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Μελέτη, Μνήμη και Αοιδή
Οι πρώτες Μούσες οι οποίες λατρεύτηκαν στον Ελικώνα
oƒ d toà 'Alwšwj pa‹dej ¢riqmÒn
te MoÚsaj ™nÒmisan enai tre‹j
kaˆ
ÑnÒmata
aÙta‹j
œqento
Melšthn kaˆ Mn»mhn kaˆ 'Aoid»n.
Οι γιοί του Αλωέα δέχτηκαν
τρεις Μούσες, στις οποίες έδωσαν τα ονόματα Μελέτη, Μνήμη
και Αοιδή.
(Παυσανίας, 9,29, 2-3)
Μελέτη: Η επιστημονική έρευνα
θέλει τη Μελέτη του προβλήμαΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 11

τος, για να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.
Μνήμη: Η απομνημόνευση των
πληροφοριών, με αρετή, σοφία
και πίστη, οδηγεί σε λογικά συμπεράσματα.
Αοιδή: Το τραγούδι, για να μεταδίδονται οι πληροφορίες ευχάριστα και με ασφάλεια σε όλους
τους ανθρώπους.

Οι τρεις αυτές Μούσες αναφέρονται μόνο για την Άσκρη. Αργότερα, ο Ησίοδος ανέβασε τον
αριθμό τους σε εννέα.
Στο γλυπτό σύμπλεγμα των Κρανάχου, Αγελάδα (όνομα γλύπτου) και
Αριστοκλή παρίστανται η Μελέτη με
λύρα, η Μνήμη με βάρβιτο (έγχορδο
μουσικό όργανο, μια παραλλαγή
της λύρας) και η Αοιδή με αυλό.
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Αποστολή και διανομή του περιοδικού μας
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου: www/hsiodos.gr. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται
και αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέντρο.
Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € από το κατάστημα
της πλατείας “ΕΥΦΗΜΗ” και το παντοπωλείο της
Γ. Ν. Πέππα.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν
ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των
εξόδων.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η στήλη της Σύνταξης
Αγαπημένοι μου αναγνώστες
Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι έντονων
ανατροπών και αναταραχών, έφθασε το φθινόπωρο.
Ένα ταξιδάκι στις σελίδες 8, 11, και 12 του περιοδικού μας θα δείτε ότι οι Σύλλογοι του χωριού
μας έκαναν το καλοκαίρι αυτό όσο πιο ευχάριστο και αξέχαστο μπόρεσαν.
Τώρα όμως οδεύουμε σε μια φθινοπωρινή εποχή που δεν είναι στρωμένη η γη με το γήινο ρομαντικό χρώμα των φύλλων των δέντρων για να
την περπατήσουμε και να την χαρούμε, αλλά
μάλλον είναι στρωμένη με αγκάθια. Όμως στο
βάθος του ανηφορικού δρόμου που διαβαίνουμε
αισθάνομαι το άρωμα ενός κατακόκκινου τριαντάφυλλου που δεν το βλέπουμε ακόμη.
Βρισκόμαστε φίλοι μου σε αδιέξοδα με τους
πολιτικούς ν' αδυνατούν ν 'ανταποκριθούν στις
ανάγκες του λαού, και η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο να βγαίνει εκτός ελέγχου. Η χώρα
μας δείχνει μπλεγμένη προσπαθώντας να βρει
λύσεις μέσα σ' ένα ευρωπαϊκό σύστημα που
μοιάζει να καταστρέφεται από τις ίδιες του τις
αντιθέσεις και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Ο λαός μας παρακολουθεί αποσβολωμένος μπερδεμένος και σε μεγάλο βαθμό οικονομικά εξαθλιωμένος, ο οποίος ελπίζει --και καλά
κάνει-- πως τα πράγματα θα αλλάξουν. Και βέβαια θα αλλάξουν προς το καλλίτερο αλλά θ'
αργήσουν λίγο, αρκεί ο καθένας από μας ν' αλλάξει την συνειδητότητά του.
Ας ρίξουμε μια ματιά στους άλλους λαούς π.χ.
στους πρόσφυγες που προσπαθούν να φθάσουν
στην Ευρώπη και χρησιμοποιούν ως πύλη εισόδου την χώρα μας η οποία μετατρέπεται σε αποθήκη ανθρωπίνων ψυχών εξ αιτίας των νόμων της Ε.Ε η οποία κάπου κάπου δείχνει να ψιλοσυνγκινείται. Τώρα είναι ευκαιρία να ξυπνήσουμε πιο έντονα το συναίσθημα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς σ' αυτούς που μας έχουν ανάγκη.
Εύχομαι ολόψυχα το σχέδιο της ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ.
Καλό Φθινόπωρο
Για την Φωνή της Άσκρης Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Σελίδα 2

Φύλακες των ανθρώπων
trˆj g¦r mÚrio… e„sin ™pˆ cqonˆ poulubote…rV
¢q£natoi ZhnÕj fÚlakej qnhtîn ¢nqrèpwn

o† ·a ful£ssous…n te d…kaj kaˆ scštlia œrga
ºšra ˜ss£menoi, p£nth foitîntej ™p' aan.

«Αλήθεια, τριάντα χιλιάδες* υπάρχουν από
τον Δία φύλακες αθάνατοι των θνητών ανθρώπων απάνω στην πολύκαρπη γη.

Και τούτοι παρακολουθούν τις δίκες και τα εγκλήματα γυρίζοντας αχνοντυμένοι** παντού
στην Γη». (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι στίχοι 252-255)

* Γιατί είναι τρεις φορές από δέκα χιλιάδες:
Οι δέκα χιλιάδες δηλώνουν τον αριθμό όλων
των δαιμόνων, μέσα στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το γένος των δαιμόνων σε κάθε
περίπτωση' η τριάδα δηλώνει την τελειότητα
και τον χωρισμό σε τρία μέρη, πρώτο, μεσαίο
και τελευταίο' γιατί άλλα γένη των δαιμόνων
είναι μόνο λογικά, άλλα μόνο άλογα κι άλλα
ενδιάμεσά τους και με τα δύο μαζί δηλώνει το
ποικιλόμορφο φύλο της τάξης των δαιμόνων,
για την οποία είπε ότι είναι φύλακας του ανθρώπινου γένους και βοηθός του Δία. Γιατί
για τον λόγο αυτό είπε “του Δία”, επειδή όλοι
αυτοί είναι υπηρέτες του Δια και φύλακες των
θνητών ανθρώπων ως επόπτες τους. (Πρόκλος, “Υπόμνημα εις τα Ησιόδου Έργα και Ημέρας”)
Στην κυριολεξία "τρεις φορές αναρίθμητοι”.
Η ιδέα των αναρίθμητων ματιών ή κατασκόπων της θεότητας είναι ινδοευρωπαϊκή κληρονομιά και τη συναντάμε και στους Ινδοϊρανούς για το θεό Μίθρα. (Εκδόσεις “Ζήτρος”)
** Αχνοντυμένοι (Ντυμένοι με αέρα): Το ότι
έχουν ντυθεί με αέρα δηλώνει ότι είναι αφανείς και αόρατοι σε εμάς όπως ο αέρας' ή και
ότι τα σώματά τους είναι αέρινα ως προς τη
σύσταση, όπως ακριβώς τα σώματα των θεών
είναι πύρινα και τα δικά μας γήινα. Το ότι
«γυρνάνε παντού» δηλώνει ότι οι κινήσεις
τους είναι γρήγορες και ότι οι εποπτείες τους
απλώνονται σε όλα όσα κάνουμε, όσα φανταζόμαστε και όσα σκεφτόμαστε' γιατί, αν έχουν
αέρινες μορφές, δεν είναι καθόλου περίεργο
αυτοί να πηγαίνουν παντού όπου τυχόν θέ-
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λουν. (Πρόκλος, “Υπόμνημα εις τα Ησιόδου
Έργα και Ημέρας”)
Συναφής είναι και η φράση :

”Estin D…khj ÑfqalmÕj Öj t¦ p£nq' Ðr´.
(Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., )
Η φράση σημαίνει: υπάρχει ο οφθαλμός (μάτι) της
δικαιοσύνης, που βλέπει τα πάντα. Συνήθως αναφέρεται στον Θεό ή σε μια ανώτερη δύναμη, η οποία
εποπτεύει τα πάντα και στο τέλος απονέμει το δίκαιο, χρησιμοποιούμε τη φράση, όταν θέλουμε να
τονίσουμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει η δικαιοσύνη και οι αδικούντες θα αποκαλυφθούν και θα τιμωρηθούν: π.χ. Μπορούν να χαίρονται και να περηφανεύονται για τα πλούτη που αδίκως απέκτησαν. Αλλά εστί δίκης οφθαλμός, ος τα πανθ’ ορά και κάποτε
θα πληρώσουν.

Από την Αγία Γραφή έχουμε τους φύλακες
αγγέλους, τους προστάτες των ανθρώπων
Οι άγγελοι, τα λογικό αυτά όντα, είναι αρχαιότερα
του υλικού κόσμου (Ιώβ (38:7). Ο τρόπος, καθ' ον ήλθον εις ὕπαρξιν, εἶναι ἐντελῶς ἄδηλος, κατ'
ἀντίθεσιν πρός τήν ποίησιν τοῦ ὑλικοῦ κόσμου καί
τοῦ ἀνθρώπου, περί ἧς γίνεται λόγος ἐν ἀρχῇ τῆς
Γραφῆς (Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Ιωάννης Δαμασκηνός). Πριν τη δημιουργία του υλικού κόσμου υπήρχε υπέρχρονη και πρεσβύτερη κατάσταση, που
είναι ο κόσμος των αγγέλων (Μ. Βασίλειος). Οι αγγελικές δυνάμεις δημιουργήθηκαν μόλις ο Θεός συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας τους (Γρηγορίου
του Θεολόγου). Είναι φύσεις νοερές, αεικίνητες, αυτεξούσιες, ασώματες. Υπηρετούν το Θεό και είναι
κατά χάριν αθάνατες. Η φύση των αγγέλων είναι
πνευματική. Επειδή όμως, απολύτως άυλος και ασώματος νοείται μόνο ο Θεός, γι΄ αυτό το αγγελικό
σώμα νοείται ως αιθέριο, πυροειδές, ταχύτατο και
πολύ λεπτότερο από τη γνωστή μας ύλη (Ιωάννης ο
Δαμασκηνός).
(ΙΛΠ)

Σελίδα 3

Χιλιάδες άγγελοι με τ' άσπρα
Μια φορά και έναν καιρό ένα
παιδί ετοιμαζόταν να γεννηθεί
και να έρθει στην γη.
Πλησίασε λοιπόν και ρώτησε
το Θεό:
"Μου λένε ότι θα με στείλεις
στην γη αύριο",
“… αλλά πώς να ζήσω εκεί τόσο
μικρό και αβοήθητο";
Ο Θεός απάντησε:
«Μέσα στους τόσους αγγέλους,
έχω διαλέξει έναν και για σένα.
Θα σε περιμένει και θα σε φροντίζει στη γη».
"Αλλά…" είπε το παιδί, "εδώ
στον Παράδεισο δεν κάνω τίποτε
άλλο από το να τραγουδώ και να
γελώ. Μόνο αυτά χρειάζομαι για
να είμαι ευτυχισμένο»
Τότε, ο Θεός είπε: «Ο άγγελος
θα σου τραγουδά κάθε μέρα. Θα
νιώθεις την αγάπη του αγγέλου
σου και θα είσαι ευτυχισμένο».
«Όμως» είπε το παιδί, «… πώς
θα μπορώ να καταλαβαίνω όταν
οι άνθρωποι μου μιλούν, αφού
δεν ξέρω την γλώσσα τους»;
"Αυτό είναι εύκολο", είπε ο Θεός.
"Ο άγγελος σου θα σου λέει τις
πιο όμορφες και γλυκές λέξεις
που άκουσες ποτέ σου, και έτσι
με πολλή υπομονή και φροντίδα,
Ο άγγελος θα σου διδάξει πώς
να μιλάς".
Το παιδί κοίταξε ψηλά στον
Θεό και είπε,
"Και τι θα κάνω όταν θέλω να
μιλήσω σ' Εσένα";
Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί
και του είπε:
«ο άγγελός σου, θα σου βάλει τα
χέρια μαζί και θα σου δείξει πώς
να κάνεις την προσευχή σου».
Το παιδί τότε είπε, «Έχω ακούσει ότι στην γη υπάρχουν κακοί
άνθρωποι. Ποιος θα με προστατεύσει»;
Ο Θεός έβαλε το παιδί στην α-
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γκαλιά του λέγοντας: «ο άγγελος σου θα σε προστατεύει, ακόμα και αν ετούτο σημαίνει πως
θα τσακίσει τα φτερά του γι αυτό».
Το παιδί ήταν λυπημένο και
είπε στον Θεό:

•

Αγάπη χωρίς θυσία.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ του Γκάντι:
1. Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε
κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν,
μετά τους νικάς.
2. Μ' αρέσει ο Χριστός σας. Δεν
μ' αρέσουν οι χριστιανοί σας. Οι
χριστιανοί σας είναι τόσο διαφορετικοί από τον Χριστό.
3. Κανείς δεν μπορεί να με
πληγώσει χωρίς τη συγκατάθεσή
μου.

«Αλλά θα είμαι πάντα λυπημένο, επειδή δεν θα μπορώ να σε
βλέπω πλέον».
Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί και
του ψιθύρισε:
«Ο άγγελός σου θα σου μιλά πάντα για μένα και θα σου δείξει
τον δρόμο να έρθεις πίσω σε μένα, παρόλο που εγώ θα είμαι
πάντα δίπλα σου».
Εκείνη την στιγμή ήταν απόλυτη γαλήνη στον Παράδεισο,
αλλά φωνές από την γη μπορούσαν ήδη να ακουστούν.
Το παιδί αμέσως, ρώτησε απαλά: «Ω Θεέ μου, αν είναι να φύγω τώρα, πες μου σε παρακαλώ
το όνομα του αγγέλου μου»!
Ο Θεός απάντησε,
«Το όνομα του αγγέλου σου δεν
είναι σημαντικό… εσύ απλά θα
την φωνάζεις... Μ α μ ά !
(Λόγια φυλαχτά για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.
Ο τίτλος είναι στίχος της Λίνας
Νικολακοπούλου, η ιστορία είναι
του Mike Sharobim)
Τα 7 που δεν πρέπει να έχεις:
• Πλούτο χωρίς μόχθο,
• Γνώση χωρίς χαρακτήρα,
• Πολιτική χωρίς αρχές,
• Απόλαυση χωρίς συναίσθημα
• Εμπόριο χωρίς ήθος,
• Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά,

4. Τη μέρα που η δύναμη της
αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα
γνωρίσει την ειρήνη.
5. Πρέπει να ζούμε σαν να
πρόκειται να πεθάνουμε αύριο
και να μελετάμε σαν να πρόκειται να ζήσουμε για πάντα.
6. Ο Θεός δεν έχει θρησκεία.
7. Η ικανότητα να συγχωρείς
είναι προσόν του δυνατού. Οι
αδύναμοι ποτέ δεν συγχωρούν.
8. Πρέπει να είσαι η αλλαγή
που θέλεις να έρθει.
9. Ένας δειλός είναι ανίκανος
να δείξει αγάπη. Αυτό είναι προνόμιο των γενναίων.
10. Το μόνο αποτέλεσμα που θα
έχει το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» είναι ότι θα καταλήξει να
κάνει όλον τον κόσμο τυφλό.
11. Η ελευθερία δεν αξίζει τίποτα αν δεν συμπεριλαμβάνει την
ελευθερία να κάνεις λάθη.
12. Ευτυχία είναι όταν αυτά που
σκέφτεσαι, αυτά που λες και αυτά
που κάνεις, βρίσκονται σε αρμονία.

(Απέκτησε την προσωνυμία Μαχάτμα, που φέρεται να του απέδωσε στα 1915 ο Ινδός νομπελίστας ποιητής Ταγκόρ και που
στα σανσκριτικά σημαίνει "μεγαλόψυχος". Δολοφονήθηκε το
1947 από ένα φανατικό ινδουιστή, λίγο μετά την απελευθέρωση της χώρας.)

Σελίδα 4

Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 11ο)
1930
Μελετίου
Παπαθεοδοσίου
Μπαμπούλας
Δεδούκος
Σαμαρτζής
Μαργαρίτης
Δεδούκος
Παπαϊσιδώρου
Παπαντωνίου
Ρουσέτης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Τσιώρας
Δεδούκος
Ζαχαρίας
Παπαλουκάς
Κιούσης
Τζανίμης
Τσιότσης
Τσιότσης
Χρήστου
Λυμπέρης
Μάτζαλης
Παπαναγιώτου
Ζαχαρίας
Λυμπέρης
Τζανίμης
Καπνογιάννης
Κλεφτογιάννης
1931
Λυμπέρης
Λιανός
Παπαναστασίου
Δήμου
Πέππας
Κωνσταντίνου
Αναδιώτης
Ζαχαρίας
Παπαζαρίφης
Παπαναγιώτου
Καραγάτσουλης
Μπακλάκος
Λυμπέρης
Γαλάνης
Ποντίκης
Μήτραινας
Λυμπέρης
Ρουσέτης
Λεβέτας
Κορδώνης
Μπάτσαρης
Τσιώτσης
Κορδώνης
Πέππας
Μπαμπούλας
Σαμαρτζής
Δουδούμης
Παπαντωνίου
Πέππας
Παπαναγιώτου

Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Δημήτριος
Ευάγγελος
Αθανάσιος
Μάριος
Ιάσων
Σπυρίδων
Γρηγόριος
Αθανάσιος
Επαμεινώνδας
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Πλούταρχος
Κωνσταντίνος
Σωτήριος
Αθανάσιος
Βασίλειος
Γεώργιος
Αθανάσιος
Γεώργιος
Σωτήριος
Αθανάσιος
Νικόλαος
Λουκάς
Βασίλειος
Ιωάννης
Στέφανος

Συμεών
Ιωάννης
Κλέαρχος
Ηλίας
Βασίλειος
Παναγιώτη
Ιωάννης
Αχιλλέας
Ευάγγελος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Χρήστος
Μιχαήλ
Αλέξανδρος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Σπύρος
Νικόλαος
Πλούταρχος
Πλούταρχος
Δημήτριος
Δημήτριος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Χρήστος
Αριστοτέλης
Παναγιώτης
Παναγιώτης

Χαραλαμπία
Σοφία
Ευανθία
Δημητρούλα
Μαρία
Γαρέφω
Ξάνθη
Χαρίκλεια
Ευθυμία
Φώτω
Σόφια
Αργυρώ
Αγλαΐα
Αικατερίνη
Χαρίκλεια
Τριάς
Αλεξάνδρα
Παναγιού
Ασήμω
Ασήμω
Αναστασία
Ελένη
Τριάς
Αρχόντω
Ελπινίκη
Σωτηρία
Παναγιώτα
Μαρία
Μαρία

Αθανάσιος
Σωτήριος
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Χρήστος
Αλέξανδρος
Στέργιος
Νικόλαος
Ευθύμιος
Σπύρος
Γεώργιος
Βασίλειος
Ζωγράφος
Ευάγγελος
Πολύβιος
Αθανάσιος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Θεόκλητος
Νικόλαος
Νέαρχος
Γεώργιος

Δημήτριος
Ελευθέριος
Γεώργιος
Χαράλαμπος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Βασίλειος
Χρήστος
Περικλής
Απόστολος
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Χαράλαμπος
Αλέξανδρος
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνος
Πλούταρχος
Δημήτριος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Σωτήριος
Ευάγγελος
Κωνσταντίνος
Ευάγγελος

Αγγελική
Μαργαρίτα
Ευφροσύνη
Μαρία
Μαρία
Ελένη
Αλεξάνδρα
Βασιλική
Παναγιώτα
Ευαγγελία
Ελένη
Σωτήρα
Ευαγγελία
Ελένη
Σόφια
Βασιλική
Ελένη
Μαρία
Παρασκευή
Μαίρη
Χρυσή
Ασήμω
Χαραλαμπία
Ευαγγελία
Αναστασία
Σόφια
Μαριγώ
Ευθυμία
Παναγιού
Αναστασία

Δημήτριος
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Κολοκυθάς
Μαργαρίτης
Λυμπέρης
Λεβέτας
1932
Καπνογιάννης
Καραγάτσουλης
Κολοκυθάς
Μήτραινας
Μπαμπούλας
Παπαϊσιδώρου
Ποντίκης
Μπαμπούλας
Στεργίου
Σαμαρτζής
Τακμάκης
Παπαϊσιδώρου
Χρήστου
Χρήστου
Χρήστου
Παπαθεοδοσίου
1933
Γκανάπης
Γαλάνης
Δεδούκος
Ευσταθίου
Καραγάτσουλης
Κωνσταντίνου
Κιούσης
Κιούσης
Λυμπέρης
Παπαντωνίου
Παπαναγιώτου
Παπαντωνίου
Πέππας
Ποντίκης
Ρουσέτης
Σαμαρτζής
Κορδώνης
Παπαλουκάς
Καραγάτσουλης
1934
Αγγελίνας
Γκάτσιος
Γκούμας
Ευσταθίου
Κλεφτογιάννης
Κωτσογιάννης
Κιούσης
Κλεφτογιάννης
Κορδώνης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Βασιλείου
Παναγιώτου
Παπαγεωργίου
Παπαντωνίου
Παπαναγιώτου
Παπαθεοδοσίου

Άγγελος
Δημήτριος
Αναστάσιος

Ιωάννης
Παναγιώτης
Γεώργιος
Ευάγγελος

Αθηνά
Γαρέφω
Σόφια
Μαριγώ

Λουκάς
Δημήτριος
Επαμεινώνδας
Δημήτριος
Ιωάννης
Μιχαήλ
Δημήτριος
Νικόλαος
Σωτήριος
Ευάγγελος
Βασίλειος
Ισίδωρος
Σπύρος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Γεώργιος

Σωτήριος
Αναστάσιος
Ευάγγελος
Κωνσταντίνος
Κλεάνθης
Ισίδωρος
Αριστείδης
Παναγιώτης
Λουκάς
Γεώργιος
Δημήτριος
Γεώργιος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Ιωάννης

Καλομοίρα
Ελένη
Ελένη
Βασιλική
Ευανθία
Ευαγγελία
Αντιγόνη
Βασιλική
Σταυρούλα
Παναγιώτα
Αθήνα
Αντιγόνη
Αναστασία
Κωνσταντίνα
Αγγελική
Σοφία

Αναστάσιος
Διομήδης
Παναγιώτης
Αλέξανδρος
Γεώργιος
Ευάγγελος
Λουκάς
Παναγιώτης
Σεραφείμ
Στυλιανός
Γεώργιος
Γρηγόριος
Παναγιώτης
Δημήτριος
Νικόλαος
Χρήστος
Θεόδωρος
Λουκάς
Κωνσταντίνος

Ευάγγελος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Νικόλαος
Ευάγγελος
Κωνσταντίνος
Ευάγγελος
Παναγιώτης
Βασίλειος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Ευάγγελος
Αθανάσιος
Αλέξανδρος
Δημήτριος
Αναστάσιος

Ελένη
Μαρία
Ξάνθη
Μαρία
Ευγενία
Ελένη
Μελανθία
Παναγιού
Μαριγώ
Ευθυμία
Ευαγγελία
Παναγιώτα
Μαρία
Βασίλω
Μαριγώ
Αικατερίνη
Μαρία
Αντωνία
Ελένη

Ευάγγελος
Οδυσσεύς
Χρήστος

Ευάγγελος
Παναγιώτης
Σωτήριος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Νικόλαος
Χαράλαμπος
Ιωάννης
Δημήτριος
Αναστάσιος
Γεώργιος
Κων/νος
Χρήστος
Παναγιώτης
Πέτρος
Λουκάς
Κων/νος
Σεραφείμ

Μαριγώ
Γεωργία
Βασιλική
Μαρία
Μαρία
Μαρία
Αθηνά
Ασήμω
Χαραλαμπία
Ελένη
Σοφία
Αικατερίνη
Φωτεινή
Θεοδώρα
Μαριγώ
Αλεξάνδρα
Αρχόντω
Όλγα
(Συνεχίζεται)

Κων/νος
Ιωάννης
Γεώργιος
Κων/νος
Θεοχάρης
Σπυρίδων
Άγγελος
Αθανάσιος
Λουκάς
Στέφανος
Παναγιώτης
Αλέξανδρος
Μενέλαος

Σελίδα 5

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ (σήμερα)
Από τη μαθήτρια Ελευθερία Κλεφτογιάννη
Το χωριό μου είναι μικρό, και πολύ εντυπωσιακό,
γιατί όταν έρχεσαι εδώ θαμπώνεσαι από το όμορφο βουνό.
Το χωριό μου είναι ξακουστό, και έχει ένα θέατρο πάνω στο βουνό,
που πηγαίνουν ορειβάτες και μοιάζουν για διαβάτες.
Το χωριό μου έχει καταρράκτες όμορφους σαν ζωγραφιές,
που στο διάβα τους νομίζεις ότι είναι μαγικές.
Μέσα στο βουνό είναι κρυμμένος ένας ποταμός,
που τον λένε Ολμειό και θα γίνει ξακουστός.
Τα αμπέλια είναι πολλά, τα σταφύλια γλυκά,
τον Σεπτέμβρη σαν θα 'ρθεις, απ' το κρασί θα μαγευτείς.
Οι κάτοικοί του είναι καλοί και σου δείχνουν σαν θα 'ρθεις
την αγάπη της ζωής που εσύ αναζητείς.
Όταν έρθεις στο χωριό θα δεις τοπίο μαγικό,
με ιστορικά στοιχεία που μοιάζουν με βραβεία
Τί είναι αυτό που έκανε την Ελευθερία να γράψει αυτό το ποίημα; Φυσικά οι αμέτρητες διαδρομές στον Ελικώνα και οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται με επιτυχία κάθε φορά από τον Σύλλογο Φιλοπροόδων και βεβαίως
η Ελευθερία συμμετέχει όποτε μπορεί. (Στη φωτό η Ελευθερία από την
πορεία στο Μυγδαλάκι)

UFO στην αρχαιότητα
Ο όρος Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντι- stratopš
stratopšdwn kataferÒ
kataferÒmenon,
menon tÕ m n scÁ
scÁma
κείμενα (ΑΤΙΑ) ή UFΟ (Unidentified Flying Objects) p…qJ m£lista,
rJ diapÚ
lista t¾n d crÒ
crÒan ¢rgÚ
rgÚ-rJ
diapÚrJ
αναφέρεται σε αντικείμενα τα οποία εμφανίζονται proseoikÒ
proseoikÒj, … Πλουτάρχου Λεύκολλος, 8,5-6
στον ουράνιο θόλο ή μερικές φορές και στο διάστημα, και δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε
γνωστά ανθρώπινα κατασκευάσματα ή σε αντίστοιχες δημιουργίες της φύσης.
Το απόσπασμα είναι από το
βιβλίο του Πλούταρχου «Λεύκολλος», από τους Βίους Παράλληλους, και συνέβη κατά
τον Τρίτο Μιθριδατικό Πόλεμο
(74-66 π.Χ.). Ενώ ο στρατός των
Ρωμαίων είχε παραταχθεί εναντίων του στρατού του Μιθριδάτη και όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει η μάχη,
ξαφνικά, μέσα από τα σύννεφα εμφανίζεται ένα
αγνώστου ταυτότητος ιπτάμενο αντικείμενο…

¢ll'
ll ™xa…
xa…fnhj toà
toà ¢šroj
¢šroj Øporragš
porragšntoj,
ntoj
êfqh mšga sîma flogoeid j e„j mšson tîn
[…],
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Απόδοση στα Νέα Ελληνικά:
[…] όταν αντίκρισε τους εχθρούς, απόρησε με το
πλήθος τους και θέλησε να αποφύγει την μάχη και
να καθυστερήσει, επειδή όμως ο Μάριος, που είχε
στείλει από την Ιβηρία ο Σερτώριος στον Μιθριδάτη
ως στρατηγό μαζί με στρατιωτική δύναμη, τον συνάντησε και τον προκαλούσε, παρατάχθηκε για να
πολεμήσει. Ενώ βάδιζαν ήδη προς τη σύγκρουση,
χωρίς να συμβεί καμιά φανερή μεταβολή, άνοιξε ο
αέρας και φάνηκε να κατεβαίνει με ορμή ένα
μεγάλο σώμα σαν φλόγα, που έμοιαζε πολύ με
πιθάρι στο σχήμα και με πυρακτωμένο ασήμι
στο χρώμα, και οι δύο στρατοί φοβισμένοι από το
όραμα αποσύρθηκαν. Λένε λοιπόν πως αυτό έγινε
στη Φρυγία, κοντά στις λεγόμενες Οτρύες.»
(Η Φρυγία ήταν στην κεντρική Μικρά Ασία, στην
περιοχή της σημερινής Άγκυρας)
Επιμέλεια ΙΛΠ

Σελίδα 6

Ελεύθερη Άποψη
Η εξέλιξη και πορεία του
ΣΦΑ (Σύλλογος Φιλοπροόδων
Άσκρης) είναι δεμένη με τρείς
έννοιες που αρχίζουν με το
γράμμα "ΔΕΛΤΑ". Διοικητικό
Συμβούλιο, Δήμος και Δήμος
(λαός)
Το πρώτο προχωράει καλά
με επί κεφαλής τον ακούραστο
και επινοητικό Πρόεδρό του.
Το δεύτερο παρουσιάζει σημεία κόπωσης στην οικονομι-
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κή στήριξη του ΣΦΑ. Κύριε
Δήμαρχε υπάρχει ανάγκη
χρηματικής και θεσμικής στήριξης του ΣΦΑ.
Το τρίτο, η στάση του λαού
και ιδιαίτερα της νεολαίας δεν
είναι ενθαρρυντική.
Καλούμεθα όλοι ως πρόσωπα και θεσμοί να δείξουμε
έμπρακτα την αγάπη προς
τον Σύλλογο.
Ευχαριστώ
Χρ. Λυμπέρης

.

Όλα μόνοι μας
Για τη σύνδεση του ΠΚΑ με
τριφασικό ρεύμα, κόστους
1.500 €, θα κληρωθεί με την
εκδήλωση Νοεμβρίου (28/11)
ένα tablet αξίας 130 €. Προμηθευτείτε έγκαιρα λαχνούς από
την Δήμητρα Παπαλουκά, την
Σπυριδούλα Μουσούρη και
από μέλη του ΔΣ/Συλλόγου.

Σελίδα 7

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας χαιρετίζουμε και ενημερώνουμε τους αναγνώστες του
περιοδικού ότι: ο Αύγουστος κύλησε γεμάτος εκδηλώσεις.
Στις 6 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συναυλία στην Λίμνη
Μουσών με τις κυρίες του ελληνικού πενταγράμμου, ΒιτάληΓλυκερία. Ήταν κάτι που δεν το
περιμέναμε. Η επιτυχία μεγάλη
και ο κόσμος πάρα πολύς και τον
ευχαριστούμε θερμά για την
συμμετοχή του στην τόσο μεγαλειώδη εκδήλωση, η οποία δεν
είναι εύκολη υπόθεση να την ξανατολμήσουμε. Η χαρά που
νοιώσαμε ήταν η αμοιβή για την
αγωνία και το άγχος μας.
Ακολούθησαν 10, 11, και 16 Αυγούστου οι εκδηλώσεις του Συλλόγου των Φιλοπροόδων εξ ίσου
με επιτυχία, και τελείωσαν ένα
μήνα μετά, με την γιορτή του
κρασιού στις 6 Σεπτεμβρίου. Στην
γιορτή αυτή παρ' ότι έγινε ημέρα
Κυριακή εκπλαγήκαμε άλλη μια
φορά από την κοσμοσυρροή. Κάποια στιγμή ένοιωσα ότι θα βού-

λιαζε η πλατεία. Το πρόγραμμα
της γιορτής περιείχε τους χαιρετισμούς και τα καλωσορίσματα
του Δ.Σ. Γυναικών, του κ. Δημάρχου, του προέδρου της Κοινότητας, την ολιγόλογη ομιλία του
γεωπόνου του χωριού μας για την
καλλιέργεια του σταφυλιού, το
πάτημα των σταφυλιών, τους απίθανους μουσικούς και τραγουδιστές, και τα υπέροχα χορευτικά:
Άσκρης Μαυρομματίου, Ορχομενού, και Λειβαδιάς (σαρακατσάνικα).
Φυσικά δεν έλλειψε το καλό
κρασί που έρρεε άφθονο στα κανατάκια των ανθρώπων στις γωνιές της πλατείας και που ήταν
προσφορά των οινοποιείων (αλφαβητικώς), Ζαχαρία Νικ., Λεπενιώτη, Λυμπέρη Αθ. και Δημ.,
Σαμαρτζή Παν., και Σαμαρτζή
από Λεοντάρι, και τους οποίους
ευχαριστούμε.
Τα οικονομικά μας ήταν λιγοστά για την μεγάλη αυτή γιορτή.
Ο όγκος των εξόδων ήταν του
συλλόγου μας, όμως η οικονομική
βοήθεια από Ζαχαρία Νικ. ., Μα-

λέση Κων. Ακριβάκη Σπ., από
μύλους κ. Μπόγρη και κ. Βύζη,
καθώς και από φούρνους Πελώνη, και Τάτση μας έδωσαν μια
ανάσα και άλλη μια φορά (σαν
γυναίκες) τα καταφέραμε θαυμάσια μαζί και με την πολύτιμη
βοήθεια, όχι οικονομική, του Δήμου μας. Τους ευχαριστούμε όλους.
Θέλω να πιστεύω και το εύχομαι ότι η γιορτή αυτή θα συνεχίσει να γίνεται, διότι τα τελευταία
χρόνια απουσία του συλλόγου
μας θα είχε άλλη εξέλιξη, όμως
τέλος καλό, όλα καλά επί 15
χρόνια, και εμείς κάναμε ότι
μπορέσαμε να ευχαριστήσουμε
προσφέροντας την παραδοσιακή
μουσταλευριά και μουστοκούλουρα φτιαγμένα με αγάπη και
μεράκι παρ' ότι ο τρύγος δεν είχε
αρχίσει καλά καλά.
Τελειώνω με τις καλλίτερες ευχές μας για καλό τρύγο, καλά
κρασιά και καλό Φθινόπωρο.
Η Πρόεδρος
Ανθούλα Ρουσέτη

Δεν πετάμε τίποτα.
Θυμάστε εκείνη την παλιά συμβουλή της μαμάς "μην αφήνεις στο
πιάτο την δύναμή σου". Ποτέ δεν την
ακολούθησα,
γιατί δεν βρίσκω τον λόγο να φάω περισσότερο. Όπως φαίνεται όμως
κανένας δεν την ακολουθεί, γιατί,
όπως δείχνουν οι αριθμοί, κάθε
Ευρωπαίος πετάει στα σκουπίδια
κάθε χρόνο 200 κιλά τροφής. Ωστόσο, το ηθικό έρεισμα της παλιάς
γιαγιαδίστικης προτροπής συνεχίζει να ισχύει: είναι ντροπή να καταλήγουν στα σκουπίδια τρόφιμα
που έχουν φτιαχτεί με τόσο κόπο,
όταν μάλιστα λίγα μέτρα πιο κάτω
μια οικογένεια μπορεί να δυσκολεύεται να στρώσει τραπέζι καθη-
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μερινά. Ο σεβασμός στην τροφή
είναι σημάδι πολιτισμού και όχι
δείγμα ανέχειας και μιζέριας, όπως
συχνά εκλαμβάνεται.
Αρχικά είναι ο σωστός προγραμματισμός. Υπολογίστε τα τρόφιμα
που χρειάζεστε για τις επόμενες
ημέρες, σχεδιάζοντας τι θα μαγειρέψετε και πότε, και αγοράστε μόνο αυτά. Όχι ένα μαρούλι π.χ. παραπάνω όταν δεν χρειάζεται. Μάθετε να αξιοποιείτε ότι έχετε στο
ψυγείο, για να μη χρειαστεί να πετάξετε τρόφιμα. Επίσης φυλάξτε
μερίδες που σας περισσεύουν, όπως
και τρόφιμα που βλέπετε ότι δεν
θα αξιοποιήσετε σύντομα, στην
κατάψυξη. Όταν τα αποψύξετε, τις

επόμενες ημέρες θα έχετε έτοιμο
σχεδόν φρέσκο φαγητό.
Μεταποιήστε λίγο το φαγητό της
προηγούμενης ημέρας για να δημιουργήσετε ένα καινούριο έδεσμα.
Επίσης κάτι που εφαρμόζεται σε
πολιτισμένες χώρες, και πολλά
εστιατόρια στην χώρα μας, πολλοί
πελάτες ζητούν να πάρουν μαζί
τους το επιπλέον φαγητό που παρήγγειλλαν και δεν κατάφεραν να
το φάνε. Δεν είναι ντροπή να πάρουμε στο σπίτι μας ένα πιάτο φαγητό το οποίο έχουμε πληρώσει,
αντίθετα ντροπή είναι να καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων.

ΕΣ

Σελίδα 8

ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
Μούσες μου σας παρακαλώ
εσείς που ζείτε στην ιερή Κοιλάδα
που πίνετε αθάνατο νερό στην Ιπποκρήνη
δώστε μου σαφή χρησμό
πως βρήκατε τις τέχνες και τα γράμματα εδώ
κόρες της Μνημοσύνης;

η παγκόσμια διανόηση δείχνει θαυμασμό
Λάτρεις του Ησιόδου οι εδώ χωριανοί
κι’ έρχεται για προσκύνημα στην Άμελετητές οι πιο πολλοί ξένοι
σκρη
λιγότεροι οι γηγενείς
του Ησίοδου το φάσμα εδώ υπάρχει
τα ιερατεία μάχονται και τον πολεόπου και να ψάξεις, είναι εδώ.
μούν
μήπως χάσουν τους πιστούς αγωΤότε που οι άλλοι δεν είχαν πολιτισμό
νιούν.
ούτε γραφή
Απόλλων ο μουσηγέτης έδωσε εντολή
και ζούσαν στις σπηλιές σαν τα θηρία
Θεογονία , πνεύμα ιερό και διαχροδώρα να χαρίσουμε στους ανθρώπους
αυτός έγραψε «Έργα και Ημέραι»
νικό
κι’ εμείς με χορούς και μουσική
και τη «Θεογονία»
να το δολοφονήσουν αδυνατούν
στον Ελικώνα κάποιο πρωί
Δόξα στον Ησίοδο αιώνια σοφία !
ότι και να κάνουν ματαιοπονούν
κάναμε πράξη το όνειρο του.
αθάνατος ο Ησίοδος στην οικουμένη Σας μεταφέρω νοερώς στην Κοιλάδα
Κόρες του Δία και οι εννιά
τους μορφωμένους όπου γης εδώ
των Μουσών. Με τους θερμούς χαιμας θήλασε γάλα η Μνημοσύνη
τους αναμένει.
ρετισμούς μου.
να μην λησμονούμε τα παλιά,
9/3/2015
«Η εργασία δεν είναι ντροπή
αλλά να διδάσκουμε παντοτινά
όνειδος η οκνηρία»
Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωντον Πολιτισμό και την Ειρήνη
η ανεργία πράξη απεχθής και εγκλη- σταντινίδης, Συγγραφεύς, Μέλος της
Καλλιόπη ποιήτρια της επικής
ματική
Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών)
Ευτέρπη της μουσικής δημιουργίας
υπεύθυνη η νεοφιλελεύθερη
Οι 700 ΘΕΣΠΙΕΙΣ κατέκτηΚλειώ μούσα ιστορική
καπιταλιστική κοινωνία
σαν τις Άλπεις
Θάλεια ποιήτρια βουκολική
«Χάος , Γαία , Έρως αυτογέννητες
της κωμωδίας
μορφές»
Τερψιχόρη με τα όργανα και το χορό όλες έγιναν θεοί και θεές
Μελπομένη η τραγωδός πάντα θρη- ο Έρως ενώνει τους αγνούς εραστές
νούσα
το αυτογέννητο σύμπαν γεννάει στο
διηνεκές
Ερατώ πλέκει τραγούδι ερωτικό
Ουρανία το σύμπαν παρατηρεί αστρονομούσα
«Το Χάος γέννησε το Έρεβος και τη
Πολύμνια των ιερών ύμνων υμνωδός Νύχτα»
αυτή είναι θεούσα.
βύζαξαν με γάλα από τα χαοτικά της
στήθια
Εμείς εμπνεύσαμε σοφούς διανοητές
κι’ αυτά «γέννησαν τον Αιθέρα και
εμείς οιστρηλατήσαμε τους διάσηΑέρα»
μους στοχαστές
χωρίς αυτά ο κόσμος θα ήταν άδεια
περπατούσατε εμείς ανεβάσαμε τους
σφαίρα
ποιητές στους ουρανούς
εμείς σκορπήσαμε τον πολιτισμό σε «Πρώτα βασίλευσε ο μέγας Ουρανός
χρόνους σκοτεινούς.
μετά ήρθε ο Κρόνος ο κακός
κατόπιν με πραξικόπημα ο Δίας»
Ο Κώστας Σελιανίτης από
Με τον Ησίοδο καθώς περπατούσατε
αυτός έβαλε στο βασίλειο τάξη
στα πανάρχαια χρόνια
τις
Θεσπιές κατέκτησε τις Άλπάταξε την κακουργία.
στα βοσκοτόπια του Ελικώνα
πεις. Εδώ το GRAN PARADISO
έμπνευση του δώσαμε και ιερό κανόνα «Βάλε το φορτίο σου στο μεγάλο κα- 4061 m.
Θεογονία στην Άσκρη να συγγράψει ράβι
Σε κάθε κορυφή που κατααιώνια.
αλλά παίνευε το μικρό»
κτούσε
άνοιγε και τη Ελληνική
«δεν είναι πάντα καλοκαίρι
Δοξασμένη ας μένει η Κοιλάδα των
Σημαία με τους 700 ΘΕΣΠΙθέρισε όσο είναι καιρός»
Μουσών
ΕΙΣ!!!
πάναγνη Άσκρη πατρίδα του ποιητή
Αυτά ο Ησίοδος γράφει
Μπράβο Κώστα, ευχόμαστε
των θεών
ακόμη και σήμερα η επιστήμη τον ανα πας τη σημαία και στο Έβεεδώ θεϊκό πνεύμα ακόμη αναβλύζει
ντιγράφει
ρεστ.
(ΙΛΠ)
το ταπεινό χωριουδάκι την οικουμένη
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μαγνητίζει.

Σελίδα 9

Δωρεά οργάνων
Η δωρεά οργάνων είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην
πραγματοποίηση των μεταμοσχεύσεων ως θεραπευτικού
μέσου σε συνανθρώπους μας
που πάσχουν από τελικό στάδιο ασθενειών καρδίας, πνεύμονα, νεφρών κτλ.
Οι αυξανόμενες ανάγκες
που εμφανίζονται παγκοσμίως
κρίνουν απαραίτητη την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από την ιδέα δωρεάς
ώστε να γίνει δυνατή η προσφορά τους. Η ιδέα της δωρεάς
οργάνων και ιστών πρέπει να
συνδέεται με το ευρύτερο
πνεύμα εθελοντισμού και ανθρωπισμού . Η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου μπορούν να βοηθήσουν στην έλλειψη των μοσχευμάτων και να εξισορροπήσουν τις τεράστιες ελλείψεις
που υπάρχουν κυρίως στη χώρα μας.
Θεωρητικά οι περισσότεροι
από εμάς είμαστε θετικοί στην
ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και
μάλιστα θα θέλαμε να βρεθεί
ένα μόσχευμα για εμάς η τα
αγαπημένα μας πρόσωπα σε
περίπτωση ασθένειας. Στην
πράξη όμως αισθανόμαστε
φόβο, επιφυλακτικότητα ή ακόμα και αδιαφορία.
Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι λειτουργεί ο Εθνικός
Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
Ε.Ο.Μ, κρατικός φορέας του
υπουργείου υγείας που διαμεσολαβεί, ελέγχει και συντονίζει όλες τις σχετικές διαδικασί-
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ες από την δωρεά έως και τη
μεταμόσχευση .
Τι είναι λοιπόν η δωρεά οργάνων; Είναι μια ιατρική διεργασία που σώζει και μεταμορφώνει ζωές. Τα όργανα αφαιρούνται από τω δωρητή και μεταμοσχεύονται σε άτομα που
πάσχουν. Οι έχοντες ανάγκη
μεταμοσχεύσεως μπορεί
να
είναι οποιασδήποτε ηλικίας
από μικρά παιδιά έως ηλικιωμένοι.
Ποιος μπορεί να γίνει δωρητής; Σχεδόν όλοι μπορούν να
δωρίσουν τα όργανά τους. Μάλιστα για τη δωρεά ορισμένων
ιστών δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Πως λειτουργεί η διαδικασία;
Όπως είπαμε η δωρεά οργάνων αφορά τη προσφορά από
συνανθρώπους μας που δεν
είναι πια στη ζωή. Από ένα δότη μπορούν να σωθούν έως και
20 άτομα.
Η δωρεά πραγματοποιείται
από ομάδα ιατρών μόνο από
εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς
που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και
η κατάστασή τους είναι μη αναστρέψιμη. Πάντοτε ζητείται
η συναίνεση των συγγενών
ανεξάρτητα εάν ο εκλιπών είχε
δηλώσει δωρητής οργάνων εν
ζωή. Αυτό γίνεται πάντοτε με
σεβασμό στην οικογένεια του
δυνητικού δότη.
Πέραν λοιπόν από τις σημαντικές εξελίξεις αναγκαία και
βασική προϋπόθεση για τη
πραγματοποίηση μιας μεταμόσχευσης η οποία αποτελεί
ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ για χιλιάδες συ-

νανθρώπους μας παραμένει
μόνο μια: H υιοθέτηση και η
διάδοση της ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ και ΙΣΤΩΝ.
Η αγάπη, ο αλτρουισμός και
η γενναιοδωρία είναι τα αισθήματα εκείνα που αποτελούν μοναδικό κίνητρο για κάποιον ο οποίος υπερβαίνοντας
τον μεγαλύτερο πόνο μπροστά
στην απώλεια του δικού του
ανθρώπου, καταφέρνει να γεφυρώσει την ζωή με το θάνατο.
Φανταστείτε την πράξη Δωρεάς οργάνων σαν μια αλυσίδα
ΖΩΗ -ΘΑΝΑΤΟΣ -ΖΩΗ
Αντιγόνη Κιούση
Ανέκδοτο
Το κοριτσάκι ρωτάει τη μητέρα της:
-Πως εμφανίστηκε η ανθρώπινη
φυλή;
-Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την
Εύα, εκείνοι έκαναν παιδιά, τα
παιδιά τους έκαναν κι άλλα παιδιά, και έτσι συνεχίστηκε η δημιουργία του ανθρώπινου γένους.
Δύο μέρες μετά το κοριτσάκι ρώτησε τον πατέρα της την ίδια ερώτηση.
Ο πατέρας: Εκατομμύρια χρόνια
πριν, υπήρχαν οι μαϊμούδες, από
τις οποίες εξελίχτηκαν σιγά σιγά
οι άνθρωποι.
Το κοριτσάκι μπερδεμένο πάει στη
μητέρα της:
-Μαμά, πώς γίνεται εσύ να μου
είπες ότι τους ανθρώπους τους
δημιούργησε ο Θεός και ο μπαμπάς να μου είπε ότι οι άνθρωποι
εξελίχτηκαν από τις μαϊμούδες;
Και η μητέρα της απαντά:
-Αγάπη μου, είναι πολύ απλό.
Εγώ σου είπα για τη δική μου καταγωγή και ο μπαμπάς σου για τη
δική του!!!!!
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Οι εκδηλώσεις “Μουσεία 2015”
ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 16
Αυγούστου.
Για τη διευκόλυνση του κοινού
διεξάγονται παγίως το Σαββατοκύριακο πριν το 15αυγουστο και
τελειώνουν την πρώτη Κυριακή
μετά από αυτό.
Επιδίωξή μας είναι να αρχίζουν και να τελειώνουν στην
πλατεία. Η προγραμματισμένη
ομιλία ακυρώθηκε, λόγω της συναυλίας Γλυκερίας – Βιτάλη.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του Συλλόγου, του Δήμου
Αλιάρτου – Θεσπιών και της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,
ακόμη και του σωματείου “Διάζωμα” για ανασκαφές στο αρχαίο
θέατρο, η Θ’ ΕΠΚΑ κωλυσιεργεί
επί 5 ολόκληρα χρόνια, δίνοντας
την εντύπωση ότι επιθυμεί τον
ενταφιασμό, όχι μόνο του θεάτρου, αλλά και αυτής της Κοιλάδας των Μουσών. Η καθυστέρηση
αυτή καθιστά δαπανηρή και κοπιώδη την προετοιμασία του θεάτρου. Έτσι οι εκδηλώσεις έγιναν
στο Δημοτικό Σχολείο και όχι στο
φυσικό τους χώρο που είναι το
αρχαίο θέατρο της Κοιλάδας των
Μουσών. Και τούτο διότι το κόστος ενεργοποίησής του (εργατικά, μεταφορές, καθίσματα, ασφάλεια) είναι υψηλό και, με δεδομένη την οικονομική συγκυρία
όπου δεν είναι δυνατή η συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων με την
Περιφερειακή Ενότητα και τον
Δήμο, γίνεται απαγορευτικό.
Χάσαμε έτσι ένα μεγάλο αριθμό θεατών και κυρίως δεν απολαύσαμε τη θέα και δεν γευτήκαμε την αύρα της Κοιλάδας των
Μουσών, που είναι και ο σκοπός
μας.
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Ίσως, αν βελτιωθούν οι συνθήκες, να επιστρέψουμε.
Παρά ταύτα, η ποιότητα των
εκδηλώσεων και η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έδειξαν ότι
αρέσει αυτό το διαφορετικό που
συντελείται στην Άσκρη και στην
Κοιλάδα των Μουσών.
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις
Κυριακή, 9 Αυγούστου
α. Άλσος Μουσών
Με την Φωτεινή Καραχάλιου.
β. Αναφορά στις Μούσες
Με την Κατερίνα Μελετίου.
Για πρώτη φορά “παρουσιάσθηκαν” η Μνημοσύνη και οι
τρεις πρώτες Μούσες: Μελέτη,
Μνήμη και Αοιδή. Όλες οι κοπέλες ήταν πανέμορφες και υπέροχες, τόσο στις απαγγελίες, όσο
και στο χορό.
Εκφωνητές οι ηθοποιοί Στρατής Καράς, Αλέκος Κωνσταντινίδης και Σταυρούλα Τσιώλη.
Πρώτες Μούσες οι Εύη Καραπατούχα, Νότα Μπατσούλη και
Φωτεινή Μπατσούλη από τα Βάγια.
Εννέα Μούσες οι Ελευθερία
Κλεφτογιάννη, Μαρία Κορδώνη,
Βασιλική Μάρκου, Βασιλική Μεγάλου, Ελπινίκη Χολιασμένου,
Αλεξάνδρα Μπαμπούλα, Χαρά
Κάπρου από τις Θεσπιές, Ζωή
Τζανίμη και η μικρή Ζωή Μαλέση.
Μνημοσύνη η Ειρηάννα Αδαμάκη από την Αλυκή και Απόλλωνας ο Κωνσταντίνος Κλεφτογιάννης.
Παρέστησαν 250 – 300 Βοιωτοί,
οι οποίοι φαίνεται να έφυγαν απόλυτα ικανοποιημένοι.
Δευτέρα, 10 Αυγούστου
“Φόνισσα” του Παπαδιαμάντη,
από τον οργανισμό ελληνικού
θεάτρου “ΑΙΧΜΗ”. Την παρά-

σταση παρακολούθησαν 350 – 400
θεατές, υψηλών απαιτήσεων, αφού δεν ακουγόταν κανένας θόρυβος (ούτε από τα μικρά παιδιά)
και οι συζητήσεις μετά ουσιαστικές.
Κυριακή, 16 Αυγούστου
α. Παρουσίαση βιβλίου
Της Βίκυς Κλεφτογιάννη, με τίτλο
“14 ζωές στη Σαλονίκη”.
Στο κατάμεστο Πνευματικό
Κέντρο Άσκρης, παρά τη μεγάλη
ζέστη, παρέστησαν πλέον των
150 ατόμων. Η εκδήλωση δεν περιλαμβανόταν στα Μουσεία, αλλά εντάχθηκε, ως πολιτισμικό
γεγονός για την Άσκρη.
β. Συναυλία στην πλατεία
Ο Παύλος Καρποδίνης μαζί με
τους "ΑΡΑΘΕΛ" παρουσίασε ένα
πρόγραμμα με έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια. Η πλατεία
γεμάτη. Για μία ακόμη φορά ο
Παύλος Καρποδίνης μας μάγεψε.
Παρά το τρίωρο, κανείς δεν ήθελε
να φύγει. Κοιτάξτε τα πρόσωπα
όλων. Ήταν μια υπέροχη βραδιά
για την Άσκρη.
Τα έξοδα της συναυλίας καλύφθηκαν με την κλήρωση ενός
tablet αξίας 129 €. Προηγήθηκαν
ευχαριστίες προς τους συντελεστές όλων των εκδηλώσεων.
Ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Γενικά, όλες οι εκδηλώσεις ήταν απόλυτα επιτυχείς και πέτυχαν το σκοπό τους. Αν προσθέσουμε τις λαοθάλασσες της συναυλίας “Γλυκερίας – Βιτάλη” και
των δύο ημερών του πανηγυριού,
θα μπορούσε κανείς να πει ότι το
εννιάμερο 8-16 Αυγούστου “έγινε
της Άσκρης”.
Ανανεώνουμε το ραντεβού
μας για τον Αύγουστο του 2016.
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Από τη συναυλία Ελ. Βιτάλη – Γλυκερίας

Από τη συναυλία Ελ. Β ιτ

Από τη “ΦΟΝΙΣΣΑ” του Παπαδιαμάντη

Από τη συναυλία του Παύλου Καρποδίνη
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Επιτυχόντες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Μπέλλιος Αντώνιος – Χρυσοβαλάντης του Γεωργίου
και της Δήμητρας.
Τεχνολογίας ήχου
& μουσικών οργάνων Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων (Ληξούρι)

Πανουργιά Ειρήήνη του Θεοδώρου
οδώρου και
της Θεοδώρας ΓαλάΓαλ
νη. Πληροφορικής
ληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου ΠελοπονΠελοπο
νήσου (Τρίπολη)

Πανουργιάς Παναγιώτης του Θεοδώρου και της Θεοδώρας
Γαλάνη. Μηχανικών
πληροφορικής ΤΕ του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Άρτα)

Καραχάλιου Σοφία
- Χρήστος Φωτεινή.
Φωτεινή
Γαλλική φιλολογία
Εθνικό ΚαποδιστριΚαποδιστρι
ακό πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Χρήστου Σπυρίδων του Λουκά
και της Όλγας. Λογιστικής και χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιά

Η “Φωνή της Άσκρης”
συγχαίρει τους επιτυχόντες και εύχεται
στους ακαδημαϊκούς
πλέον πολίτες καλή
πρόοδο και καλή τύχη
στη ζωή τους.
Γρεβενιώτη Ιοκάστη του
Κων/νου και της Νικολέτας.
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου
Πειραιά. (24η)

Μίχας Παναγιώτης του
Θεοδώρου & της ΑικατερίΑικατερ
νης Παν. Χολιασμένου.
Οικονομικής επιστήμης,
Οικονομικ πανεπιστηΟικονομικού
μίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Σωτηρία Τσούκα του
Γεωργίου, μνηστή Λουκά
Παπαντωνίου. Διοίκηση
Συστημάτων Εφοδιασμού
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος
(Θήβα)

Προσοχή όμως, όχι όπως οι παρακάτω

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

Ο επιθεωρητής εκνευρισμένος στέλνει αμέσως τηλετηλ
γράφημα στο Υπουργείο Παιδείας. "Παρακαλώ αντιαντ
καταστήσετε δάσκαλο χωριού τάδε, διότι
δι
δε γνωρίζει
ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων."
Σε λίγες ημέρες έρχεται η απάντηση από το ΥπουρΥπου
γείο : "Κύριε Επιθεωρητά, περιοριστείτε στα καθήκοκαθήκ
ντα σας και το ποιος έκλεψε τα Μήλα των εσπερίδων
είναι θέμα χωροφυλακής."..

Τα μήλα των εσπερίδων
Πριν αρκετά χρόνια επισκέφτηκε ο επιθεωρητής το
Δημοτικό Σχολείο ενός χωριού. Ρωτάει έναν μαθητή :
- Για πες μου εσύ παιδί μου, ποιος έκλεψε τα μήλα των
εσπερίδων;
- Όχι εγώ, κύριε!
- Αλήθεια σας λέει, κύριε Επιθεωρητά, επεμβαίνει ο
δάσκαλος. Ο μαθητής μου είναι παιδί πολύ καλής οιο
κογένειας. Αποκλείεται να έκλεψε αυτός τα μήλα!
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Άσχετο με τα παιδιά
Εξέδρα εκδηλώσεων
Κατά την φόρτωση και μεταφορά στη Θήβα της
εξέδρας των εκδηλώσεων αφαιρέθηκε ένα φύλλο
κοντραπλακέ θαλάσσης. Ο Σύλλογος έχασε την
αξιοπιστία του από τον Δήμο Θηβαίων και κατέβαλε 74 €. Παρακαλείται αυτός που το πήρε, χωχ
ρίς νε υπολογίσει τις συνέπειες,
νέπειες, να προσκομίσει
τα χρήματα στο Σύλλογο, μέχρι 30 Νοε 2015.
Σελίδα 13

Αυτό είναι ευτυχία για την Άσκρη
Γάμοι

Γεννήσεις
Το κοριτσάκι του
Αναστασίου και
της Όλγας Κοροπούλη γεννήθηκε
στις 2 Μαΐου 2015

Η Φωνή της Άσκρης εύχεται
ολόψυχα να ζήσει ευτυχισμένο
και να είναι καλότυχο.

Βαπτίσεις

Η Κική Μήτραινα από την Άσκρη και ο Νίκος
Τσιώρας από τα Βάγια παντρεύτηκαν στις 14-22015.
Η Φωνή της Άσκρης εύχεται ολόψυχα να ζήσουν
ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους.

Ο Χρήστος Γαλάνης και η
Μαρία Ματρακίδου στις
23/08/2015 βάφτισαν την
κορούλα τους Ειρήνη

Ο Θανάσης Παπαθανασίου και η Ουρανία
Γαλάνη στις 06/09/2015
βάφτισαν την κορούλα
τους Ειρήνη

Η Φωνή της Άσκρης εύχεται στις νεοφώτιστες να
ζήσουν ευτυχισμένες και να είναι καλότυχες.

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

Σπαζοκεφαλιές - Προβλήματα
Φεύγοντας, τους προλαβαίνει ο υπάλληλος
Έχουμε την ισότητα: -14 = -14 ή 4-18 = 49-63. και τους λέει πως έκανε λάθος γιατί το Laptop
Προσθέτουμε στα δύο μέλη το οπότε: 4-18 + στοιχίζει 295 και όχι 300 € και γι’ αυτό τους επιστρέφει 5 € ρέστα.
= 49-63 + , ή 2
= 7
Αυτοί αφού δεν μπορούν να μοιράσουν τα 5
Βγάζουμε την τετραγωνική ρίζα, οπότε:
€ στα τρία, παίρνουν ο καθένας από 1 €. και
δίνουν 2 € φιλοδώρημα στον υπάλληλο για
2
= 7
ή (2- ) = (7- ) ή
την καλή του πράξη.
2 = 7.
Που είναι το λάθος;
Στο τέλος όμως σκέφτονται: Έδωσε ο καθένας
μας 100 € και πήρε ένα πίσω, άρα 99 €.
Χαμένο ευρώ
Τρεις φίλοι μπαίνουν στο ΠΛΑΙΣΙΟ και αγο- Τρεις φορές το 99 μας κάνει 297 και 2 € για το
φιλοδώρημα, 299.
ράζουν ένα Laptop που κοστίζει 300 €. δίνοΤι έγινε το ένα ευρώ;
ντας 100 €. ο καθένας.

Το λάθος
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Δεν είναι πια μαζί μας
Μετά τον θάνατο του Στυλιανού Σταμάτη (01/6/15), για τον οποίον γράφει ο εγγονός του παρακάτω,
δεν έγινε άλλη κηδεία στο χωριό. Έφυγε όμως από τη ζωή ο Σωτήριος Λυμπέρης του Αθανασίου, σε ηλικία
63 ετών. Η κηδεία του έγινε στο νέο κοιμητήριο
κοι
Αχαρνών. Ο Σωτήρης ήταν από τα καλύτερα παιδιά της
ηλικίας μας, σημαιοφόρος στο Δημ. Σχολείο και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας. Ανάλογη
ήταν και η μετέπειτα ζωή του στη Θήβα και την Αθήνα. Νοιαζόταν για το χωριό και διετέλεσε
δ
πρόεδρος
του
ου Συλλόγου Απανταχού Ασκραίων. Εύχομαι στα παιδιά του και τα αδέλφια του να είναι καλά και να
τον θυμούνται. Σωτήρη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
σκεπάζει
(ΙΛΠ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο παππούς μου
Τον παππού μου τον έλεγαν
Στέλιο και γεννήθηκε το 1935 σε
ένα χωριό της Θήβας, την Άσκρη.
Ο παππούς μου πέθανε φέτος το
καλοκαίρι σε ηλικία 79 χρονών.

πολύ δυνατή φωνή. Φόραγε ρολόι, καπέλο και γυαλιά, κράταγε
μπαστούνι και είχε βηματοδότη.
Ο παππούς μου έκανε πολύ ωραία γράμματα σαν τους γιατρούς.
Με τον παππού μου περνάγαμε πολλές ώρες μαζί αφού μέναμε στο ίδιο σπίτι. Βλέπαμε τον
Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και
στο μπάσκετ. Πηγαίναμε μαζί
στο καφενείο και για ψώνια, πάντα μου έπαιρνε ότι ήθελα. ΕρχόΟ παππούς μου ήταν λίγο πα- τανε όταν έπαιζα αγώνα με την
χύς και κοντούλης. Είχε άσπρα ομάδα του ποδοσφαίρου και σε
μαλλιά, πράσινα μάτια και είχε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου

μου. Ο παππούς μου ήταν πολύ
περήφανος για μένα και ήθελε
να γίνω δικηγόρος.
δικηγ
Μας αγαπούσε τόσο πολύ που και στο νοσονοσ
κομείο που ήταν σηκωνόταν από
το κρεβάτι κάθε φορά που πηγαίπηγα
ναμε να τον δούμε. Ο παππούς
μας μάλωνε κάποιες φορές αλλά
το έκανε για το καλό μας.
Μακάρι να ήταν εδώ ο παππούς
μου γιατί μου λείπει πολύ. Ξέρω
όμως ότι εκεί στον ουρανό που
είναι δεν πονάει πια και μας
προσέχει.
Ο εγγονός του Στέλιος (Γ’ Δημ)

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

Παρεπόμενα του Capital Control
Με την ανακοίνωση περί ελέγχου των κεφαλαίων, ένας
Ασκραίος, με εμπειρίες σε βάθος οκτώ δεκαετιών, προχώρησε σε έκδοση οδηγίας με
τίτλο: "Εσωτερική οικογενειακή λειτουργία".
• Περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικό,
καύσιμα, νερό).
• Κατάκλιση μία ώρα μετά
την δύση του ηλίου.
• Εφαρμόζεται
νηστεία.
Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι 16
Αυγούστου 2015.. Πιθανή παράταση.
• Κρέας μόνον ελληνικό.
Περιορίζεται κατά 70% το βόειον. Το κοτόπουλο τεμαχίζεται στα οκτώ. Παρουσία φιλο-
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ξενουμένων η φτερούγα στον
οικοδεσπότη.
• Επαναφορά του γεύματος:
ψωμιά - ελιές - κρεμμύδια.
• Χαρτοπετσέτες μόνο παρουσία ξένων. Επαναφορά της
παραδοσιακής πρακτικής της
παλάμης.
• Απορρυπαντικά
τέλος,
επαναφορά σαπουνιού μούργας.
• Χρήση Ι.Χ. μόνο για αποστάσεις άνω των 5 χλμ.
• Αγοράζουμε στη Λαϊκή
Αγορά με προσανατολισμό
στα τεμάχια και όχι στα κιλά.
• Συνεχίζεται η συνεισφορά
στα γεύματα Αγάπης.
• Σε ερεθισμούς για αγορές
ρούχων και παπουτσιών αρκεί

ένα γρήγορο πέρασμα
πέρασ
από βιτρίνες.
Και τέλος αρκούμεθα σε ότι
υπάρχει.
Ασκραίος 80 ετών
==================================

Λύσεις προβλημάτων 10ου τεύχους
Το λάθος: Τα δύο κλάσματα είναι
αντίστροφοι αριθμοί και το άθροισμά
τους είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 2. Η
ισότητα ισχύει όταν ο αριθμητής είε
ναι ίσος με τον παρονομαστή, πράγπρά
μα που δεν συμβαίνει εδώ.

Τα τρία μπιφτέκια: Ονομάζουμε
τα τρία μπιφτέκια Α, Β και Γ και τις
δύο πλευρές τους 1 και 2. Ένας τρότρ
πος για να ψηθούν είναι ο εξής: Ψήνει πρώτα το Α1 με το Β1 για 5 λεπτά,
στη συνέχεια το Α2 με το Γ1 για άλλα
5 και τέλος το Β2 με το Γ2 για άλλα 5.
Συνολικός χρόνος και για τα τρία: 15
λεπτά.

Σελίδα 15

1928. Τα 5 από τα 7 παιδιά του Βασιλείου Λυμπέρη (Μαλτούση). Από αριστερά: Γεώργιος, Κωνσταντίνος (Πάγκαλος), Δημήτριος (Μήτης), Ιωάννης και καθιστή η Σωτήρα,
σύζυγος Χ. Λυμπέρη (Κατσατζή). Άφησαν πολλά παιδιά.
Τα εγγόνια τους, κατ’ αντιστοιχία είναι: 9, 7, 6, 5 και 4.
Τα άλλα δύο παιδιά ήταν ο Παναγιώτης, ο οποίος τότε
ήταν στην Αμερική, και ο Χρήστος, ο οποίος είχε σκοτωθεί
με το κάρο στην Κωπαΐδα, το 1919.

28 Μαρτίου 1957. Επίσκεψη πανεπιστημιακών φοιτητών στο Αρχαίο Θέατρο. Είχε ανέβει όλο σχεδόν το χωριό, άλλοι
με μουλάρια και άλλοι με τα πόδια. Η επίσκεψη τελείωσε με φαγοπότι από σφαχτά που διέθεσαν οι βοσκοί του χωριού, και με την αναμνηστική φωτογραφία στο δρόμο έναντι οικίας Αλεξ. Τζανίμη. Διακρίνονται , όρθιες Λέτα και
Μαρίτσα Σταμάτη, Μήλια Ρουσέτη, Τασιά Δουδούμη, Σήνα Παπαντωνίου, Γιούλα Δουδούμη, Ελένη Σταμάτη, Ελένη
Αργυρίου και Μαριγούλα Δουδούμη καθιστή δεξιά. Οι άλλοι …

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Ρουσέτης Παναγιώτης 50 €
Παπαναστασίου Αγλαΐα 20 € Τα χρήματα θα διατεθούν για τη
Μπαμπούλα Χαρά
50 € Ασκραίος
150 € σύνδεση με τριφασικό ρεύμα στο
Μπίμπα Ελένη
50 €
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης.
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