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Για όσους εφαρμόζουν τις συμβουλές του Ησιόδου θα υπάρχει δικαιοσύνη και ευημερία

Τριμηνιαία αναφορά στο χωριό μας ● Άσκρη Βοιωτίας ● ΤΚ 32002

Αριθμός Φύλλου 7 ● Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2014

Μουσεία 2014
Αναφορά στις Μούσες. Σάββατο, 9 Αυγ 2014.
Μούσες (από αριστερά) : Αναστασία Κωνσταντίνου,
Αναστασία Λάμπρου (Μαυρομάτι), Βασιλική Μάρκου,
Μαρία Κορδώνη, Ελευθερία Κλεφτογιάννη, Ελπινίκη
Χολιασμένου, Βασιλική Μεγάλου, Αλεξάνδρα Μπαμπούλα και Κατερίνα Γκούμα (Νεοχώρι).
Απαγγελίες: Δημήτρης Λεβέντης (ερασιτέχνης ηθοποιός από Λιβαδειά) και Εύη Καλογήρου (ερασιτέχνης
ηθοποιός από Μαυρομάτι).
Αρχαία Κείμενα: Χρύσα Καλατζή.
Την εκδήλωση συντόνισε η Φωτεινή Καραχάλιου.
Παρακολουθείστε το video από την ιστοσελίδα του
Συλλόγου (hsiodos.gr).
Μετά την αναφορά στις Μούσες, ακολούθησε η
παρουσίαση του Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, όπου
με ένα διδακτικό και λυρικό τρόπο γνωρίσαμε τη
συνέχεια της ελληνικής μουσικής.
Την Κυριακή ο Φιλάργυρος του Μολιέρου. Μία καταπληκτική κωμωδία που μας πρόσφερε τόσο γέλιο.
Τη Δευτέρα η Αντιγόνη. Η κατάρρευση του Κρέοντα, όταν πάνω από την ηθική έβαλε τα συμφέροντα, πρέπει να προβληματίζει τους άρχοντες. Προλόγισε η Χαρά Μπαμπούλα - Νικολοπούλου.
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Την Κυριακή, 17 Αυγούστου η Άσκρη του Ησιόδου. Η Ασκραία φιλόλογος Σωσώ Μελετίου, με την
αναλυτική παρουσίαση και το διδακτικό στυλ, καθήλωσε κυριολεκτικά το ακροατήριο. Συντονισμός
και σχόλια από την Κατερίνα Μελετίου.
Θερμά συγχαρητήρια στις δύο κυρίες που με άνεση
και καθαρό λόγο συντόνισαν τις εκδηλώσεις.
Μπράβο στις κοπέλες που μας ενθουσίασαν και
κάθε χρόνο γίνονται και καλύτερες.
Ευχαριστούμε τους ερασιτέχνες ηθοποιούς οι οποίοι
με το ταλέντο τους ανέβασαν το επίπεδο.
Ευχαριστούμε την πρόεδρο του Σ. Γ. Άσκρης κ. Ανθούλα Ρουσέτη για την πολύτιμη βοήθειά της στην
εκπαίδευση των κοριτσιών.
Ευχαριστούμε το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιών και την
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας για την αρωγή τους
και κυρίως τους χορηγούς μας, “Σωληνουργεία Κορίνθου” κα “Οινοποιεία Ζαχαρία” για την ενίσχυσή
τους.
Video των εκδηλώσεων για ΗΥ διατίθενται από
το κατάστημα της πλατείας “Ευφήμη, η τροφός
των Μουσών” και το παντοπωλείο της Γ. Ν. Πέππα.

Σελίδα 1

Περιεχόμενα
Γεωργικές Συβουλές του Ησιόδου
σελ. 3
Μια πραγματική εξιστόρηση
σελ. 4
Περπάτημα στον Παλιοβορό
σελ. 5
Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων
σελ. 6
Γιορτή κρασιού Άσκρης
σελ. 7
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Άσκρης σελ. 8
Αυτοδιοικητικά
σελ. 9
Εκκλησιαστικά θέματα
σελ. 10
Διάφορα Θέματα
σελ. 11
Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης
σελ. 12
Διαφημίσεις
σελ. 13
Κοινωνικά
σελ. 14, 15
Σπαζοκεφαλιές - Προβλήματα
σελ. 15
Παλιές φωτογραφίες
σελ. 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Η στήλη της Σύνταξης
Η ανεμελιά του καλοκαιριού υποχωρεί σιγά
σιγά και γίνεται ανάμνηση. Όλοι μπαίνουμε στο
ρυθμό της καθημερινής ζωής. Το περιοδικό μας
ξανά κοντά σας με 16 όμορφες σελίδες έτοιμο να
σας ενημερώσει με εκπλήξεις και συγκινήσεις.
Οι επιτυχείς εκδηλώσεις του Αυγούστου τελείωσαν και έδωσαν ραντεβού, Θεού θέλοντος, για
το επόμενο καλοκαίρι του '15.
Ο Α.Ο του χωριού μας έδωσε μια υπέροχη δημοτική πινελιά το 15Αύγουστο, η Λίμνη των
Μουσών στις 16 Αυγούστου μια ρομαντική βραδιά, το Μπαράκι με το μοντέρνο πρόγραμμά του
για την νεολαία και η Γιορτή του Κρασιού στις 6
Σεπτεμβρίου, για 14η χρονιά, σφράγισε το τρίμηνο του καλοκαιριού. Και του χρόνου να είμαστε καλά να ξαναγίνουν. Μετά απ' όλα αυτά,
ανανεωμένοι και δραστήριοι ας ριχτούμε στο
τρύγο και λίγο μετά στο λιομάζωμα.
Κατά τα άλλα η Φ.τ.Α παρά τις δύσκολες συνθήκες σταδιακά παγιώνεται και αποκτά όλο ένα
και περισσότερους φίλους. Αυτός εξ άλλου είναι
και ο σκοπός μας. Υπενθυμίζουμε σε όσους έχουν αδύνατη μνήμη ότι το οξυγόνο του Συλλόγου είναι η συνδρομή. Ο Σύλλογος που υπερασπίζεται αυτόν τον ευλογημένο τόπο να τον
προβάλλει, και που αγωνίζεται γι' αυτό, θέλει
προ πάντων ηθική και οικονομική στήριξη.
Το Π.Κ. σας εύχεται καλό Φθινόπωρο-Χειμώνα,
υπενθυμίζοντας τις συναντήσεις μας κάθε τελευταίο Σάββατο εκάστου μηνός. Καθώς επίσης
εύχεται και συνιστά Αγία Υπομονή για τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε.
Επειδή ο κόσμος που ζούμε είναι παραμορφωμένος και βαδίζει ανάποδα προς την λογική και
την φύση, και μας οδηγεί στον παραλογισμό,
νομίζω ότι μόνο ένα δρόμος υπάρχει για να σωθούμε. Είναι αυτός που μπορεί να γαληνέψει τις
καρδιές μας, είναι η οδός που οδηγεί στον Θεό. Η
προσευχή μας εισακούεται και μια γαλήνη μας
κυριεύει σ' αυτήν την δύσκολη εποχή που ζούμε.
Η Προσευχή είναι το φάρμακο. Δοκιμάστε το
πρωί -μεσημέρι - βράδυ σαν συνταγή.... Κύριε
των δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός
Σού βοηθόν εν θλίψεσει ουκ έχομεν, Κύριε των
δυνάμεων, ελέησον ημάς......
Καλή ανάγνωση
Ελ. Σταμάτη Μπίμπα

Σελίδα 2

Γεωργικές Συβουλές του Ησιόδου
(Plhi£dwn 'Atlagenšwn ™pitellomen£wn ¥rcesq' ¢m»tou, ¢rÒtoio d dusomen£wn)
« Όταν οι Ατλαντογέννητες1, οι θαυμαστές Πλειάδες2
προβάλουν στην Ανατολή, τον θερισμό να αρχίζεις.
Και όταν δύουν το όργωμα3 και την σπορά να κάνεις.
Αυτές, ως ξέρεις, κρύβονται 40 ημερονύχτια,
μα πάλι ξαναφαίνονται στο γύρισμα του χρόνου
και ο ζευγάς στο ακόνι4 του το δρέπανο ετοιμάζει.
Τούτον τον νόμο ακολουθούν όλοι μες στις πεδιάδες
που’ ναι κοντά στην θάλασσα, ακόμη και μακριά της,
οι κάτοικοι των δασωτών των φαραγγιών που γύρω
παχιά είναι η γη και καρπερή δίνει σοδειά στο χρόνο.
Γυμνός την γη καμάτευε, γυμνός και να την σπέρνεις
και θέριζε πάλι γυμνός5 και όλες τις δουλειές σου
να τις τελειώνεις έγκαιρα ως θέλει η εποχή τους.»
(Έργα και Ημέραι, 383-392,
Έμμετρη απόδοση Κ. Καταγά)
1. Γιος του Ιαπετού και της Ωκεανίδας
Κλυμένης. Πήρε μέρος στη γιγαντομαχία εναντίον των ολύμπιων θεών
και για τιμωρία ο Δίας τον έβαλε να
βαστά τον ουράνιο θόλο. Το επίθετο
Ατλαγενέων για τις Πλειάδες, που
αποδίδεται ως "οι κόρες του Άτλα",
δεν αποτελεί στην πραγματικότητα
πατρωνυμικό, αν και είναι φανερό
ότι έτσι το αντιλαμβάνεται ο Ησίοδος. Το αντίστοιχο πατρωνυμικό θα
έπρεπε να είναι Ατλαντιάδων, Ατλαντείων ή Ατλαντογενέων, ενώ τα επίθετα σε -γενης δε χρησιμοποιούνται
πριν από τον πέμπτο αιώνα ως πατρωνυμικά, αλλά για να δηλώσουν
τόπο ή τρόπο γέννησης. Έτσι η πρωταρχική σημασία του επιθέτου πρέπει να ήταν "αυτές που γεννιούνται
(=ανατέλλουν) στον Άτλα", είτε ο
Άτλας νοείται ως κάποιο βουνό είτε
ως το μυθικό ον που βαστά στους
ώμους του τον ουρανό.
2. Επτά αδερφές που μεταμορφώθηκαν στον ομώνυμο αστερισμό. Κόρες
του Άτλαντα και της Πλειόνης. Οι
Πλειάδες γνώρισαν την ερωτική καταδίωξη του κυνηγού Ωρίωνα για
πέντε ολόκληρα χρόνια. Τελικά ο
Δίας τις λυπήθηκε και τις μεταμόρφωσε σε άστρα. Η επιτολή και η δύση
των Πλειάδων σημάδευαν τις γεωργικές εργασίες του θερισμού και του
οργώματος. Ανάλογη χρήση αυτών
των άστρων γινόταν και από άλλους
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Πούλια είναι η δημώδης ονομασία του αστρικού σμήνους των Πλειάδων. Η ανατολή της
Πούλιας τις πρώτες πρωινές ώρες κατά το τέλος
του Μαΐου καθώς και η δύση της τον Νοέμβριο,
κατά τη φθινοπωρινή σπορά, αποτελούν σταθμούς για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
Ο Αυγερινός είναι το δημώδες όνομα του πλανήτη Αφροδίτη, όταν αυτή εμφανίζεται στον ουρανό κατά την αυγή. Είναι το τελευταίο άστρο
που αντικρίζει ο γεωργός ξυπνώντας το χάραμα
(Αυγερινός) και το πρώτο όταν έρχεται η νύχτα,
(Αποσπερίτης), όπου προμηνύει το τέλος της ημερήσιας εργασίας και την αρχή της νυχτερινής
ανάπαυσης.

λαούς στην αρχαιότητα σ' όλο τον
κόσμο. Το όνομά τους έχει κατά πάσα
πιθανότητα ινδοευρωπαϊκή προέλευση, αλλά η ετυμολογία του είναι
σκοτεινή. Συσχετίστηκε κατά καιρούς
με τη ρίζα του ρήματος πλέω (βλ Έργα και ημέρες 618 κ.εξ.), με τις πελειάδες (=τα περιστέρια) ή με τη λέξη
πλειών (=σπόρος, πλήρες έτος).
Είναι σημαντικό, και για τους στίχους που ακολουθούν, να γίνει κατανοητό ότι με τον όρο ανατολή (ο σωστός όρος είναι επιτολή) και δύση
των άστρων νοείται αντίστοιχα η
εμφάνιση και η δύση των άστρων
λίγο πριν την ανατολή του ήλιου.
Έτσι όταν ο Ησίοδος αναφέρει ότι οι
Πλειάδες ανατέλλουν, εννοεί τη χρονική στιγμή του έτους κατά την οποία
οι Πλειάδες εμφανίζονται λίγο πριν
την ανατολή του ήλιου. Για την εποχή του Ησιόδου και τη γεωγραφική
του θέση αυτό συνέβαινε στις 11 ή 16
Μαΐου ανάλογα με τους υπολογισμούς. Όταν πάλι αναφέρει ότι οι
Πλειάδες δύουν, εννοεί τη χρονική
στιγμή του έτους κατά την οποία οι
Πλειάδες εξαφανίζονται αμέσως
πριν την ανατολή του ήλιου. Η αντίστοιχη εποχή είναι 27 ή 31 Οκτωβρίου, πάλι ανάλογα με τους υπολογισμούς.
3. Πρόκειται για το όργωμα που συνοδεύεται από σπορά, όχι για το καλοκαιρινό όργωμα της χέρσας γης.

4. Οι Πλειάδες έχαναν την τελευταία
τους εμφάνιση στις 26 Μαρτίου. Μετά, καθώς ο ήλιος ήταν στον αστερισμό του Ταύρου, έμεναν αόρατες και
ξαναεμφανίζονταν μετά από 45 μέρες (=οι στρογγυλεμένες 40 μέρες του
Ησιόδου) στις 11 Μαΐου (=επιτολή).
Ήταν πράγματι η εποχή που οι γεωργοί
ακόνιζαν
τα
δρεπάνια
(=σίδερο) προκειμένου να θερίσουν.
5. Κατά τον Πρόκλο η έννοια της γυμνότητας του γεωργού την ώρα των
γεωργικών εργασιών συνδέεται με
την καλοκαιρία και την ευδία. Μόνο
τότε, όταν οι καιρικές συνθήκες το
ευνοούν, ο γεωργός πρέπει να εκτελεί τις εργασίες του και όχι υπό βροχή ή κρύο. Κατά μια άλλη ερμηνεία ο
Ησίοδος εννοεί ότι πρέπει κανείς να
σπεύδει γοργά και πρόθυμα στις γεωργικές εργασίες, χωρίς καν να ντυθεί, όπως κάνουν λόγου χάρη οι γείτονες στο στίχο 345. Ο West, υποψιάζεται κάποια θρησκευτική απαγόρευση ως βάση της ησιόδειας οδηγίας. Ο Σ. Κυριακίδης, Ομηρικά και Ησιόδεια, Θεσσαλονίκη 1948, σελ 47 κ.
εξ., θεωρεί ότι η εντολή στο γεωργό
για γύμνωση σχετίζεται με την αντίληψη ότι η γεωργία είναι ένα είδος
γονιμοποίησης της γης, ένα είδος
γάμου με τη Γη.
(Σχόλια από το “Ησίοδος” εκδόσεις
ΖΗΤΡΟΥ)

Σελίδα 3

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1940. Μια πραγματική εξιστόρηση
Οκτώβριος 2014. 74 ολάκαιρα χρόνια! Τί να θυμηθεί κανείς και μάλιστα, όταν ήταν 3,5 ετών τότε!
1940 τέλη Νοεμβρίου. Ο χειμώνας
έχει ήδη αρχίσει. Επιστρατεύεται ο
πατέρας μου με τον αδελφό του
Λιάμη. Θυμάμαι δυο σκηνές. Αγκαλιασμένοι οι γονείς μου ακουμπισμένοι στο "γιούκο" έκλαιγαν
ασταμάτητα αλλά και αδικαιολόγητα για μένα και την αδελφή μου
Τούλα 19 μηνών. Η μητέρα μας 7
μηνών έγκυος, τον Ιανουάριο γεννήθηκε ο Γιώργος. Ο πατέρας μας
αγκαλιάζει εμάς με απανωτά φιλιά, και με παραλυμένα τα πόδια
του κατεβαίνει τα 5-6 ξύλινα σκαλιά. Στην αυλή ήταν συγκεντρωμένες γυναίκες, θυμάμαι μεταξύ τους
την Κατερίνα του Κουτσή η οποία
διαμαρτυρόταν κραυγαλέα. Γιατί
να πάνε πάλι οι δικοί μας, να πάνε
και οι άλλοι, υποθέτω ότι ο άνδρας
της είχε πάει και στην Μικρά Ασία.
Ο πατέρας μου έφυγε. Ήδη από
το σπίτι του παππού μου είχαν
επιστρατευτεί 5. Δήμος Νίκος Λιάμης-- και τα τρία αδέλφια-- ο Αντώνης γαμπρός κα ο Γιαννακός
ορφανός ανιψιός του παππού μου.
Φρίκη! Πόσοι θα γύριζαν:
Οι μέρες και οι βδομάδες προχωρούσαν. Ο καιρός αγρίευε. Ο χειμώνας λυσσαλέος. Στο πατρικό
μου σπίτι ακουγόταν το βουητό του
νερού από το ποτάμι του Λεβέτα.
Όμως περισσότερο ακουγόταν στ
αυτιά μου και στην καρδιά μου το
κλάμα της μητέρας μου. Μοιρολογούσε και έβρεχε το πάτωμα με τα
δάκρυά της.
Ο καιρός περνούσε. Κάποια στιγμή μας φωνάζει η μητέρα μας λέγοντας, ελάτε να δείτε! ήρθε ο
μπαμπάς! και μας δείχνει μια φωτογραφία του από το μέτωπο ντυμένος στα στρατιωτικά, αγνώριστος.
Ένα άλλο σκηνικό που θυμάμαι
είναι το εξής. Είναι αργά σχεδόν
νύχτα. Έχει συγκεντρωθεί η γειτο-
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νιά έξω στο δρόμο και μπροστά στο
σπίτι του Βαγγέλη Ρουσέτη, γυναίκες πολλές και κανένας άνδρας.
Όλες κλαίνε. Είχαν πληροφορηθεί
άσχημα νέα από την Αλβανία.
Από κει μέρος γυναικών πήγε
προς την εκκλησία. Κοντά και γω
πιασμένος από το φουστάνι της
γιαγιάς. Η εκκλησία ήταν γεμάτη
σαν να ήταν Μ. Πέμπτη και ο κόσμος μπαινόβγαινε. Αυτοί που έβγαιναν κατευθύνονταν προς το
καφενείο του Γκανάπη. Άκουγαν
ειδήσεις.
Πρέπει να ήταν Μάιος, όταν στην
αυλή μας ακούγεται μια χαρούμενη παιδική φωνούλα. Θεία θεία
έρχεται ο θείος. Ποιός θείος μανάρι
μου είπε η μητέρα μου. Τέσσερις
περιμέναμε στο ίδιο σπίτι. Αντιλαμβάνεστε τα αισθήματα της μητέρας μου. και του έδωσε μια χούφτα στραγάλια για τα συχαρίκια.
Και τώρα προς εμένα. Τρέξε Θανασάκι μου στο Ντιβάνι, έρχεται ο
μπαμπάς.
Πράγματι στο Ντιβάνι βλέπω ένα
στρατιώτη. Σοκαρίστηκα. Ήταν ο
πατέρας μου που τον συνόδευε ο
μπάρμπα Χρίστος ο Ζαρίφης. Με
πήρε στην αγκαλιά του, ενώ εγώ
τον περιεργαζόμουν, τον χάιδευα
στο κεφάλι και δεν με ενοχλούσαν
οι ψείρες. Φτάσαμε με δυσκολία
στο σπίτι γιατί η γειτονιά από του
Λιότση μέχρι του Ρουσέτη είχε γίνει
τροχοπέδη. Το καλωσόρισμα δεν
περιγράφεται.
Επί μέρες και νύχτες οι διηγήσεις
ήταν ατέλειωτες όμως λίγες συγκρατώ σαν αυτή :
Στα βουνά της Αλβανίας κρύα και
χιόνια. ΟΙ ημέρες ατελείωτες και οι
νύχτες αξημέρωτες. Μας διηγήθηκε ο πατέρας μας πολλές φορές μια
οπτασία του: "Ήταν λέει στη σκηνή
μόνος του και κοιμόταν. Τον ξυπνάει ένας χαμηλός θόρυβος. Βλέπει εν απολύτω εγρηγόρσει έναν
γέροντα με μακριά άσπρη γενειάδα. "Είμαι ο Άγιος Χαράλαμπός" μη

φοβάσαι. Τον
ρωτάει ο πατέρας
μου:
θα γυρίσουμε στα σπίτια μας; Θα
γυρίσετε αλλά θα υποφέρετε. Όταν
γυρίσεις θέλω να με λειτουργήσεις,
και εξαφανίστηκε. Την θεία λειτουργία αυτή την θυμάμαι πολύ
ζωηρά με λειτουργό τον παπά Αριστείδη Δρίτσα στον Άγιο Χαράλαμπο στο Ερημόκαστρο.
Όπως μας διηγείτο ο πατέρας μου,
περνώντας ο καιρός στην Αλβανία
υπήρχαν και ημέρες ανακωχής. Οι
στρατευμένοι παρέες παρέες περνούσαν τις ώρες παίζοντας. Ένα
από τα παιχνίδια ήταν το " ΜονάΖυγά ". Με τί όμως; χρήματα αστειεύεστε, σταφίδες; σπατάλη. Όλα
ήταν μετρημένα και τίποτε δεν περίσσευε. Το μόνο που αφθονούσε
ήταν οι ψείρες! Έβαζε λοιπόν ο
παίχτης το χέρι του στην μασχάλη,
χούφτωνε όσες είχαν καταφύγει
εκεί και ρωτούσε: Μονά ή Ζυγά και
το κέρδος ένα ξεκαρδιστικό γέλιο
λες και δεν βρίσκονταν σε πολεμικό μέτωπο. Αυτός είναι ο Έλληνας
οπλίτης.
Κάποια στιγμή μας διηγήθηκε ότι
έγινε συγκέντρωση και ο υπεύθυνος αξιωματικός τους ανακοίνωσε
ότι ο πόλεμος τελείωσε " είστε ελεύθεροι να πάτε στα σπίτια σας
στις οικογένειές σας".
Δρόμος ατελείωτος, πεινασμένοι
και διψασμένοι, Δέκα μέρες πεζοπορίας και ταλαιπωρίας ο πατέρας
μου αγκάλιασε τα τρία του παιδιά
4,και 2 ετών και το μόλις 3 μηνών
νεογέννητο Γιώργο.
Οδυνηρή η Αλβανία, επίπονος ο
πόλεμος, υψηλό το Εθνικό φρόνημα και καθήκον. Μετά από 9 - 10
μήνες περίπου γεννήθηκε ο Σωτήρης.
Γράφει ο Παπαθανάσης Αθανασίου
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Περπάτημα στον Παλιοβορό
Μία σύντομη διαδρομή, για
όσους θέλουν να απολαύσουν
τις ομορφιές της Άσκρης. Λίγο
δύσκολη, αλλά ενδιαφέρουσα
και ωραία.
Ξεκινώντας από το χωριό
φθάνουμε στους πρόποδες του
Παλιοβορού, στις Πέτρες που
λέγαμε τότε. Εκεί βλέπουμε
τον Κοκκινόβραχο, από τη σχισμή του οποίου βγάζαμε πηλό
για την κατασκευή των γεωμετρικών στερεών κύβου, σφαίρας κλπ. Σήμερα ο βράχος είναι γκρίζος.
Λίγο πιο πάνω είναι το Αλώνι
του Καπέλλιου. Καλιγωμένο
(στρωμένο) με μεγάλες πλάκες
στέκεται με παράπονο για τη
σημερινή εγκατάλειψη. Εκεί
όμως το μέρος ήταν ιδανικό για
αλώνισμα με τα ζώα, αφού το
συνεχές αεράκι της κορυφής
βοηθούσε το λίχνισμα.
Τριάντα μέτρα πιο κάτω η
“Τρύπα της Αλεπούς”. Την κοιτάζω και θυμάμαι τον Σπύρο
Δαμπάνη, παιδάκι τότε, να χώνεται μέσα σαν αλεπού. Κι’ αυ-

τή επιμένει ναι είναι ανοικτή
και μετά 55 χρόνια.
Ανηφορίζοντας, με τον ήχο
του γαυγίσματος των σκύλων
που φυλάγουν το κοπάδι του
Παναγιώτη Γαλάνη, φθάνουμε
στο τριγωνομετρικό 535. Από
αυτό το υψόμετρο, 150 μέτρα
πιο ψηλά από το χωριό, είναι
ορατές όλες οι καλλιεργήσιμες
εκτάσεις του χωριού, αλλά και
όλη η γύρω περιοχή. Μια υποχρεωτική στάση, για λιγόλεπτη
ανάπαυση και απόλαυση της
θέας.
[ Συνεχίζοντας από το τριγωνομετρικό 535 προς βορρά, επί της κορυφογραμμής, συναντώνται κατά σειρά το
τριγωνομετρικό 540 (στου Τζίνη), το
πηγάδι που είναι σκεπασμένο με πέτρες και το παρατηρητήριο του Σκουρτανιώτη πάνω από το Κεφαλάρι. Από
εκεί στο “τσέπι” της Ντράσας και επιστροφή στο χωριό από Χριστό ή Σκινέζα]

Από εκεί στον Πύργο. Η ανάβαση δύσκολη με κάποιο βαθμό φόβου. Η εμπειρία όμως καταπληκτική. Η μελέτη του οικοδομήματος, η αναπόληση
της εποχής του, ο άνεμος και η

θέα δεν αφήνουν περιθώρια
για μελαγχολία από τη σημερινή εγκατάλειψη.
Πιο κάτω οι Άγιοι Ταξιάρχες.
Ο ναΐσκος αποκαλύφθηκε το
2012 και σκεπάστηκε προσωρινά εν αναμονή πιστώσεων.
Στο σκαρίφημα της Κοιλάδας
των Μουσών, που συντάχθηκε
το 1890, δεν φαίνεται το εξωκκλήσι. Φαντασθείτε πόσο παλαιό είναι. Και όμως ήξεραν
για αυτό οι προγονοί μας.
Κατεβαίνοντας συναντάμε το
Τρύπιο Λιθάρι. Ακλόνητος παραμένει ο βράχος με την τρύπα
στη μέση. Άλλες αναμνήσεις
από διηγήσεις των προγόνων.
Περνώντας δίπλα από τον
Άγιο Βλάσιο, πολλές σκέψεις
γεννιούνται.
Αυτή είναι μία βόλτα, γύρω
στα 90 λεπτά, σε ομαλό και
ανώμαλο έδαφος, με ενδιαφέροντα σημεία και ζωηρές αναμνήσεις.
Είναι ένα κομμάτι από το
φυσικό περιβάλλον της Άσκρης.
(ΙΛΠ)

την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία της
Ελλάδος. Ειδικότερα, αναφέρεται:

Το γύρο του κόσμου κάνει νέα φωτογραφία που εμφανίστηκε σε στάση
λεωφορείων στο Λονδίνου, που αναφέρει μέσα σε 13 γραμμές αριθμών
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1) 1 εκατ. έχασαν την δουλειά τους
2) 30% των επιχειρήσεων έκλεισαν
3) 38% μείωση μισθών
4) 45% μείωση συντάξεων
5) 25% μείωση του ΑΕΠ
6) 30% μείωση του οικογενειακού εισοδήματος
7) 42,8% αύξηση της παιδικής θνησιμότητας
8) 190,5% αύξηση της ανεργίας
9) 272,7% αύξηση του δείκτη κατάθλιψης
10) 35,5% αύξηση του δημόσιου χρέους
11) 84,3% μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας
12) 98,2% αύξηση του δείκτη φτώχειας
13) 2 αυτοκτονίες κάθε μέρα
Αυτή είναι η Ελλάδα το 2014
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Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 7ο)
Χρήστου
Βασίλειος
Χατζής
Δημήτριος
Χολιασμένος
Σεραφείμ
1907
Αργυρίου
Κωνσταντίνος
Γκούμας
Χρήστος
Δαμπάνης
Ιωάννης
Ιωάννου
Κωνσταντίνος
Καραγάτσουλης Παναγιώτης
Καραγάτσουλης Αναστάσιος
Κιούσης
Παύλος
Λάμπρου
Κωνσταντίνος
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Μαργαρίτης
Παναγιώτης
Μήτσαινας
Γεώργιος
Μάτζαλης
Σπύρος
Νικηφόρος
Χαράλαμπος
Παπαϊσιδώρου Ισίδωρος
Παπαϊσιδώρου Χρήστος
Παπαλουκάς
Δημήτριος
Ποντίκης
Αριστείδης
Ποντίκης
Γεώργιος
Πέππας
Ιωάννης
Ρουσέτης
Δημήτριος
1908
Δαμπάνης
Παναγιώτης
Ζαχαρίας
Λουκάς
Ζαρίφης
Ελευθέριος
Γκανάπης
Αντώνιος
Κολοκυθάς
Απόστολος
Κλεφτογιάννης Ιωάννης
Κωνσταντίνου Παναγιώτης
Λυμπέρης
Δημήτριος
Λυμπέρης
Κωνσταντίνος
Λεπενιώτης
Ιωάννης
Μπαμπούλας
Στέφανος
Μπέλιος
Γεώργιος
Νάκος
Ιωάννης
Παπαγεωργίου Παναγιώτης
Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης
Παπαϊσιδώρου Χρήστος
Πέππας
Γεώργιος
Ρουσέτης
Σπύρος
Σαμαρτζής
Ιωάννης
Τάτσης
Αριστείδης
Τσιώρας
Χρήστος
Τσατσάνης
Ευάγγελος
Χρήστου
Παναγιώτης
Χρήστου
Παναγιώτης
Χρήστου
Δημήτριος
1909
Αργυρίου
Ιωάννης
Βούσουρας
Χαράλαμπος
Γκούμας
Παναγιώτης

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 7

Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Δημήτριος
Δημήτριος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Γεώργιος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Βασίλειος
Προκόπιος
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνος
Ανδρέας
Ισίδωρος
Αναστάσιος
Λουκάς
Δημήτριος
Ευάγγελος
Θεόδωρος
Μελέτιος
Βασίλειος
Παναγιώτης
Χρήστος
Ελευθέριος
Ιωάννης
Νικόλαος
Θωμάς
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Βασίλειος
Αριστείδης
Απόστολος
Γεώργιος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Ιωάννης
Παναγιώτη
Χρήστος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Μουσταφάς
Σωτήριος
Αναστάσιος
Παναγιώτης
Δημήτριος
Αναστάσιος
Κίμων

Γκούμας
Αναστάσιος
Δημήτριος
Γκούμας
Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Ευαγγελίου
Δημήτριος
Παναγιώτης
Ζαρίφης
Νικόλαος
Στυλιανός
Καραγάτσουλης Σπύρος
Γεώργιος
Κολοκυθάς
Κωνσταντίνος Γεώργιος
Κολοκυθάς-Γκανάπης
Ιωάννης Ελευθέριος
Κιούσης
Στέφανος
Χρήστος
Κουτσής
Ιωάννης
Σωτήριος
Λεβέτας
Γεώργιος
Παναγιώτης
Λεβέτας
Φώτης
Γρηγόριος
Λυμπέρης
Αλέξανδρος
Θεόδωρος
Παπαναστασίου Κωνσταντίνος Αναστάσιος
Παπαγεωργίου Πέτρος
Παναγάκης
Σαμαρτζής
Δημήτριος
Χαράλαμπος
Τάτσης
Παναγιώτης
Απόστολος
Χρήστου
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Νάκος
Αγγελής
Γεώργιος
1910
Γεωργούλας
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Γρεβενιώτης
Φώτης
Χρήστος
Γρεβενιώτης
Νικόλαος
Αναστάσιος
Γρεβενιώτης
Αριστοτέλης
Κωνσταντίνος
Ζαχαρίας
Αναστάσιος
Δημήτριος
Κλεφτογιάννης Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Λεπενιώτης
Παναγιώτης
Χρήστος
Λεπενιώτης
Κωνσταντίνος Ιωάννης
Μπέλιος
Κωνσταντίνος Αναστάσιος
Μπαμπούλας
Αναστάσιος
Νικόλαος
Μαργαρίτης
Αλέξανδρος
Νικόλαος
Παπαπαναγιώτου Βασίλειος
Σωτήριος
Πέππας
Λουκάς
Θεόδωρος
Στεργίου
Κωνσταντίνος Περικλής
Χρήστου
Γεωργίου
Λουκάς
Χρήστου
Αριστοτέλης
Νικόλαος
1911
Γαλάνης
Χρήστος
Αθανάσιος
Ζαχαρίας
Ιωάννης
Παναγιώτης
Ζαρίφης
Δημήτριος
Νικόλαος
Ζαρίφης
Δημήτριος
Χρήστος
Ιωάννου
Βασίλειος
Ιωάννης
Κιούσης
Ιωάννης
Χριστόδουλος
Λεπενιώτης
Σπυρίδων
Βασίλειος
Λυμπέρης
Κωνσταντίνος Χαράλαμπος
Μήτσαινας
Κωνσταντίνος Αλέξανδρος
Νικηφόρος
Γεώργιος
Αθανάσιος
Παπαγεωργίου Παναγιώτης
Ευθύμιος
Παπαϊσιδώρου Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Παπαλουκάς
Κωνσταντίνος Λουκάς
Ρουσέτης
Ελευθέριος
Λάμπρος
Τακμάκης
Ιωάννης
Δημήτριος
Χολιασμένος
Χαράλαμπος
Αθανάσιος
Κολοκυθάς
Απόστολος
Ιωάννης
(Συνεχίζεται 1912 …)
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Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Γιορτή κρασιού Άσκρης 6 Σεπτεμβρίου 2014

Κάθε χρόνο και καλύτερα. Κάθε χρόνο και περισσότερος κόσμος!!!
Η Γιορτή Κρασιού της Άσκρης αποτελεί θεσμό
για την περιοχή, αφού διοργανώθηκε για πρώτη
φορά πριν 14 χρόνια, όπου πάντα επικρατούσε κέφι, ενθουσιασμός και διασκέδαση. Το μεράκι για
την καλλιέργεια της αμπελουργίας, παραμένει η
σημαντικότερη κοινή πολιτιστική παράμετρος της
Άσκρης. Συνεχίζοντας αυτή την παράδοση οργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο η Γιορτή Κρασιού προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών από την ευρύτερη
περιοχή της Βοιωτίας.
Έτσι λοιπόν, Σάββατο βράδυ, στην ετήσια Γιορτή
Κρασιού στην Άσκρη Βοιωτίας, χαρήκαμε κάθε λεπτό και δροσιστήκαμε με νέκταρ των τοπικών παραγωγών…
Μετά από ένα σύντομο καλωσόρισμα από την
Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Άσκρης Ανθούλα Ρουσέτη, τον Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιών και
τον Πρόεδρο του Τ.Δ. Άσκρης, ο γεωπόνος και πρώην διευθυντής της ΕΓΣΕΘ Μιχάλης Πικάσης με μία
σύντομη αλλά περιεκτική ομιλία μας έδειξε τη διαδρομή, αλλά και τη σημερινή κατάσταση των α-
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μπελουργών. Επισήμανε, μεταξύ των άλλων, το
πρόβλημα των ξένων ποικιλιών και τους κινδύνους
που εγκυμονεί η εγκατάλειψη των παραδοσιακών
ποικιλιών της Άσκρης.
Στη συνέχεια τα χορευτικά του Μαυρομματίου
και Τερψιχώρειο Θήβας ξεκίνησαν την εκδήλωση,
ενώ λίγα λεπτά αργότερα το παιδικό χορευτικό της
Άσκρης μετέφερε το παραδοσιακό κλίμα και το τελετουργικό του τρύγου, όπως γινόταν παλιά.
Ο Σύλλογος Γυναικών είχε φροντίσει να λειτουργούν όλα στην εντέλεια… Άφθονο κρασί και
κανάτια που γέμιζαν συνεχώς, μουσταλευριά και
μουστοκούλουρα μοιράζονταν στους επισκέπτες.
Στην υγεία μας…
Και του χρόνου ραντεβού εδώ… Με τον Σύλλογο
Γυναικών Άσκρης. Η γιορτή διοργανώθηκε από τον
Σύλλογο Γυναικών Άσκρης για 14η χρονιά υπό την
αιγίδα του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιών.
ΔΣΓ Άσκρης
Θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γυναικών
Άσκρης και σε όσους συνέβαλαν στην τεράστια επιτυχία της εκδήλωσης.
ΦτΑ
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Άσκρης
Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία έχει ολοκληρωθεί και το Π. Κ. του χωριού
χωριο μας, μαζί με
την ΦτΑ εύχονται σε μαθητές σε εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς:
“καλή σχολική χρονιά”.

Το Ηρώδειο, δεύτερο καλύτερο θέατρο
στον κόσμο!
Στη δεύτερη θέση των κορυφαίων χώρων για
ζωντανές παραστάσεις κατατάσσεται το θέατρο
του Ηρώδου του Αττικού, σε ειδικό ένθετο της κακ
ναδικής εφημερίδας “Globe and Mail”.
Mail
Πρώτο στη λίστα έρχεται το Minack Theatre,
Porthcumo της Αγγλίας
και ακολουθεί το Ηρώδειο. Στην Τρίτη θέση
βρίσκεται η Όπερα του
Σύδνεϋ.
Για το Ηρώδειο αναφέρει πως είναι το καλύτερο
παράδειγμα αυθεντικού ελληνικού αμφιθεάτρου
και περιγράφεται ως “η τέλεια τοποθεσία όπου
συναντάται
άται η μοντέρνα μουσική με την αρχαία
ατμόσφαιρα”. “Είναι το ιδανικό όλων των καλλικαλλ
τεχνών”, τονίζει.

Χαρίστε στην καρδιά σας … ρόδινη ζωή
Το ρόδι εκτός από ένας πολύ νόστιμος καρκα
πός είναι και ένας από
τους πιο ισχυρούς συμμάχους της υγείας μας,
με πολλαπλή προσφορά
στο ανοσοποιητικό και
γενικά στον ανθρώπινο οργανισμό.
Αυτό όχι επειδή έγινε το κτήμα με τις ροδιές
που θα μολύνει το νερό της Μεσιανής Βρύσης,
αλλά διότι το χωριό είναι γεμάτο με ροδιές
και πολλές φορές τις περιφρονούμε.
Παράλληλα με τις εκδηλώσεις στο Π.Κ. λειτουρλειτου
γούσε bazaar για τις ανάγκες του, με διάφορα καικα
νούργια είδη, όπως παιδικά γυναικεία ανδρικά, είδη
σπιτιού, βιβλία αντίκες κ.ά. με πολύ καλές τιμές. Η
προσέλευση του κόσμου μικρή καθώς και οι πωλήπωλ
σεις. Ευχαριστούμε όσους τίμησαν την κίνηση αυτή.
αυτ

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

Ηλεκτροδότηση της Άσκρης
ΦΕΚ 368, 8 Οκτωβρίου 1929

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 7

Με την εισαγωγή και λειτουργία των πρώτων ηλεηλ
κτροπαραγωγών ζευγών δόθηκε και ηλεκτρικό ρεύρε
μα στο χωριό. Η παροχή γινόταν από το ελαιοτριβείο
των αδελφών Κων/νου και Βασιλείου Ζαρίφη, γύρω
στο 1930 και από την οικία του Αλέξανδρου Λεβέτα
στη συνέχεια. Φυσικά το ρεύμα χρησιμοποιείτο μόνο
για φωτισμό, οι ηλεκτρικές συσκευές ήταν σχεδόν
ανύπαρκτες.
Τελικά, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη
ΔΕΗ έγινε το 1956. Τα εγκαίνια έγιναν μπροστά από
το μετασχηματιστή, κοντά στο σιδηρουργείο του Ιωάννη Κιούση. Μετά από λίγο και ενώ το πανηγύρι
βρισκόταν στο ζενίθ, κόπηκε το ρεύμα στο μαγαζί
του Καπνογιάννη
άννη που είχε την ορχήστρα. Η εσπευεσπε
σμένη κατασκευή του δικτύου και τα φθηνά υλικά
δημιουργούσαν συνεχώς διακοπές και μάλιστα σε
τέτοιο βαθμό ώστε μέχρι το 1965 η μουσική σε μία
γιορτή να στηρίζεται περισσότερο στο γραμμόφωνο
παρά στο πικ-απ.
απ. Το χειμώνα, οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος διαρκούσαν αρκετές ημέρες. Από
τους πρώτους ηλεκτρολόγους του χωριού ήταν ο Αθανάσιος Δεδούκος, Βασίλειος Δ. Λυμπέρης,
Λυμπέρης Παναγιώτης Παπαγεωργίου και Αριστοτέλης Σταμάτης.
Σταμάτης

Σελίδα 8

Αυτοδιοικητικά
Την Παρασκευή 29 Αυγούστου έγινε η
ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των νέων Τοπικών Συμβουλείων,
παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας, των αρχών του
Νομού και πλήθους κόσμου.
Αντιδήμαρχοι ορίσθηκαν οι:
1. Αραπίτσας Γεώργιος ( οικονομικών,
προγραμματισμού & διαφάνειας)
2 Μπουζίκας Κωνσταντίνος ποιότητας
ζωής
3. Μαλέσης Κωνσταντίνος πολιτικής προστασίας
4. Μπόγρη Ζαχαρούλα κοινωνικής μέριμνας και πολιτισμού.
-------------------------------Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι:
- Οικονομικών και Διαχείρισης Δημόσιας
Περιουσίας: Ιωάννης Περλεπές
- Χωροταξίας και Περιβάλλοντος: Χαράλαμπος Σανιδάς
- Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
Γεώργιος Κελαϊδίτης
- Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Εμπόριο – Απασχόληση – Επενδύσεις): Δημήτριος
Βουρδάνος
- Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού:
Ηλίας Σανίδας
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
Κωνσταντίνος Μπακομήτρος, από την
Ευαγγελίστρια.
Υπενθυμίζεται ότι η καταγωγή της Αντιπεριφερειάρχου Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Φανής Παπαθωμά είναι
από το Νεοχώρι.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε.
Ζαχαρίας Αθ. Δημήτριος
Ιωάννου δημ. Σύμβουλος
Καραμανώλης Δημήτριος
Κελέπης Κων/νος Λιάκου
Λυμπέρη Χρύσα
Σταμάτη Ευαγγελία
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-------------------------------Ο Αντώνιος Δημητρίου από τις Θεσπιές εξέδωσε την 17η ποιητική του συλλογή με τίτλο “Θισβιακές Ωδές”. Ο κ. Δημητρίου συνεχίζει να μας ενημερώνει ιστορικά, λαογραφικά και επιστημονικά με
ένα μοναδικό τρόπο. Και μόνο για “Το
σπιτάκι μας στο χωριό”, το βιβλίο είναι
υπέροχο. Πολύ καλό και το σχόλιο που
κάνει στο ποίημα του Γ. Σουρή με τίτλο
“Στην Ευρώπην”.
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Εκκλησιαστικά θέματα
ΦΤΙΑΞΕ ΠΡΏΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Καθισμένο το μικρό αγόρι
στο πάτωμα, με το
ψαλίδι στο
χέρι, έκοβε
σε μικρότερα κομμάτια ένα παγκόσμιο χάρτη. Μετά
το τέλος της εργασίας του, θέλησε να ξανακολλήσει τα κομμένα
χάρτινα κομμάτια, αλλά δεν τα
κατάφερε παρά την επίμονη
προσπάθειά του. Δεν ήξερε γεωγραφία έτσι ώστε τα κομμάτια να
πάρουν την κανονική τους θέση,
και στενοχωριόταν γι' αυτό. Πλάι

του, ο πατέρας που τον παρακολουθούσε, παρατήρησε ότι από
την πίσω πλευρά του χάρτη είναι
ζωγραφισμένος ένας άνθρωπος .
-- Παιδί μου, του λέει, γύρισε ανάποδα τα κομμάτια. Φτιάξε
πρώτα τον άνθρωπο, και όταν τα
κομμάτια ενωθούν έτσι, ώστε να
σχηματιστεί Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, θα
γίνει και ο Παγκόσμιος Χάρτης-Ο μικρός ένωσε τα κομμάτια,
και αφού σχημάτισε τον άνθρωπο γύρισε τον χάρτη και παρατήρησε με χαρά ότι η επιτυχία ήταν
πλήρης.
Τί βαθύ νόημα κρύβει αυτή η
σκέψη!!!!
Αυτό μας χρειάζεται σήμερα Ο

Πώς μας δείχνουν τα ζώα ότι θα γίνει
σεισμός
Οι αλλαγές τις συμπεριφοράς των ζώων όταν έρχεται σεισμός, παρατηρούνται λίγα λεπτά πριν από τον σεισμό (από 2 έως και 5 λεπτά νωρίτερα) με εξαίρεση τα κουνούπια και
τα έντομα που μπορεί να παρατηρηθεί η αλλαγή πολλές ώρες νωρίτερα.
- Τα Τζιτζίκια (όταν είναι καλοκαίρι) σταματούν ξαφνικά να τραγουδούν.
- Τα Κουνούπια (όταν είναι καλοκαίρι) δεν
τσιμπούν.
- Όλα τα έντομα που ζουν κάτω από την γη
καθώς και τα φίδια, βγαίνουν ξαφνικά και
ξέφρενα στην επιφάνεια της γης.
- Η Γάτα τινάζεται ξαφνικά από την θέση της
και τρέχει αλαφιασμένη να κρυφτεί.
- Οι Σκύλοι ουρλιάζουν όλοι μαζί και ξαφνικά.
- Τα Πουλιά τινάζονται ξαφνικά όλα μαζί από
εκεί που κάθονται και πετούν ψηλά αλαφιασμένα αλλά χωρίς θόρυβο.
- Τα Ψάρια κολυμπούν κοντά στην επιφάνεια
και μερικά πηδούν συνέχεια πάνω από αυτή.
- Μέλισσες & Σφήκες βγαίνουν ξαφνικά όλες
μαζί έξω από την φωλιά τους.
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Αυτός που χωρίς να παρασύρεται από τα ρεύματα της κοινωνίας θα σηκώσει ηγεμονικά το Σταυρό της Αλήθειας, και
θα προχωρήσει σταθερά στο
δρόμο του Ιησού Χριστού.
Τότε ο κόσμος θα κερδίσει την
χαρά του και θα γίνει η Γή με
τους σύγχρονους Αγίους της, ένα
κομμάτι του Παραδείσου. Είθε.
(Από το περιοδικό Ρήματα Ζωής)
Ευχαριστούμε τον Παπαδημήτρη
Αργυρίου που με τόσο κόπο μας
έστειλε αυτό το τόσο ανθρώπινο
και σύγχρονο άρθρο. Να είναι
πάντα καλά.

Σε περίπτωση που ακολουθεί μετασεισμός,
όλα τα ζώα παραμένουν έξω από τις φωλιές
τους ή μέσα στις κρυψώνες τους.
Οι Σκύλοι και οι γάτες, αν τύχει και βγουν
από τις κρυψώνες τους (πράγμα μάλλον απίθανο) τότε περπατούν αργά, προσεχτικά και
σχεδόν «έρπουν».
(astrology.gr)

Συνεργασία
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Διάφορα Θέματα
Χαρακτική και ξύλινες μεταμορφώσεις

Η ελιά και ο πεύκος
(Ένα πολύ όμορφο παλιό ποίημα)
Στο ριζοβούνι η ελιά, στο κορφοβούνι ο πεύκος,
Χρόνους πολλούς γνωρίζονται κι ανεμοχαιρετιούνται.
Ένα πρωί λέει η ελιά στον πεύκο το λεβέντη:
-Πεύκο κρίμα το μπόι σου, κρίμα και τη θωριά σου
Και να ‘σαι δέντρο άκαρπο κι ανώφελο στον κόσμο!
-Σώπα, γριά κουφοδοντού, ζαβή και κοκκαλιάρα,
Όπου σε δέρνει ο άνθρωπος και τον καρπό του δίνεις
Εγώ ‘μαι λεβεντόκορμος, παλληκαράς βουνίσιος!
Στον ίσκιο μου ο αρματωλός ξεχνά τα βάσανά του,
Κι όταν μολύβι δολερό του πάρει τη ζωή του
Εγώ γι’ αυτόν μοιρολογώ και βαριαναστενάζω.
-Αν τον μοιρολογάς εσύ εγώ ΄μαι αυτή που δίνω
λαδάκι στη μανούλα του καντήλι να τ’ ανάψει,
καντήλι ασημοκάντηλο στης Παναγιάς τη χάρη,
να λιώσει το κορμάκι του ν’ αναπαυθεί η ψυχή του!
Το λόγο τέλειωσε η ελιά κι ο πεύκος δεν της κραίνει.
Γέρνει κατά το μέρος της κι έτσι γερμένος μένει.
Δ. Γρ. Καμπούρογλους (1852-1942)
Σ.Σ. Αυτά τα ποιήματα αποτελούν κορυφαία εκδοχή της λαϊκής
και παραδοσιακής μας κληρονομιάς και εκφράζουν με τρόπο απαράμιλλο, γλαφυρό και πανέμορφο, εποχές ολόκληρες του ιστορικού μας γίγνεσθαι. Αλλά δεν προβάλλονται καθόλου στις μέρες
μας, αν και τα "κιτάπια" του παρελθόντος μας, είναι γεμάτα από
τέτοια έξοχα ποιήματα.

Τα τελευταία χρόνια ο αυτοδίδακτος καλλιτέχνης Γιάννης Πέππας του Αθανασίου
συμμετέχει στην έκθεση που οργανώνει ο
Σύλλογος γυναικών Νεοχωρίου. Ανάλογες
συμμετοχές έχει στην Αλίαρτο, στο Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδειάς και αλλού. Εδώ,
αξιοποιώντας μία περίεργη ρίζα δένδρου,
έφτιαξε το σαυροειδές που κρατά, ενώ
αριστερά έχει χαράξει τη Νεφερτίτη.
Τα έργα του, όλα
από ξύλο ή κεραμίδι
προκαλούν το ενδιαφέρον και αξίζει να
τα δείτε.

Συνταγές της εποχής
Λουκουμάδες
Με το φρέσκο ελαιόλαδο)

Για τη ζύμη
1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
30 γραμμ. νωπή μαγιά, 2 φλιτζάνια του
τσαγιού χλιαρό νερό, ελαιόλαδο για το
τηγάνισμα και κανέλα σε σκόνη
Για το μέλωμα
Μέλι καλής ποιότητας ή σιρόπι με 2 φλιτζάνια του τσαγιού ζάχαρη, 1/2 φλιτζάνι
μέλι και 1 φλιτζάνι νερό

Μουστοκούλουρα
3 ποτήρια λάδι εκλεκτό
2 ποτήρια μούστο
2 ποτήρια ζάχαρη
μιά πρέζα αλάτι
2 κουταλιές σούπας κανελλογαρύφαλλα
2 κουτ. γλυκού σόδα
1 κουτ. γλυκού αμμωνία
1/2 ποτήρι του κρασιού κονιάκ
αλεύρι για όλες τις χρήσεις όσο πάρει
προσοχή! η ζύμη να είναι μαλακή

Είπαν:
“Όταν αποφεύγεις να αντιμετωπίσεις ότι σε πονάει, αναβάλλεις
μεν τον πόνο, αλλά και την θεραπεία. Ουσιαστικά συνεχίζεις έχοντας ανοιχτούς λογαριασμούς
με το παρελθόν.”

Μουσταλευριά
6 ποτήρια μούστο
1 ποτήρι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
και καρύδια φρέσκα σουσάμι και κανέλλα για το πασπάλισμα
Ζητάμε συγνώμη για την μη αναγραφή
της εκτέλεσης των συνταγών, λόγω χώρου. Εύκολες είναι καλή επιτυχία και
καλοφάγωτα ότι φτιάξετε.

Καλή όρεξη
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«Άριστη Δημοκρατία είναι εκείνη,
που δεν επιτρέπεται ούτε στους
κακούς να άρχουν, ούτε στους
καλούς να μην άρχουν»
(ΠΙΤΤΑΚΟΣ).
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Την 17 Αυγούστου 2014 ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για
τα “Μουσεία 2014”. Από την
εισήγηση της εκλεκτής πατριώτισσάς μας Σωσώς Μελετίου,
είδαμε ότι ο Ελικώνας περιγράφεται ως σημαντικό θρησκευτικό κέντρο από την ησιό-

σχετικά προσέλευση σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια, οφειλομένη πρωτίστως στον
χωματόδρομο (αν και ήταν καλύτερος από τα προηγούμενα
χρόνια και το υδροφόρο του
Δήμου Θηβαίων έκανε καλή
δουλειά) και δευτερευόντως

ΥΠΠΟΑ υπογεγραμμένη από
την πλευρά της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας νόμιμα εκε
προσωπούμενη από τον ΠεριΠερ
φερειάρχη κ Κλέαρχο ΠεργαΠεργ
ντά, η Προγραμματική ΣύμβαΣύμβ
ση για το έργο «Ανασκαφική
έρευνα, τοπογραφικήτοπογραφική αρχιτε-

δεια εποχή και αποδίδεται η
μετοίκηση του πατέρα του Ησιόδου στο γεγονός αυτό.
Τελικά, η Άσκρη ενέπνευσε
τον Ησίοδο για να την κάνει
γνωστή σε όλο τον κόσμο.
Και σήμερα, οι Ασκραίοι της
τρίτης ηλικίας βλέπουν ότι αυτά που ίσχυαν στην αρχαϊκή
εποχή, τα γνώρισαν και οι ίδιοι
όταν ήταν παιδιά. Μία θαυμαστή συνέχεια 3.000 ετών με το
“σιδηρούν γένος” του Ησιόδου.
Σήμερα όμως, όλα αλλάζουν…
Κατά την άποψή μας οι εκδηλώσεις ήταν απόλυτα επιτυχείς, όπως τούτο εκφράσθηκε
από όσους τις παρακολούθησαν. Παρουσιάσθηκε μειωμένη

στην “αμουσία” που διακρίνει
αρκετούς νεοέλληνες. Στην εκδήλωση όμως της πλατείας, για
την Άσκρη του Ησιόδου, συμμετείχαν όλοι.
Από την αρχή του έτους ο
Σύλλογος είχε θέσει το ερώτημα: “Γιατί ο πατέρας του Ησιόδου ήλθε στην Άσκρη”. Επειδή
δεν προσήλθαν οι δηλώσαντες
συμμετοχή και επειδή το θέμα
κρίνεται σημαντικό, θα οργανωθεί ημερίδα, εντός του επομένου έτους, στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν, όσοι
έχουν τεκμηριωμένη άποψη επί
του θέματος.
Σχετικά με το θέατρο, από
21-7-2014 διαβιβάστηκε στο

κτονική αποτύπωση και ανάαν
δειξη του αρχαίου θεάτρου
στην Κοιλάδα των Μουσών».
Αναμένεται η υπογραφή και
από τη ΓΓ του ΥΠΟ για να αρα
χίσει η Θ’ ΕΠΚΑ τις ανασκαανασκ
φές.
Ο βουλευτής Βοιωτίας του
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς, ο οποίος συμμετείχε όλη τη νύχτα
στην
ην κατάσβεση της πυρκαγιάς
του Παλιοβορού και του ΧριΧρ
στού, την επόμενη, 30 ΑυγούΑυγο
στου 2014, επισκέφθηκε το αρα
χαίο θέατρο, διαπίστωσε το
πρόβλημα του δρόμου και υπουπ
σχέθηκε ότι θα κάνει τις προπρ
βλεπόμενες παρεμβάσεις για
να στρωθεί με άσφαλτο.

Ο Οδ. Ελύτης για την ελληνική γλώσσα
«...(η ελληνική) είναι μία γλώσσα με πολύ αυστηρή
γραμματική, που την έφκιασε μόνος του ο λαός,
από την εποχή που δεν πήγαινε ακόμα σχολείο.
Και την τήρησε με θρησκευτική
κευτική προσήλωση κι αντοχή αξιοθαύμαστη, μέσα στις πιο δυσμενείς εκαεκ
τονταετίες. Ώσπου ήρθαμε εμείς, με τα διπλώματα
και τους νόμους να τον βοηθήσουμε. Και σχεδόν
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τον αφανίσαμε. Από το ένα μέρος του
φάγαμε τα κατάλοιπα της γραφής του
και από το άλλο του ροκανίσαμε
κανίσαμε την ίδια
του την υπόσταση, τον κοινωνικοποιήσαμε, τον μεμ
ταβάλαμε σε ένα ακόμα μικροαστό, που μας κοιτάκο
ζει απορημένος από κάποιο παραθυράκι κάποιας
πολυκατοικίας του Αιγάλεω...».

Σελίδα 12

Η δύναμη της αγκαλιάς

Διάσημη αγκαλιά είναι αυτή που έδωσε η Brielle στην δίδυμη αδερφή της
Kyrie. Τα δίδυμα γεννήθηκαν 12 εβδομάδες πιο γρήγορα με αποτέλεσμα να
χρειάζονται εντατική φροντίδα και ιδιαίτερα η Kyrie, ήταν πολύ αδύναμη,
γεννήθηκαν σχεδόν ένα κιλό. Η Kyrie δεν μπορούσε να ηρεμήσει, έκλαιγε
συνέχεια. Μια νοσοκόμα, παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, έβαλε τα δύο βρέφη στην ίδια θερμοκοιτίδα. Η Brielle αγκάλιασε την αδερφή της. Αμέσως οι
σφυγμοί της Kyrie επανήλθαν στα κανονικά επίπεδα και σταμάτησε να κλαίει. Σε μερικές μέρες η υγεία της επανήλθε. Η φωτογραφία, γνωστή ως
rescuing hug (η αγκαλιά που έσωσε την ζωή της), θεωρείται από τις πιο συγκινητικές ανά τον κόσμο. Βλέπουμε πόσο λίγη τρυφερή αγάπη και στοργή
μπορεί να σώσει τη ζωή κάποιου!

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

Φακές
Μία μέρα ο Διογένης έτρωγε ένα πιάτο φακές καθισμένος στο κατώφλι ενός τυχαίου σπιτιού. Δεν υπήρχε
σε όλη την Ελλάδα πιο φθηνό φαγητό από μία σούπα
με φακές. Μ' άλλα λόγια, αν έτρωγες φακές σήμαινε ότι
βρισκόσουν σε κατάσταση απόλυτης ανέχειας.
Πέρασε ένας απεσταλμένος του άρχοντα και του είπε:
«Α! Διογένη, Αν μάθαινες να μην είσαι ανυπότακτος κι αν
κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δε θα ήσουν αναγκασμένος να τρως συνέχεια φακές.»
Ο Διογένης σταμάτησε να τρώει, σήκωσε το βλέμμα
και κοιτάζοντάς τον στα μάτια του αποκρίθηκε:
«Α, φουκαρά αδελφέ μου! Αν μάθαινες να τρως λίγες
φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να υπακούς και να
κολακεύεις συνεχώς τον άρχοντα.»
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Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ / “Καλή ποδοσφαιρική χρονιά”
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014. Η
ομάδα μας αγωνίστηκε με την
πολύ καλή και βελτιωμένη
ομάδα του Λεονταρίου και ήρθε ισόπαλη 1-1.
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014.
Σε μία εντυπωσιακή εμφάνιση
στο φιλικό με το Μαυρομάτι ,
η ομάδα μας κέρδισε με 4-0.
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014.
Αν και με πολλές και σημα-

ντικές απουσίες, πήρε τη νί- Δημήτρης Μακρής
κη η ομάδα μας στο φιλικό με Μελέτης Καλαντζής
τον Υψηλάντη με 4-2.
Λεωνίδας Χρήστου
Βαγγέλης Χολιασμένος
Αγωνίστηκαν οι:
Λουκάς Μπαμπούλας
Αλλαγές:
Βαγγέλης Τσέλα
Χρήστος Τσάνγκο
Κωνσταντίνος Πέππας
Χρήστος Παπαϊσιδώρου
Γιώργος Χρήστου
Αντώνης Μπέλιος
Δημήτρης Χολιασμένος
Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα
Τάσος Παπαπαναγιώτου
http://aoaskris.blogspot.gr/.
Ηλίας Ρουσέτης

Αρραβώνες
Η Κική Μήτραινα από την Άσκρη και ο Νίκος Τσιώρας από τα Βάγια αρραβωνιάσθηκαν στις 7-6-2004. (Φωτο)
Ο Μπάμπης Τακμάκης και η Δήμητρα Κάτσιου από τα Βάγια αρραβωνιάσθηκαν στις 21-6-2004.
Τους ευχόμαστε και στους γάμους. Θερμά συγχαρητήρια.
Επιτυχόντες στα ΑΕΙ – ΤΕΙ

Γεώργιος
Αθ.
Χρήστου (φωτο),
Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ.

Ελευθερία Σ. Τσιώρα, Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, Θήβα.

Έλη Ν. Λυμπέρη
(φωτο),
Γαλλική
φιλολογία ΕΚΠΑ.

Εμικλέτα Τζάνγκο
(φωτο),
Πολιτισμική Τεχνολογία
και Επικοινωνία,
Πανεπ. Αιγαίου,
Μυτιλήνη.

Κωνσταντίνα Σ.
Τσιώρα, Διοίκηση
Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, Θήβα.

Η “Φωνή της Άσκρης” συγχαίρει τους επιτυχόντες και εύχεται στους ακαδημαϊκούς πλέον πολίτες καλή πρόοδο και καλή τύχη στη ζωή τους.

Σεπτέμβριος
Σεπτέμβρης μήνας τρυγητής
ξεφάντωμα στ’ αμπέλια
σμίγουν αφέντες εργατιά
όπου χαράς και γέλια.
----------Μέσα έχουν τ’ αμπέλια μας
κάθε λογής σταφύλια
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σαν τρως νοιώθεις πως γεύεσαι

της κοπελιάς τα χείλια.
----------Σαν τα πατάμε βλέπουμε
τον μυρωδάτο μούστο
και νάχει αποτέλεσμα
κάθε ανθρώπου γούστο.

----------Άσπρο ή κόκκινο κρασί
στο τέλος καταλήγει
αλλ’ όμως και καμιά φορά
μας γίνεται και ξύδι.
Παν. Ν. Χολιασμένος
Σελίδα 14

Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε Έφυγε
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μπέλιου
Σωτηρία
συζ. Αντωνίου
15. 4.1927
29. 6.2014
Ρουσέτης
Νικόλαος
του Ευαγγέλου
7.10.1933
22.7.2014
Κωνσταντίνου Ελένη
του Χρήστου
10. 2.1972
11. 8.2014
Ζαρίφη
Παρασκευή
συζ. Ευσταθίου
18. 8.1925
17. 9.2014
---------------------------------------------------------------------------------------

“Óssouj

g¦r filšousi qeoˆ qn»skousin [¥wroi”

(Όσους αγαπά ο Θεός πεθαίνουν νέοι)

Ελένη, έφυγες τόσο νωρίς …
- Άντε Ελένη στο καλό να σε φωτίζει ο φάρος
να φεύγεις τις κακοτοπιές με τόλμη και με θάρρος.
- Καλό νάναι το ταξίδι σου στου πεπρωμένου δώμα.
στου Αϊ Βλάση μας την εκκλησιά νά 'ναι ελαφρύ το χώμα.
- Τα δυό βλαστάρια π’ άφησες θα σ’ έχουν στην καρδιά
τους
το γέλιο σου νά 'ναι διαρκές κι η μνήμη σου αιώνια.

ΟΣΟΝ ΖΗΣ ΦΑΙΝΟΥ, ΜΗΔΕΝ ΟΛΩΣ ΣΥ ΛΥΠΟΥ.
ΠΡΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ
ΖΗΝ, ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΙΤΕΙ.
Όσο ζεις λάμψε,
καθόλου μη λυπάσαι.
Για λίγο διαρκεί η ζωή,
ο χρόνος καθορίζει το τέλος.

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

Σπαζοκεφαλιές - Προβλήματα
Το παράδοξο του Θησέα
Το παράδοξο του Θησέα είναι ένα φιλοσοφικό
ερώτημα που απασχόλησε τους ανθρώπους από τα
αρχαία ακόμη χρόνια. Αυτός όμως που το ανέδειξε
περισσότερο είναι ο Πλούταρχος βασισμένος στον
παρακάτω μύθο:
«Το πλοίο με το οποίο ο Θησέας και οι νέοι της Αθήνας επέστρεψαν από την Κρήτη (όπου αντιμετώπισαν το Μινώταυρο) είχε τριάντα κουπιά, και διατηρήθηκε από τους Αθηναίους μέχρι την εποχή του
Δημητρίου του Φαληρέως (κυβέρνησε το διάστημα
317-307 π.Χ.), όταν και αντικαταστάθηκαν τα παλιά
ξύλα που σάπισαν με καινούρια. Από τότε οι φιλόσοφοι άρχισαν να διαφωνούν σχετικά με την υπόσταση
του αντικειμένου. Η μία πλευρά, υποστήριζε ότι το
πλοίο παρέμενε το ίδιο ενώ η άλλη ότι δεν είναι το
ίδιο.» (Πλουτάρχου, Θησέας, 23,1-8)
Εσείς τι λέτε; Είναι το ίδιο το πλοίο ή άλλο;
Νέο πρόβλημα
Ένας υπάλληλος φωτοτύπησε 264 σελίδες κατά
τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Οι σελίδες που φωτοτύπησε την Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο
αποτελούν γεωμετρική πρόοδο ενώ οι σελίδες που
φωτοτύπησε τη Δεύτερα, Τετάρτη και Παρασκευή
είναι αριθμοί πρώτοι και συνιστούν αριθμητική
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πρόοδο. Πόσες σελίδες φωτοτύπησε κάθε ημέρα αν
την Τρίτη φωτοτύπησε 36 σελίδες και καμία ημέρα
λιγότερες από 10;
Λύσεις προβλημάτων 6ου τεύχους
Τα μήλα του Ελικώνα
Υπολογίζεται πρώτα τι μέρος του συνόλου έδωσε στις
έξι πρώτες μούσες, δηλ.1/5+1/12+
+1/8+1/20+1/4+1/7. Επειδή το ΕΚΠ(4,5,7,8,12,20) =840, το
άθροισμα γίνεται (168+70+105+42+210+ +120)/840 = 715/840
Στις υπόλοιπες μούσες συν τη θεά δίνει
30+120+300+50=500 μήλα, τα οποία είναι τα υπόλοιπα
(840-715)/840 = 125/840. Συνεπώς το σύνολο των μήλων
είναι 500*840/125 = 3360 μήλα.
Το χρώμα της αρκούδας
Η επιτάχυνση της βαρύτητας g συναρτήσει του ύψους h και του χρόνου t της ελεύθερης πτώσης του ζώου
δίνεται από τον τύπο g=2h/t^2. Αντικαθιστώντας, όπου
h=78, 64m και t=4sec, g=2*78,64/16, δηλαδή g=9,83
m/sec^2 , όση δηλαδή είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας
στους
πόλους
(pole
gravitational
acceleration=
9,832m/sec^2). Φαίνεται πως η μακαρίτισσα ήτανε πολική,
συνεπώς είχε λευκό χρώμα!
(Νίκος Μαυρομάτης)

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

Ευχαριστούμε τον κ. Παντελή Μήτσαινα
για την προσφορά του στο Πνευματικό Κέντρο.
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Δεξιά. 1965. Από τον αρραβώνα του
Μπάμπη Φ. Σταμάτη στο Βελεστίνο.
Διακρίνονται από δεξιά τα αδέλφια
Βαγγέλης, Σωσώ και Αλίκη Σταμάτη.

Επάνω. Πριν κάποια χρόνια, η
νεανική, όμορφη και γειτονική
παρέα ποζάρει στο φακό.
Από Αρ. Κατίνα Λυμπέρη, Λίτσα Ματθαίου, Ντίνα Ιωάννου και
Ισμήνη Ματθαίου.

Επάνω. Φωτογραφίες της δεκαετίας του 1940 που είχαν μείνει
κρυμμένες στο μπαούλο, βλέπουν
και πάλι το φως.
Από Αρ. Παν. Λυμπέρης, Τέλης
Χρήστου, Χρ. Νικηφόρος και Σωκράτης Μήτραινας.

Στη μέση είναι ο Κώτσο Δήμος, τσαγκάρης το επάγγελμα, αλλά και μπακάλης. Θυμάστε το “ΕΔΩΔΙΜΟΝ” (φαγώσιμο, λαίμαργο). Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 του πήγαμε για ράψιμο μία σκισμένη μπάλα του Ολυμπιακού
Παναγίας, που μας έδωσε ο Σάκης Πελοπίδα Λυμπέρης, αλλά το γύρισμα το έκανε προς τα έξω και αλλοίμονο σε
όποιον έκανε κεφαλιά.
Απ' τα παλιά στα καινούργια ή ΜΝΗΜΕΣ....
Το περιοδικό μας, μέσα απ' αυτή τη στήλη θέλει να φέρει ξανά
στην επικαιρότητα γεγονότα και έργα που έγιναν στο χωριό μας
στο παρελθόν, όπως παρελάσεις, εκδηλώσεις, οικογενειακές
φωτογραφίες από γλέντια και γενικά, κάθε τι που έχει σχέση με
τη ζωή του χωριού μας.
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Γι’ αυτό παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να βοηθήσουν σ' αυτή μας την προσπάθεια, στέλνοντάς μας ότι υλικό
έχουν στα σπίτια τους (έντυπα, φωτογραφίες κ.λπ.) και εμείς
αφού τα αξιολογήσουμε και τα δημοσιεύσουμε, θα σας τα επιστρέψουμε. Για σας μπορεί να είναι ανάξιο λόγου!!!! Αφήστε
να το αξιολογήσουμε εμείς.

Σελίδα 16

