθάσει στον
πρώτο κόμπο του σταφυλιού.
Παίρνουμε ρώγες από διάφορα σημεία του αμπελιού, τις πιέζουμε και μετράμε τα σάκχαρα (γραδάρουμε). Όταν είναι 11,8ο τα λευκά και 12,5ο τα μαύρα
τρυγάμε. Κάθε εβδομάδα τα σάκχαρα ανεβαίνουν
κατά 1ο περίπου.
(ΙΛΠ)

(http://johnvillage.blogspot.gr/2014/03/blog-post)
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Την Κυριακή, 6 Απριλίου
έγινε η πορεία στον Ολμειό με
συμμετοχή 22 ατόμων από
Θήβα, Λιβαδειά, Αλίαρτο, Βάγια και Άσκρη. Η ομάδα "έδεσε" πολύ γρήγορα και όλοι
απόλαυσαν τη διαδρομή στο
ευχάριστο κατσικόδρομο, την
κακοτράχαλη κατάβαση και
κυρίως το μαγευτικό φαράγγι.
Ήταν μία εκλεκτή παρέα η
οποία καταγοητεύθηκε από
τη μοναδικότητα της πορείας
και έδειξε τον αλτρουισμό
της. Κανείς δεν βιαζόταν και έτσι γυρίσαμε πολύ γρηγορότερα (15.30). Όλοι
μοιράζονταν ότι είχαν, από φρούτα,
σοκολάτες και ξηρούς καρπούς μέχρι
ανέκδοτα και ιστορίες. Το πανέμορφο
ταξίδι έκλεισε με το
νερό της πηγής του Αράπη
και ολοκληρώθηκε με την άφιξη στη Σκάλα.
Αν και ήταν Κυριακή των
Βαΐων (13 Απριλίου), στην πορεία προς την Κερασιά συμμετείχαν 18 φυσιολάτρες, οι
οποίοι με κέφι και καλό πνεύμα απόλαυσαν την υπέροχη
πορεία. Στη φωτογραφία φαίνεται η ομάδα που ξεκουράζεται στο τέρμα της, στο τεράστιο λιβάδι της Κερασιάς.
Στην είσοδο του Κάνταλου
είδαμε και ένα τεράστιο φυσικό πηγάδι μέσα στα βράχια. Η
πορεία ήταν υπέροχη, είναι
εύκολη και αξίζει να την επα-
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ναλαμβάνουμε τακτικά. Πρέπει όμως να αποκατασταθεί ο
δρόμος από το αρχαίο θέατρο
μέχρι την Πολιάνα, για να
μην ξεκινάμε με ανηφόρα.
Την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014
έγινε η ανάβαση στον Ελικώνα. Η πορεία άρχισε στις
07.45, με ένα καταπληκτικό
καιρό, από τη βάση της Πεζούλας (Μπουζέλι) και εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις με επιστροφή στις
15.30. Ο χρόνος των 12 ωρών

στην ανακοίνωση δόθηκε για
να αποτρέψει τους βιαστικούς
του περσινού Ολμειού. Την
ομάδα αποτελούσαν 2 γυναίκες και 8 άνδρες, οι οποίοι
φαίνονται στη φωτογραφία
του εξωφύλλου. Στόχος μας
είναι, σε μία από τις επόμενες
αναβάσεις, να παιχτεί αρχαία
τραγωδία στο θέατρο των
Μουσών Οπωσδήποτε όμως
θα αρχίσουμε με τον αγώνα
Ησιόδου – Ομήρου. Για τις δολίνες οι περισσότεροι ομιλούν
για καθίζηση του εδάφους και
κάποιοι για πτώσεις μετεωριτών. Ίσως αυτές να είχε υπόψη του ο Ησίοδος, όταν περιέ-

γραφε την Τιτανομαχία. Για
τη δομή της κορυφογραμμής,
με τις πολλές σειρές τετραγωνισμένων βράχων, σας
προτείνουμε να ανεβείτε και
να σχηματίσετε άποψη.
Ερώτημα Συλλόγου: Γιατί ο
πατέρας του Ησιόδου πήγε
στην Άσκρη;
Ο Ησίοδος λέγει (“Έργα και
Ημέραι”, 633-640) ότι πήγε για
να ξεφύγει από την φτώχεια.
Μα πέρασε τόσες θάλασσες
και τόσες στεριές για
να καταλήξει στην
Άσκρη, για το κλίμα
της οποίας τόσο περιφρονητικά ομιλεί; Και
έπειτα, που την ανακάλυψε; Κάποιος από
τους εκδότες των έργων του λέγει ότι πιθανόν να υπήρχαν αδιάθετες εκτάσεις στην
Άσκρη. Μα από τις έρευνες των κεραμικών με το
πρόγραμμα “Βοιωτία” φαίνεται ότι η Άσκρη είχε μεγάλο
πληθυσμό κατά την αρχαϊκή
περίοδο.
Οι απαντήσεις στο ερώτημα
θα παρουσιαστούν στην πατρίδα του Ησιόδου, την Άσκρη
Βοιωτίας, την Κυριακή 17 Αυγούστου 2014, ημέρα λήξεως
των “Μουσείων – 2014”.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να επικοινωνήσουν
με τον Σύλλογο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
ohsiodos@gmail.com
μέχρι 15 Ιουλίου 2014
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Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ
Ραντεβού τον Σεπτέμβριο
Λύση σπαζοκεφαλιάς
Οι ηλικίες που έχουν γινόμενο 36 είναι:
1, 1, 36 με γινόμενο 36 και άθροισμα 38
1, 2, 18
-//36
-//21
1, 3, 12
-//36
-//16
1, 4, 9
-//36
-//14
1, 6, 6
-//36
-//13
2, 2, 9
-//36
-//13
2, 3, 6
-//36
-//11
3, 3, 4
-//36
-//10
Για να μη μπορεί η Μαρία να βρει τις ηλικίες πρέπει
στον αριθμό της απέναντι πολυκατοικίας να αντιστοιχούν περισσότερες από μία τριάδες. Βλέπουμε ότι κοινό
άθροισμα (13) έχουν μόνο οι τριάδες (1,6,6) και (2,2,9).
Από τη φράση “το μικρότερο έχει γαλανά μάτια” προκύπτει ότι το μικρότερο δεν μπορεί να είναι δίδυμο. Η δεύτερη τριάδα, όπου ο μικρότερος είναι δίδυμος (2) αποκλείεται και επομένως οι ηλικίες είναι: 1, 6 και 6.

Λύση προβλήματος με ζώα

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013 γεννήθηκε το κοριτσάκι
του Αθανασίου και της Γεωργίας Παπαντωνίου.
Ευχόμαστε στο πανέμορφο μωρό που στόλισε τη
ΦτΑ, να είναι καλότυχο και να ζήσει ευτυχισμένο.

Τα μήλα του Ελικώνα
(Το «Πρόβλημα των Μουσών», από την ελληνική ανθολογία)
Η Αφροδίτη ρώτησε τον Έρωτα που την πλησίασε κατηφής. Ποιος πόνος σε βασανίζει παιδί
μου; Αυτός δε της απάντησε οι Πιερίδες Μούσες
μου άρπαξαν τα μήλα που έφερα από τον Ελικώνα, άλλα εδώ και άλλα αλλού, πήραν αυτά
από τους κόλπους μου. Η Κλειώ μεν πήρε το 1/5
των μήλων, το 1/12 πήρε η Ευτέρπη, το 1/8 έτυχε
στην θεία Θάλεια. Η Μελπομένη μου πήρε το
1/20, η δε Τερψιχόρη το 1/4, η Ερατώ το 1/7. Η δε
Πολυμνία μου πήρε 30 μήλα, η Ουρανία 120, η
δε Καλλιόπη βαριά φορτωμένη έφυγε με 300
μήλα. Εγώ δε φθάνω σ’ εσένα κουβαλώντας 50
μήλα των θεών.
Πόσα ήταν τα μήλα;
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Α’ Αριθμητικά
Οι αγελάδες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 10
διότι καλύπτουν όλο το ποσό (10Χ10=100) και δεν περισσεύουν χρήματα για άλλα κεφάλια. Οι αγελάδες δεν
μπορεί να είναι 6 ή περισσότερες διότι 6Χ10=60 τάλαντα
και με τα υπόλοιπα 40 αγοράζονται 80 κότες, σύνολο 86
κεφάλια. Αν οι αγελάδες είναι 5 τότε 5Χ10=50 και με τα
υπόλοιπα 50 μπορούν να αγορασθούν μέχρι 100 κότες,
σύνολο 105 κεφάλια. Αν μειώσουμε τις κότες κατά 6
μπορούμε να αγοράσουμε ένα πρόβατο (6Χ0,5=3), οπότε
τα κεφάλια γίνονται 5+94+1=100.
Άρα έχουμε 5 αγελάδες, 1 πρόβατο και 94 κότες.
Β’ Αλγεβρικά
Χ+Ψ+Ζ=100 και 10Χ+3Ψ+½Ζ=100
ή 20Χ+6Ψ+Ζ=200 ή
20Χ+6Ψ+(100-Χ-Ψ) = 200 ή 19Χ+5Ψ=100
ή Ψ=(100-19Χ)/5 = 20-19Χ/5. Πρέπει 19Χ=πολαπλάσιο 5,
άρα Χ=5 και Ψ=20-19=1, οπότε Ζ=94 (100-5-1=94)
Άρα έχουμε 5 αγελάδες, 1 πρόβατο και 94 κότες.
Γ’ Πληροφορική (Γλώσσα Π/Γ Basic)
For i=1 to 10: For j=1 to 33: For k=1 to 100
S1=i+j+k: S2=10*i+3*j+½*k
If s1=100 and s2=100 then Print I;j;k: end
Next k,j,i

(Λύσεις έστειλε και ο Νίκος Μαυρομάτης)

Νέο πρόβλημα
Μια αρκούδα βρίσκεται στο χείλος ενός γκρεμού ύψους 78,64 μ. Ξαφνικά γλιστρά και μετά
από 4 δευτερόλεπτα ακριβώς πέφτει στον πάτο του γκρεμού. Τι χρώμα είχε η αρκούδα;
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε Έφυγε
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κιτσούλη*
Θεοδώρα
του Φωτίου
11. 6.1936
27. 3.2014
Τέκου-Γαλάνη Ευαγγελία
συζ. Γεωργίου
8. 2.1971
4. 4.2014
Παπαλουκάς
Σεραφείμ
του Αναστασίου
6. 6.1921
14. 4.2014
Παπαϊσιδώρου Ντίνα
συζ. Σπύρου
4. 3.1924
6. 5.2014
Κιούσης
Τριάνθης
του Χρήστου
26. 9.1918
12. 5.2014
Γκούμας
Ιωάννης
του Σωτηρίου
25.11.1926
14. 5.2014
Κορδώνης
Αθανάσιος
του Δημητρίου
20. 5.1929
24. 5.2014
Λυμπέρης
Γεώργιος
του Δημητρίου
20. 2.1930
11. 6.2014
Ζαρίφη-Κοτσαδάμ Ασημίνα
του Σωτηρίου
1933
12. 6.2014
*Πεθερά Βασιλείου Παπαλουκά

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΦΥΓΕ … τόσο νωρίς
Η Ευαγγελία
ήρθε στο χωριό
την
9-9-1995
σαν άγγελος,
τίμησε την οικογένειά της,
αγάπησε
το
χωριό και υπηρέτησε επί σειρά ετών στο
Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο ως καθαρίστρια και
τελευταία στην εκκλησία ως νεωκόρος. Ήταν μέλος του
Συλλόγου Γυναικών και του χορευτικού Συλλόγου. Ήταν
απόφοιτη σχολής κομμωτικής και τελευταία είχε ειδικευτεί
στην κατασκευή κοσμημάτων.
Η Ευαγγελία είχε πάντα μέσα της ένα δυναμισμό, ένα
πρωτόγνωρο πάθος για ζωή. Είχε πάντα πολύ αγάπη και
χαμόγελο για όλους.
Έφυγε σαν άγγελος την 4-4-2014 ημέρα Παρασκευή σε ηλικία 43 ετών, ανήμερα του Ακάθιστου Ύμνου. Ίσως γιατί
ήθελε να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτή την ημερομηνία.

Παραθέτουμε τους στίχους που ακολουθούν στη μνήμη της. Ίσως είναι το καλύτερο
μνημόσυνο για την αγαπημένη μας Ευαγγελία.
Ευαγγελία μου γλυκιά
Είχες πολύ αγάπη στην καρδιά
Χαμογέλαγες γλυκά
Και η ψυχή σου είχε πάντα ζεστασιά.
------------------------------------------

Έφυγες σαν αγγελούδι
Και έγινες του παραδείσου το λουλούδι
Υπέφερες πολύ με τη μεγάλη δοκιμασία
Κέρδισες όμως την επουράνια βασιλεία
------------------------------------------

Ο καλός θεός σε αγάπησε πολύ
Και σε κατέταξε σε θέση υψηλή
Απολαύεις τώρα του Παραδείσου τα κάλλη
Και μας σκεπάζεις πάντα με αγάπη μεγάλη.
------------------------------------------

Αγαπημένη μου Ευαγγελία
Υπηρέτησες με αγάπη την εκκλησία
Προσευχήσου στον Κύριο με παρρησία
Να δίνει σε όλους μας πάντα ευλογία.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
(Γιώργος)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΕΙΩΣΤΕ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
5 Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος
Αποφεύγετε τις συσκευασίες μιας
χρήσης και τα προϊόντα αμιάντου.
Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Προτιμείστε ανεμιστήρες οροφής
αντί των κλιματιστικών.
Χρησιμοποιήστε στα ψώνια σας
μια πάνινη τσάντα αντί πλαστική.
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Δώστε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου σας στο συνεργείο και μη
το ρίχνετε στην αποχέτευση.
Προτιμάτε να αγοράζετε αναψυκτικά σε επιστρεφόμενα γυάλινα
μπουκάλια.
Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά
χωρίς φωσφορικά άλατα.
Τοποθετείστε ηλιακό θερμοσίφωνα.

Υποστηρίξτε τις τοπικές αγορές
αγροτικών προϊόντων.
Φυτέψτε ένα δέντρο.

Ανακυκλώστε τις εφημερίδες και
τα περιοδικά
Χρησιμοποιήστε λεβάντα για τον
σκώρο.
Επιλέξτε όπου είναι δυνατόν, υδροχρώματα και όχι λαδομπογιές.
Χρησιμοποιήστε
επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία για την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο αντί να
τις καλύπτετε με αλουμινόχαρτο.
(http://www.paidika.gr/index.php)
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Δεξιά. Σχολικές εκδρομές στα μέσα
της δεκαετίας του 60’. Αναγνωρίστε
τες.

Πριν μερικά χρόνια ο Σύλλογος των
απανταχού Ασκραίων οργάνωσε εκδρομή στη βόρεια Ελλάδα, αλλά βρήκαν το μουσείο της Βεργίνας κλειστό.
Τους γνωρίζετε;
Κάτω αριστερά ο Βασίλης Ρουσέτης
και ο Κώστας Χολιασμένος επισκέφθηκαν στο ΚΕΠΒ (Θήβα) τον στρατιώτη Μίμη Σταμάτη την 25/5/1962.
Κάτω δεξιά: Φώτω, Βασιλική, Σοφία
και Σοφία.

Απ' τα παλιά στα καινούργια ή ΜΝΗΜΕΣ....
Το περιοδικό μας, μέσα απ' αυτή τη στήλη θέλει να φέρει ξανά
Γι’ αυτό παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να βοηθήστην επικαιρότητα γεγονότα και έργα που έγιναν στο χωριό μας σουν σ' αυτή μας την προσπάθεια, στέλνοντάς μας ότι υλικό έστο παρελθόν, όπως παρελάσεις, εκδηλώσεις, οικογενειακές φω- χουν στα σπίτια τους (έντυπα, φωτογραφίες κ.λπ.) και εμείς αφού
τογραφίες από γλέντια και γενικά, κάθε τι που έχει σχέση με τη
τα αξιολογήσουμε και τα δημοσιεύσουμε, θα σας τα επιστρέψουζωή του χωριού μας.
με. Για σας μπορεί να είναι ανάξιο λόγου!!!! Αφήστε να το αξιολογήσουμε εμείς.
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