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Αυτοδιοικητικές εκλογές
Χρόνια τώρα, πολλοί συμπατριώτες, χωρίς να
μας ρωτήσουν κατεβαίνουν ως υποψήφιοι και
μετά “απαιτούν” να τους ψηφίσουμε. Σεβόμαστε
την φιλοδοξία τους και εκτιμούμε την αγάπη
τους για το χωριό, αλλά γιατί δεν περνάνε πρ
πρώτα από τον Σύλλογο, όπου μόνον προσφέρει κ
κανείς. Και όταν εκλεγούν τι θα κάνουν; Συμ
Συμμετέχουν στα κοινά ώστε να γνωρίζουν τους πρ
προβληματισμούς των κατοίκων; Έχουν συνειδητ
συνειδητοποιήσει ότι οι Σύλλογοι δεν είναι όργανα της ττοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά αντιθέτως οι αιρετοί
άρχοντες πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη
τις προτάσεις των Συλλόγων; Έτσι λοιπόν τι θα
κάνουν με τον δρόμο της Κοιλάδας των Μουσών,
τις σημάνσεις των μνημείων, το νερό της Μεσι
Μεσιανής Βρύσης, τους κοινόχρηστους χώρους του
Πνευματικού Κέντρου, τους αγροτικούς δρόμους
και εν τέλει, την τουριστική ανάπτυξη του Ελ
Ελικώνα και του Ολμειού; Ο Νίτσε έλεγε ““μπορείς
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να κάνεις τα άστρα να γυρίζουν γύρω σου; αν ναι,
προχώρα, Αν όχι, άσε τους άλλους που μπορούν”.
μπορούν
Στις 7 Απριλίου έχουμε το γύρο της Κουρσάρας
και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με το
Σύλλογο “Ατραπός” που έχει και πολλούς ξέξ
νους.
Στις 14 Απριλίου έχουμε τη διάσχιση του ΟλΟ
μειού με έναν από τους μεγαλύτερους ΣυλλόΣυλλ
γους της Αθήνας, τον ΕΟΣ Αχαρνών.
Περιμένουμε να είστε αρκετοί και από το χωριό.

Το ΔΣ του Συλλόγου και η ΣυνταΣυντ
κτική Επιτροπή της “Φωνής της Άσκρης” σας εύχονται:

Καλή Ανάσταση
και Χρόνια Πολλά
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Η Άνοιξη παραμένει η μεγαλύτερη απόδειξη ότι
ο Χειμώνας ηττάται, και στο τέλος επικρατούν οι δυνάμεις της αναγέννησης και της ζωής. Η Φωνή της
Άσκρης και το Π.Κ. επικαλούμενες αυτές τις δυνάμεις που είναι και θεϊκές συνεχίζουν για 9η χρονιά
το ιερό καθήκον τους ακούραστα και με συνέπεια
προχωρούν. Διανύουμε την περίοδο της Μ. Σαρακοστής και αναμένουμε την Ανάσταση του Κυρίου.
Αλήθεια! Πόσο χαρούμενοι θα ήμασταν όταν μια
ωραία πρωία μας έλεγαν ότι και η χώρα μας θα αναστηθεί!! Γιατί αυτή την φορά δεν ακούμε, δεν διαβάζουμε την Ιστορία αλλά την ζούμε. Ναι, ζούμε τις
μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών με επίκεντρο
το Αιγαίο αυτής της τραγωδίας.
Οι Έλληνες ξανασηκώνουν ανάστημα και δείχνουν
Αποστολή και διανομή του περιοδικούμας
τον ανθρωπισμό τους. Σηκώνουν ένα φορτίο που
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυκανείς δεν θέλει να το σηκώσει. Ένα φορτίο, που αν
δρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
συνεχίσει να βαραίνει και χωρίς βοήθεια από πουΣυλλόγου: www/hsiodos.gr. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται
και αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα θενά ίσως ρίξει κάτω και εμάς και το ίδιο το φορτίο.
διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέ- Το πνεύμα της εποχής αλλάζει, οι αξίες μας έχουν
ντρο. Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € στο Πνευματικό χρεοκοπήσει. Μπορεί το παρελθόν της χώρας μας να
είναι ένδοξο, το παρόν δυσοίωνο, το μέλλον της άΚέντρο και από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβά- γνωστο, αλλά και με ελπίδες ότι κάτι θα αλλάξει,
νουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα φυσικά αν αλλάξουμε εμείς πρώτα αναγνωρίζοντας
ohsiodos@gmail.com και 71elenibi@gmail.com.
τα ελαττώματά μας και πετώντας τις αδυναμίες μας,
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει διότι έχουμε ηττηθεί ως άνθρωποι από τρία ισχυρόνα δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα τερα πάθη. Την δόξα, τον φόβο και το συμφέρον!
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
Μέχρι όμως να κάνουμε αυτές τις προσωπικές
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172 πνευματικές εργασίες (αλλαγές) ας ρίξουμε μια μα1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των τιά στην σελίδα 5 του περιοδικού «Το οδοιπορικό του
εξόδων, ενημερώνοντάς μας σχετικά (6937281017).
Ιησού» το οποίο μας διδάσκει ότι η Σταύρωση είναι ο
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------μόνος δρόμος για την Ανάσταση, άλλον δεν έχει»
Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκ των αναγνωστών - (Καζαντζάκης).
Στις σελ. 11 και 13 βλέπουμε ότι και αυτό το
συνδρομητών και μελών του Συλλόγου μας επιθυμούν, την προώθηση των επαγγελματικών δρα- 3μηνο οι δύο Σύλλογοι Γυναικών και Φιλοπροόδων
στηριοτήτων τους, μπορούν να διαφημιστούν στην με τις υπέροχες δραστηριότητές των κατάφεραν άλεφημερίδα μας μετά από τηλεφωνική συνεννόηση λη μια φορά να κρατήσουν ψηλά το ηθικό των κατοίκων του χωριού μας. Στην σελ. 7 βλέπουμε πόσο
με τον Πρόεδρο ή την Ταμία του Συλλόγου μας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------καλοσχεδιασμένα και προγραμματισμένα ήταν όλα
Η Φωνή της Άσκρης
τα σημερινά γεγονότα (συμβάντα) από τους εχθρούς
Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
μας, διότι μόνο απ’ αυτούς έχουμε.
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Τελειώνοντας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση με
“Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”
ΑΓΑΠΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ, και με απολαύσεις που
Περιμένουμε άρθρα σας
φέρνουν ΕΙΡΗΝΗ στην ψυχή, ΗΣΥΧΙΑ στο νου και
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα ΓΑΛΗΝΗ στο σώμα.
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
Ανοιξιάτικες ευχές για Χρόνια Πολλά σε όσους
γιορτάζουν
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
Ελ. Σταμάτη Μπίμπα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σελίδα 2

Επαρκείς, για την γεωργία, βροχοπτώσεις
Μητ’ αρ’ υπερβάλλων βοός οπλήν μητ΄απολείπων
(Ησιόδου, “Έργα και Ημέραι”, 489)
… τότε κάμε προσευχή να βρέξει ο Δίας απανωΣχόλια γράφοντος
τά τρεις ημέρες και να μην το πάψει, κι’ από νεΑπό την όψιμη σπορά που αναφέρει, φαίνερό να γεμίσει το βαθούλωμα στη γη που κάνει
ται να εννοεί τη βροχή του Απριλίου. Η βροχή
του βοδιού το νύχι, αλλά να μη σου ξεχειλίσει.
του αυτή θεωρείται από τους γεωργούς πολύ
Έτσι η οψιμότητα μπορεί την πρωιμότητα να
ευεργετική αφού: «Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά
ξαναπρολάβει.
και ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ' εκείνο το ζευγά
Σχόλια Ζήτρου
που 'χει πολλά σπαρμένα». Τον Απρίλιο με την
Η εικόνα που εννοείται είναι η εξής: η στάθ- ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας στεγνώνει η
μη του νερού της βροχής να μην ξεπερνά, αλλά γη και αρχίζει να σκάει. Με το τριήμερο όμως
ούτε και να υπολείπεται από το χείλος του απο- της βροχής ποτίζεται καλά και με τις ζέστες που
τυπώματος που αφήνουν οι χηλές των βοδιών ακολουθούν η βλάστηση αυξάνεται γρήγορα.
στο έδαφος.
Η μέση βροχόπτωση1 στην Αλίαρτο για τους
ανοιξιάτικους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
Σχόλια Πρόκλου
είναι 62.4, 41.8 και 28.6 χιλιοστά αντίστοιχα. ΚάΜε αυτά λέει τι μπορεί να βοηθήσει όποιον
που εκεί είναι και οι τιμές στην Άσκρη. Όμως το
οργώνει αργά, και ότι πρέπει να πέσει βροχή
νύχι του βοδιού είναι 60 χιλιοστά, οπότε οι βροαπό τον Δία στη μέση της άνοιξης πλέον.
χοπτώσεις σήμερα είναι ανεπαρκείς. Εάν αυξηΌταν ο κούκος αρχίζει να τραγουδάει και να
θούν όπως λέγει ο Ησίοδος, τότε η Κοιλάδα των
ευφραίνει τους ανθρώπους, όχι επειδή είναι
Μουσών γίνεται πολυστάφυλος2 και πολυλήιος3
καλλίφωνος (γιατί δεν είναι) αλλά επειδή δηλώ(πολλά σπαρτά), όπως έλεγαν για την Άσκρη ο
νει ότι η άνοιξη είναι πια ολοφάνερη, τότε αν
Όμηρος και ο Χερσίας (ποιητής του Ορχομενού)
βρέξει ώστε την τρίτη ημέρα η βροχή με το πλήαντίστοιχα.
θος της να μην είναι ούτε πάνω ούτε κάτω από
(ΙΛΠ)
την οπλή του βοδιού αλλά να τη βρέχει ολόκλη- 1
Βροχόπτωση: Την ποσότητα του νερού που φθάνει
ρη, θα είναι βοήθημα για την αργοπορία και θα στο έδαφος ως βροχή, την ονομάζουμε ύψος βροχής. Υπροκαλέσει καρπούς εφάμιλλους με την πρωι- ποθέτουμε ότι μετράμε το ύψος της βροχής σε μια οριζόντια επιφάνεια και χωρίς να υπάρχει απώλεια από απορμότητα.
Πρέπει, λοιπόν, να συγχωρήσουμε το ότι μί- ρόφηση ή εξάτμιση. Την μετράμε σε χιλιοστά (mm). Για
να καταλάβουμε τι είναι ένα χιλιοστό βροχής μπορούμε
λησε για «οπλή» του βοδιού, παρόλο που το βόδι
να πούμε ότι αν σε μια επιφάνεια 1.000 τετραγωνικών
δεν ανήκει στα μονώνυχα. Αντιθέτως, πρέπει να μέτρων (ένα στρέμμα), πέσει βροχή ενός (1) χιλιοστού
τον επαινέσουμε ότι βρήκε ένα ικανοποιητικό τότε θα μαζευτεί νερό ίσο με 1.000 λίτρα (βάρος δηλαδή
σημάδι της αρκετής βροχής για όσους ασχολού- ενός τόνου!!). Στην Ελλάδα σαν ετήσια βροχόπτωση εννται με τα άροτρα και με τα βόδια. Ότι μια τέ- νοούμε το ύψος βροχής από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31
Αυγούστου του επόμενου έτους.
τοια βροχή είναι χρήσιμη επιβεβαιώνεται από το 2 Ομήρου ”Ιλιάς”, B, 507
γεγονός ότι η Σικελία έχει καλή σοδειά επειδή 3 Στον τάφο του Ησιόδου στον Ορχομενό υπήρχαν οι
δέχεται πολλές ανοιξιάτικες βροχές, και από το εξής ελεγειακοί στίχοι:
γεγονός ότι το νερό που τότε είναι ελαφρώς ζε- ”Askrh men patrˆj polul»ioj, ¢ll¦ qanÒntoj
στό είναι ευνοϊκό προς τη γη και ωφέλιμο για Ñstša plhx…ppwn gÁ Minuîn katšcei `HsiÒdou,
toà ple‹ston ™n `Ell£di kàdoj Ñre‹tai
τους καρπούς που είναι μικροί, καθώς και από ¢ndrîn krinomšnwn ™n bas£nJ sof…hj.
το γεγονός ότι μερικοί, παρόλο που σπέρνουν
(Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις, 9,38,4,4-9)
κατά την εαρινή ισημερία, θερίζουν πολλού; «πατρίδα του ήταν η Άσκρη µε τα πολλά σπαρτά, όταν
καρπούς. Γιατί και το λεγόμενο τριμηνιαίο στά- όμως πέθανε δέχτηκε τα κόκκαλά του η γη των Μινυών,
ρι, αυτό που σπέρνεται την Άνοιξη και θερίζεται των εξαίρετων καβαλάρηδων, του Ησιόδου που μεγάλη
θα είναι η δόξα του στην Ελλάδα, όταν για τους ανθρώτρεις μήνες αργότερα, φαίνεται ότι αναπτύσσε- πους κριτήριο γίνει η σοφία».
ται από τέτοιου είδους ανοιξιάτικες βροχές.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 25

Σελίδα 3

Τσοπάνηδες από την Παλιοπαναγιά
βόσκουν τα πρόβατα τους στην Κοιλάδα των Μουσών (1919)

Η φωτογραφία (από ο αρχείο Γιάννη Λάμπρου) πρέπει να έχει τραβηχτεί πάνω από
τον Άγιο Νικόλαο και πίσω από το Μυγδαλάκι. Στον μεμακρυσμένο ορίζοντα φαίνονται
από αριστερά: το Μαραντάλι (Ξάγνοντο), το
Μπουζέλι (Πεζούλα) και Ελικώνας, ενώ στον
εγγύς ορίζοντα, πίσω από τον δεξιό βοσκό, είναι το Μυγδαλάκι.
Αν υποθέσουμε ότι οι εικονιζόμενοι ήταν
αδέλφια με ηλικία 18 – 25 ετών (μουστάκι, πειθαρχία) και ανατρέξουμε στο μητρώο αρρένων
της Άσκρης, με τις επιφυλάξεις της ορθότητας
αυτού, καταλήγουμε στα παρακάτω ονόματα:
Κλεφτογιάννης Ξενοφών Δημήτριος 1894
Κλεφτογιάννης Γεώργιος Δημήτριος 1897
Κλεφτογιάννης Χρήστος Κωνσταντίνος 1894
Κλεφτογιάννης Λουκάς Κωνσταντίνος 1897
Κλεφτογιάννης Νικόλαος Μιχαήλ
1894
Κλεφτογιάννης Γεώργιος Μιχαήλ
1896
Ποντίκης
Λουκάς
Δημήτριος 1896
Ποντίκης
Γεώργιος Δημήτριος 1899

Κτηνοτρόφοι στο χωριό ήσαν κατά βάση οι
οικογένειες Κλεφτογιάννη, Γαλάνη, Ποντίκη,
Γκούμα και Ζησιάκου. Τα επώνυμα αυτά πρωτοεμφανίζονται στο μητρώο αρρένων το 1849,
1850, 1860, 1875 και 1888 αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι οι γονείς τους, τουλάχιστον των δύο
πρώτων, είχαν γεννηθεί στα χρόνια της επαναστάσεως και μάλλον ήσαν ντόπιοι, αφού το
χωριό, σύμφωνα με τα οθωμανικά αρχεία είχε
ανθηρή κτηνοτροφία και ειδικά το 1570 τα αιγοπρόβατα έφταναν το 3.780 (220 νοικοκυριά Χ
17,27 αιγοπρόβατα κατά μέσον όρο). Υπέρ τούΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 25

του συνηγορεί και το ότι μιλούσαν μόνον Ελληνικά χωρίς ιδιωματισμούς, όπως και όλοι οι
κάτοικοι της Παναγιάς (Άσκρης), που ήταν
καθαρά ελληνόφωνο χωριό. (Ι.Λ.Πέππας,
“3.650 χρόνια στην Κοιλάδα των Μουσών”,
Παράρτημα “Α”). Σε αυτούς προστέθηκαν αργότερα ο Πάνος Καπνογιάννης, ο Κων/νος
Λάμπρου και ο Χαράλαμπος Τακμάκης.
Τα αιγοπρόβατα βοσκούσαν στους γύρω
λόφους, χωρίς να πλησιάζουν τα κτήματα. Συνήθως στον Παλιοβορό, το Πυργάκι, το Σπάτι
και πάνω από τα πουρνάρια της Αγίας Παρασκευής. Εκεί διέμεναν με τις οικογένειές τους.
Στο χωριό κατέβαιναν για εκκλησιασμό και
για ψώνια. Ήδη όμως από τις αρχές του 20
αιώνα είχαν εγκατασταθεί στο χωριό, πολλοί
με τα ποίμνιά τους.
Η απαγόρευση όμως της αιγοβοσκής στα
δάση, η οποία επιβλήθηκε από τον Ι. Μεταξά
για προστασία της χλωρίδας, εξαφάνισε τα
κατσίκια και όλοι στράφηκαν στα πρόβατα.
Με την άρση της απαγόρευσης δημιουργήθηκαν νέα κοπάδια κατσικιών. Έτσι την δεκαετία
του 60’ είχαν πρόβατα οι Θανάσης, Βαγγέλης,
Γιάννης, Παναγιώτης, Θοδωρής και Ηλίας
Κλεφτογιάννης, ο Λάμπρος Καπνογιάννης, ο
Κων/νος Λάμπρου και ο Χαράλαμπος Τακμάκης. Κατσίκια είχαν οι Χρήστος και Νώντας
Γαλάνης, οι γιοί του Σωτηρίου Γκούμα, ο Αριστείδης Ποντίκης και ο Χρήστος Ζησιάκος. Στα
κοπάδια των κατσικών πρέπει να προστεθεί
και αυτό με τα “γίδια του χωριού” το οποίο έβοσκε ο Νικόλαος (Κολής) Καπέλιος. Αυτό έβοσκε συνήθως στην περιοχή του πρώτου
Πύργου.
Σταδιακά οι κτηνοτρόφοι πούλησαν τα κοπάδια τους και έγιναν αγρότες και βιομηχανικοί εργάτες. Σήμερα υπάρχει το κοπάδι με κατσίκια του Θανάση Γαλάνη και τα κοπάδια με
πρόβατα του Κων/νου Καπνογιάννη και των
Χάρη-Γιώργου και Θανάση Κλεφτογιάννη.
Σχεδόν όλοι όμως είναι και αγρότες.
(ΙΛΠ)
ου

Σελίδα 4

Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

1. Ο Ιησούς καταδικάζεται
6. Η Βερονίκη σκουπίζει
11. Κάρφωμα του Ιησού πάπ
σε θάνατο
τον ιδρώτα από το πρόσωπο νω στον Σταυρό
2. Ο Ιησούς σηκώνει τον του Ιησού.
12. Ο Ιησούς πεθαίνει επάεπ
Σταυρό.
7. Ο Ιησούς πέφτει για νω στον Σταυρό.
3. Ο Ιησούς πέφτει κάτω δεύτερη φορά
13. Κατέβασμα του σώμασώμ
από τον Σταυρό για πρώτη
8. Ο Ιησούς παρηγορεί τις τος του Ιησού από τον ΣταυΣτα
φορά.
γυναίκες της Ιερουσαλήμ.
ρόν, παρουσία της Μητέρας
Μητέρα
4. Ο Ιησούς συναντά την
9. Ο Ιησούς πέφτει για τρί- Του.
Μητέρα Του
τη φορά.
14. Ο Ιησούς οδηγείται στον
5. Ο Σίμωνας ο Κυρηναίος
10. Αφαίρεση των ιματίων Τάφο. Ο Ιησούς σηκώνεται
υποχρεώνεται να κουβαλήσει του Ιησού
ζωντανός από τον Τάφο.
τον Σταυρό.
Ο Ιησούς πέθανε......ο Ιησούς αναστήθηκε.....ο Ιησούς θα έρθει ξανά....
ΑΛΕΛΟΥΓΙΑ .. ΑΛΕΛΟΥΓΙΑ.. ΑΛΕΛΟΥΓΙΑ
Ο Χριστός κτυπά την πόρτα
Γιατί άραγε ο ζωγράφος δεν έβαλε πόμολο στην πόρτα;
Γιατί ο Χριστός δεν ανοίγει την πόρτα παρά την κτυπά;
Δεν μπορεί να την ανοίξει; Σίγουρα μπορεί αφού είναι Χρ
Χριστός....
Αυτή η εικόνα κυκλοφορεί πάρα πολλά χρόνια, την έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι, πόσοι όμως αναρωτήθηκαν; Μήπως κτυπά την πόρτα της καρδιάς μας
μας;
Ας του την ανοίξουμε διάπλατα!!!

Καλή Ανάσταση, Χαρά μεγάλη, Χρόνια Πολλά
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ΕΣΜ
Σελίδα 5

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
της Ελένης Σταμάτη
Γυρίζει ο νους μου πίσω στα παλιά. Που αλλού,
στα παιδικά χρόνια!! Εκεί στα παραδεισένια αξέχαστα
χρόνια. Εκεί που κάθε δυσκολία ή αναποδιά της ζωής
έφευγε και ξεχνιόταν αμέσως, μια και δεν μπορούσε
ν' αγγίξει την παιδική μας καρδιά, που μέσα της δεν
χωρούσε παρά μόνο αθωότητα, αγαθοσύνη και ξενοιασιά. Κυριακή των Απόκρεω, απόγευμα προς βράδυ.
Οικογένεια 7/μελής και το φαγητό μπόλικο, χορτόπιτες, τυροτραχανόπιτες, ψητά στο φούρνο. Οι πόρτες
ξεκλείδωτες, σχεδόν ανοιχτές, να μπαίνει κάθε φίλος, γείτονας, συγγενής, μασκαρεμένος ή όχι.
Ήμουν περίπου 7 χρόνων όταν άκουσα να έρχονται προς το σπίτι φωνές χαρούμενες, μασκαρεμένοι
φίλοι και γείτονες. Μόλις είδα την πρώτη φιγούρα
έβαλα α κλάματα απ' τον φόβο μου. Φορούσε γυαλιά
από φλούδες πορτοκαλιού, τα μάτια φαίνονταν άγρια
και τα δόντια μεγάλα και παράξενα, επίσης από κομμάτια πορτοκαλιού κολλημένα. Όλοι γελούσαν εκτός
από μένα. Όταν ξεμασκαρεύτηκε και μου μίλησε και
την γνώρισα, ηρέμησα. Ήταν η γειτόνισσά μου η Ζωίτσα η Δουδούμη με την παρέα της. Μια άλλη φιγούρα
ήταν ενός ανάπηρου βιολιτζή. Του έλειπε το ένα χέρι
και το βιολί ήταν δεμένο επάνω στον ώμο του. Με το
άλλο κρατούσε το δοξάρι και έπαιζε. Όταν όμως τον
κερνούσαν κρασί στο άνοιγμα του παντελονιού του
έβγαινε ένας κόκκινος κρίκος που μάγκωνε και κρατούσε το δοξάρι για να ελευθερωθεί το μοναδικό του
χέρι και να πιάσει μ' αυτό το κρασί του. Αυτή η κίνηση
έκανε όλους να ξεκαρδιστούν στα γέλια και να προσπαθούν να μαντέψουν ποιός ή ποια ήταν. Τέλος, αφού έφαγε, ήπιε, έπαιξε και χόρεψε αποκαλύφθηκε.
Φορούσε την πουκαμίσα του παππού μου Τάτσ' Αργύρη και για δοξάρι είχε τον πλάστη (χόβλιζα) που άνοιγε φύλλο η θεία μου και μαμά του. Ήταν ο αγαπημένος μου τότε και μέχρι τώρα εξάδελφός ...
Είχε ανάψει το γλέντι για τα καλά, όταν είδα μια
άλλη τεράστια φιγούρα, γιγάντια θάλεγα για τα μάτια μου και το μικρό μου ύψος. Ήταν μια έγκυος. Βογκούσε της δώσαμε καρέκλα να καθίσει, αλλά που
λέτε ότι διάλεξε να ξαπλώσει Στο σωρό με το βαμβάκι
Ο πατέρας μου τη χρονιά εκείνη δεν είχε πουλήσει τη
σοδειά του, περιμένοντας ν' ανέβει η τιμή. Έτσι το
βαμβάκι ήταν στιβαγμένο σε μια γωνιά του σαλονιού,
γιατί στο υπόγειο θα έπαιρνε υγρασία. Εκεί, λοιπόν,
μισοόρθια, μισοξαπλωμένη η εγκυμονούσα, άραξε
ουρλιάζοντας από τους πόνους. Όλοι έψαχναν με το
νου τους μέσα στις μεγαλόσωμες (νταρντάνες) του
χωριού να μαντέψουν ποια θα μπορούσε να είναι, άλλα πάλι σε τόσο όγκο γιγάντιο και ύψος καμιά δεν
ταίριαζε. Όταν την έπιασαν οι πόνοι άρχισαν να πέ-
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φτουν ένα ένα τα μαξιλαράκια που είχε για κοιλιά και
στο τέλος γεννήθηκε ένα πάνινο κουκλάκι που ήτανε
το μωρό.
Έγινε χαμός, όταν μετά τη γέννα λιποθύμησε. Την
αποσυμφόρησαν από τα ρούχα της και αποκαλύφθηκε! Ήταν ο Αχιλλέας Σταμάτης (Λιέφης Καραγκούνης). Φορούσε το μισοφόρι της γιαγιάς Χιλιέφενας,
ένα κλαρωτό μαντήλι στο κεφάλι, της μαμάς του Μαριώς και τα σκούρα γυαλιά του αδελφού του Γιάννη
του αξέχαστου λεωφορειατζή, που αργότερα μας ταξίδευε καθημερινά μέχρι τις Θεσπιές, για την καθημερινή μας φοίτηση στο Γυμνάσιο. Ακολούθησαν και
άλλοι μασκαράδες, αλλά οι τρεις πρώτοι, αυτής της
βραδιάς θα μου μείνουν αξέχαστοι για πάντα.
Την άλλη μέρα ξεχύθηκαν στους δρόμους και για
όλη την εβδομάδα πολλοί μασκαρεμένοι. Την επόμενη Κυριακή της Τυρινής, με είχε εντυπωσιάσει ένας
ντυμένοι; διαβολάκος. Στο πέρασμά του καθώς πηδούσε στις αυλές από τις μάνδρες, ξαφνιάζονταν άνθρωποι, ζώα και ιδίως τα σκυλιά. Οι γυναίκες έλεγαν
αρβανιστί. Ασίχ σι κρτσέν σι δαίμων, τσιλι για αη.
Ήταν ένας τύπος ευέλικτος που πηδούσε ακόμη στα
συρματοπλέγματα, σκορπίζοντας σ' άλλους γέλιο και
σ' άλλους φόβο. Φορούσε καλσόν, μπλούζα, σκουφί με
κολλημένα κέρατα και είχα μια ουρά φτιαγμένη από
συρμάτινο ελατήριο. Όλα κατάμαυρα, ακόμη και το
πρόσωπό του μαύρο και γυαλιστερό από λάδι και τη
μαυρίλα του τηγανιού. Ήταν ο Σωτήρης Ν. Χολιασμένος, με το πολύ πηγαίο μέχρι σήμερα χιούμορ του.
Το βράδυ όλα τα μέλη της οικογένειας μαζευτήκαμε για φαγητό και πριν φάμε σηκώσαμε το χαμηλό
μας τραπέζι (σοφρά) και καθένας με το μικρό του δαχτυλάκι έλεγε εντιλίετ τ κρισηετ - ανάθεμα οβρέτ
(συγχωρεμένοι οι χριστιανοί, ανάθεμα στους εβραίους). Σήμερα βέβαια (και πολύ σωστά) το έθιμο αυτό
έχει εκλείψει.
Την άλλη μέρα, Καθαρή Δευτέρα, μπήκαμε σε νηστεία και περισυλλογή μέχρι την Ανάσταση, όπως
κάθε χρόνο. Από τα “καλά” και πολλά φαγητά ριχτήκαμε στα νηστίσιμα και πιο πολύ στην τριμίδα (κουκούβα), κάτι σαν τη σημερινή λαγάνα, και μουσούντα
που έφτιαξε η μαμά μου. Ο καιρός ήταν καλός για την
εποχή, και τ' αγόρια με τους χαρταετούς που τους λέγαμε πάππους, ξεχύθηκαν στις αυλές και στα χωράφια να τους πετάξουν να πάνε ψηλά ... , μεσούρανα.
Όλα τότε ήταν όμορφα, χαρούμενα, αυθόρμητα
όλα, από στολές μέχρι χαρταετούς, χιούμορ, γέλια,
πειράγματα τώρα, όλα έχουν αλλάξει ...
Χρόνια Πολλά, Καλή Ανάσταση!!!

Σελίδα 6

Η Πανευρώπη, του von Coudenhove-Kalergi
Ένα βιβλίο που αναφέρεται στο έργο του von
Coudenhove- Kalergi (1894-1972) έχει τίτλο: «Εξουσιαστικά σχέδια της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας».
Οι γονείς του Coudenhove-Kalergi ήταν Αυστριακός και Γιαπωνέζα! Η οικογένειά του έχει ρίζες
από Βέλγιο, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Γαλλία
και Γερμανία. Ο Coudenhove-Kalergi, σπούδασε
στην Βιέννη και στο Πανεπιστήμιό της έγινε διδάκτωρ. Το 1915, παντρεύεται την κατά 15 χρόνια
νεότερή του Ιουδαιοαυστριακή ηθοποιό Ida Roland.
Ο Coudenhove-Kalergi, θεωρείται ο ιδρυτής του
κινήματος για μία ενωμένη Ευρώπη. Το 1923 εκδίδει το έργο του «Pan-Europa». Το βιβλίο αυτό, μαζί
με το «ADEL-Η τάξη των ευγενών», του ιδίου συγγραφέα, που γράφτηκε το 1920, αλλά εκδόθηκε το
1922, αποτελούν το… φωτεινό μονοπάτι, πάνω στο
οποίο βαδίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαβάζοντας μερικά βασικά στοιχεία των βιβλίων, νομίζουμε ότι γράφτηκε… αύριο. Αξίζει τον
κόπο μία μικρή σταχυολόγηση:
● Ενοποίηση της Ευρώπης με οποιονδήποτε
τρόπο για την σωτηρία των λαών.
● Κατάργηση όλων των δυνάμεων, που αντιστέκονται στην Ευρώπη, σε κάθε κράτος.
● Δικαστική πρωτοβουλία σε κάθε κράτος γι’
αυτούς, οι οποίοι δεν συμφωνούν με την Ένωσή
και θεώρηση αυτών ως εχθρών.
● Ποινή για τους πατριώτες σε κάθε κράτος,
αφού θα θεωρούνται προδότες της Ευρωπαϊκής
ιδέας.
● Μείωση αλλά και παραχώρηση της εδαφικής κυριαρχίας του κάθε κράτους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
● Σταδιακή εξαφάνιση όλων των εθνικών
αμυντικών βιομηχανιών.
● Προοδευτική κατάργηση των συνόρων.
● Προοδευτική κατάργηση των γλωσσών,
μέσω προώθησης μιας κοινής γλώσσας.
● Προώθηση του Ευρωπαϊκού Έθνους και
της Ευρωπαϊκής Εθνικής Συνειδήσεως.
● Δημιουργία υπέρ-οργανισμών για να προωθούνται άνευ συγκαταθέσεως των λαών (!!!), οι
σκοποί της Ενώσεως
Και οι επιμελητές της εκδόσεως του βιβλίου συνοψίζουν στο «Επίμετρον»: Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάποια πράγματα εμφανίζονται
διαφορετικά από ό,τι εμείς γνωρίζουμε ή έχουμε
μάθει. Είναι προφανές ότι ομάδες άγνωστες στο
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ευρύ κοινό προετοιμάζουν σχέδια, τα οποία υλοποιούνται σε βάθος χρόνου.
Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των μελών
αυτών των ομάδων δεν προσδιορίζονται ανοιχτά.
Κάποιος, θα μπορούσε να ταξινομήσει μερικά χαρακτηριστικά αυτών των «ιδιαίτερων ανδρών»:
1. Πλήρης απομάκρυνση από τα ιδανικά του
Έθνους.
2. Υποστηρικτές της διάλυσης των εθνικών
κρατών και δημιουργία της ανθρωπότητας του
παγκοσμίου πολίτη.
3. Σαφής απόσταση από θέματα θρησκείας,
έχοντας ως βασικό στόχο τον διαχωρισμό εκκλησίας – κράτους, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η θρησκεία κατέχει εξουσία και μπορεί να στραφεί – αν
το θελήσει – προς αυτούς.
4. Οι απόψεις τους εκφράζονται πάντα με διφορούμενη έννοια και όχι με απόλυτο τρόπο.
5. Υπερασπιστές διαφόρων νεωτεριστικών
τάσεων, όχι κατ’ ανάγκη χρήσιμων.
6. Υπερασπιστές μειοψηφικών ρευμάτων και
ομάδων που καθίστανται υπεράνω των νόμων.
7. Αναγνωρισιμότητα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
8. Φιλάνθρωπα αισθήματα για να καταδεικνύεται η αλληλεγγύη και να ενισχύεται η δύναμη
της μειοψηφίας, μέσα από οργανώσεις ειδικού
σκοπού.
9. Μη πλήρης γνώση του γενεαλογικού του
δέντρου.
10. Ταύτιση με διάφορες προοδευτικές πολιτικές, ανεξάρτητα από όπου και αν προέρχονται,
εφόσον ικανοποιούνται τουλάχιστον οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 6.
(Χρήστος Μπολώσης,
εφημ. “Δημοκρατία”, 19.11.2018)
ΣΣ. Αν γυρίσουμε 1.700 χρόνια πίσω θα δούμε τον
Μέγα Κωνσταντίνο να αναμορφώνει την ρωμαϊκή
αυτοκρατορία με βάση αρχικά την ανεξιθρησκία
και μετά τον χριστιανισμό. Τότε όσοι πίστευαν στο
μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας ονομάσθηκαν “ενικοί” και σύντομα τέθηκαν υπό διωγμό. Μετά
από 4 αιώνες όμως άρχισε να ξανακούγεται το όνομα “Έλλην” για να μετατρέψει σύντομα την αυτοκρατορία σε ελληνική. Σήμερα αυτούς που αγαπάνε την πατρίδα τους και πιστεύουν στα εθνικά
κράτη τους αποκαλούν εθνικιστές, φασίστες κλπ.
Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, να ξέρουν
ότι ο ελληνισμός θα ανακάμψει.
Είθε!!!

Σελίδα 7

Σε Ταραγμένη θάλασσα ταξιδεύουμε / Τι μας συμβουλεύουν Ησίοδος και Αισχύλος
Αναμφισβήτητο το γεγονός ότι μοιάζουμε ως
κοινωνία με πλοίο που το δέρνουν άνεμοι σφοδροί, το χτυπάνε πελώρια κύματα και καταιγίδες
και μπροστά του καιροφυλαχτούν πειρατές για
να το ληστέψουν. Η σωτηρία του πλοίου –ημών
των ιδίων-αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Κανένα πλοίο δεν σώζεται μόνο από τον κυβερνήτη, χρειάζεται και η συνέργεια των ναυτών. Στην
αλήθεια αυτή βρίσκεται και η απάντηση στο ερώτημα: Πως θα βγούμε από τις δοκιμασίες
που βιώνουμε ως λαός και ως έθνος:
Θα προσφύγω στον πλούσιο πνευματικό μας
πλούτο που συνοψίζεται στα λόγια αγαπητού
πολιτισμού, αρχαίο ελληνικό πνεύμα από τη μια,
και πολιτισμό δύναμη της Αγάπης που δίδαξε ο
Χριστός. Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ορθοδοξία συνιστούν τους δύο πυλώνες της εθνικής μας ταυτότητος, στους οποίους οφείλουμε να
στηρίζουμε προσωπικό και εθνικό βίο. Ας γευθούμε το δικό μας πνευματικό γάλα με το οποίο
θρέψαμε πολλούς λαούς. Για να υπάρξει συνέχεια χρειάζεται η Ελλάδα να βγει και πάλι μέσα
στον κόσμο, ως δύναμη πνευματικών και ηθικών
αξιών. Το μπορούμε εάν το θέλουμε και επιλέξουμε τη σωστή πορεία. Θα δείξουμε ότι αγαπάμε αυτόν τον τόπο αν πονέσουμε, αποδεχόμενοι
τον κόπο και σηκώσουμε σταυρό. Το προσωρινό,
το εύκολο, το βόλεμα είναι απατηλές επιλογές
ζωής που οδηγούν στα βράχια.
Η ελληνική σκέψη από την αρχαιότητα μας
υπενθυμίζει: Υπακοή στους Θεούς, φίλεψε τον
ξένο είναι παιδί δικό μου (Όμηρος). Εάν επιθυμεί
να γίνεις καλύτερος προσέγγισε του Θεούς (Πυθαγόρας), σεβασμός της δικαιοσύνης (Ησίοδος).
Με την ενανθρώπιση του Κυρίου απλώνεται το
κήρυγμα της Αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον. Ο Ελληνισμός έχει ως πολιτιστικό του στοιχείο την οικουμενικότητα, απεχθάνεται την παγκοσμιοποίηση που βάθυνε την ανισότητα και
εκμετάλλευση των αδυνάμων.
νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸς οὐδ᾽
ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ.
(Οι ανόητοι, που δε γνωρίζουν πόσο ανώτερο είναι το μισό απ᾽ το σύνολο, ούτε και πόση ωφέλεια έχει μέσα της η μολόχα κι ο ασφόδελος) (Η-
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σίοδος). Αυτό είναι κήρυγμα αγάπης προς τον
πλησίον και αποστροφή της πλεονεξίας.
Ὦ Πέρση, σὺ δ᾽ ἄκουε Δίκης, μηδ᾽ ὕβριν ὄφελλε·ὕβρις γάρ τε κακὴ δειλῷ βροτῷ (Πέρση, εσύ
στη Δικαιοσύνη υπάκουε, μην εξακολουθείς την
αδικία. Είναι κακή η αδικία για τον ταπεινό θνητό) (Ησίοδος). Ένα ισχυρό μήνυμα για να επικρατήσει ειρήνη στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων καθώς και μεταξύ των λαών.
Όσο απουσιάζει ο σεβασμός του δικαίου από
την λογική των ισχυρών δεν θα επικρατήσει ειρήνη σταθερή. Το γεγονός αυτό είναι η κυρία αιτία των εντάσεων και των συγκρούσεων μεταξύ
των κρατών της περιοχής μας. Οι ισχυροί ενεργούν με την λογική της ισχύος και όχι με την ισχύ της λογικής. Λησμονούν ότι στο τέλος η δικαιοσύνη θα βγει νικήτρια και όχι η αυθαιρεσία
που στους αιώνες έφερε την καταστροφή και
άπλωσε τη μαύρη δυστυχία.
Ο Αισχύλος δια στόματος Προμηθέως καλεί
τον άνθρωπο αγωνιστή προσφοράς του φωτός
της αλήθειας, στους ανθρώπους. Τον καλεί να
επιδείξει θάρρος, αλύγιστη ατσαλένια αντίσταση
στον εξαναγκασμό των ισχυρών, αποδεχόμενος
το μαρτύριο της σταύρωσης.
Από καναπέδες θεώμενοι το δράμα της κοινωνίας, τη δυστυχία των ανθρώπων δεν γίνονται
αλλαγές σωτήριες. Αν εμείς οι Έλληνες, πρώτα
και πάνω απ’ όλα, δεν τινάξουμε με μπουρλότο
τον κακό εαυτό μας, ας μην περιμένουμε την λύτρωσή μας. Οι ξένοι ως πειρατές θα εξαγοράσουν τον πλούτο μας και θα μας οδηγήσουν στο
επάγγελμα του υπηρέτη τους. Ο τόπος μας
χρειάζεται ηγεσία με την αρετή να βλέπει μακριά, να βλέπει τις επόμενες γενεές στους σχεδιασμούς και όχι τις επόμενες εκλογές. Χρειαζόμεθα ηγεσία υπηρετών της δικαιοσύνης, του γενικού συμφέροντος και όχι του περιορισμένου
τοπικού. Το να λέμε τα βάσανά μας είναι πόνος,
μα και να σωπαίνεις πάλι πόνος.
Όταν στον Προμηθέα Δεσμώτη ερωτά η Ιώ
“Ποιος θα σε λύσει από τα δεσμά σου” εκείνος
απαντά “Κάποιος απόγονός μου που θα έλθει
τρεις γενιές μετά τις δέκα πρώτες”. Προφητική
η απάντηση η οποία προεικονίζει την ενανθρώ(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
Σελίδα 8

Κάποτε… στο παλιό μπακάλικο
Το μπακάλικο εκείνης της εποχής Μπροστά
η ζυγαριά με τα δράμια και την οκά που συνήθως ήταν στο ζύγι με το μέρος του αφεντικού
της και αυτός για να σου διώξει τις κακές σκέψεις ζυγίζοντας και τυλίγοντας σου έλεγε «…τρακόσια δράμια βαριά…βαριά…»

Δίπλα στην ζυγαριά ….σαρδέλες εκλεκτές…
με μπόλικο χοντρό αλάτι που βάραινε στο ζύγι
αν και προσπαθούσε υποτίθεται ο επαγγελματίας να το τινάξει. «…βάλε δέκα …»και στο
σπίτι από δύο έκαστος.
Κουτιά τσίγκινα οκαδιάρικα με φυτίνη αλλά
και χύμα του πήγαινες το βάζο ζύγιζε το απόβαρο και το γέμιζε.
Το χύμα βούτυρο μαγειρέματος το έλεγαν
και ανάμεικτο μεγάλη δόση φυτικό και λίγο
ζωϊκό, για να νοστιμίζει.
Από αυτό έμπαινε στα περισσότερα φαγητά
ειδικά όπου υπήρχαν παιδιά-σκελετοί δηλαδή
τα περισσότερα μήπως και πάρουν κανένα
δράμι βάρος.
«…μου είπε η μάνα μου να με ζυγίσεις…»
έλεγες στον μπακάλη και σε έβαζε στην πλάστιγγα και έγραφε το βάρος σου σε ένα κομμάτι χαρτί για να το πάς στο σπίτι. Τι καϋμός
και αυτός…
Βλέπουμε στην φωτογραφία καρτέλες κρεμασμένες με μπαχαρικά σε πολύ μικρά φακελάκια λόγω πτωχής πελατείας.
Πιπέρι, κανέλα, γαρύφαλλο που χρησίμευε
στους μεγάλους και για προετοιμασία ραντεΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 25

βού, κακοσμία του στόματος, τότε ο οδοντίατρος ήταν άγνωστη ιατρική ειδικότητα για
τους πολλούς, πόναγε δόντι έβγαζε δόντι κάποιος γείτονας «ειδικός» …δωρεάν.
Μπουκάλια με μαυροδάφνη στο ράφι. Φάρμακο για την όρεξη έλεγαν οι «ειδικοί»
της γειτονιάς οπότε σου έδιναν λίγες
γουλιές, δεν είχε σημασία αν ήσουν
μικρός.
Είχε και τυριά φυσικά με επικεφαλής το κεφαλίσιο-λύσσα για μακαρόνια αλλά και για δεκατιανό με μια
ξεγυρισμένη φέτα ψωμί.
Η φέτα ήταν στο ξύλινο βαρέλι,
ζύγισμα τύλιγμα σε λαδόκολλα και
εφημερίδα στην συνέχεια αυτή σου
έμενε για πολλές χρήσεις στο σπίτι
και κυρίως για την τουαλέτα. Ελιές
καλαμών και θρούμπες οι δεύτερες
ήταν ιδανικές για μεζέ στο κρασί. Ερχότανε ο
γείτονας κάτσε να πιούμε ένα ποτήρι. Σαλάμι
αέρος μορταδέλα στο μαγικό μαγαζί
Έμπαινες με το διχτάκι, το τεφτέρι και
το σημείωμα με την παραγγελία και έφευγες
με την συμβουλή του μπακάλη να προσέχεις
στον δρόμο.
Πέρα από το μπακάλικο του Λουκά Λυμπέρη (Ντάνου) που φαίνεται στη φωτογραφία
και ήταν μεταξύ Πλατείας και Ντιβανιού, υπήρχαν και άλλα. Των Τριάνθη Κιούση, Λουκά
τζανίμη, Αλέκου Ρουσέτη, Σεραφείμ Παπαθεοδοσίου και Αθανασίου Λυμπέρη. Μέχρι το
2017 λειτουργούσε το παντοπωλείο του Νικολάου Πέππα. Σήμερα υπάρχει το supermarket
του Θεόκλητου Κορδώνη και το minimarket του
Κων/νου Τάτση.
(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
πιση – σταύρωση του Χριστού. Εδώ βρίσκεται και
η απάντηση στο ερώτημα “ Πως θα βγούμε από
την κρίση” που βιώνουμε. Η λύση είναι φιλοθεΐα
και φιλοπατρία.
Χρήστος Λυμπέρης

Σελίδα 9

Εορτή Αγίου Βλασίου
Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας ιερούργησε στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως
Θεοτόκου επί
τη εορτή του
Αγίου Βλασίου στη μνήμη
του
οποίου
τιμάται
ο
κοιμητηριακός ναός του
χωριού. Ο Σεβασμιώτατος κήρυξε το θείο λόγο
ερμηνεύοντας το ευαγγέλιο της ημέρας, και ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά, υγεία και δύναμη και ο Άγιος Βλάσιος να τους στηρίζει με τις
πρεσβείες του στον Κύριο.
Μετά τη Θεία Λειτουργία έξω από τον Ναό
έγιναν τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής για
την θεμελίωση, ανακαίνιση και τα εγκαίνια του
Ιερού Ναού, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1876 υπό
του Επισκόπου Θηβών και Λεβαδείας κυρού Δοσιθέου, ανακαινίσθηκε το 1960 υπό του Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κυρού Νικοδήμου Γραικού και εγκαινιάσθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017
υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και
Λεβαδείας κ. Γεωργίου.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική συνέλευση του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης, κατά την 9η ετησία τακτική συνέλευση
της 2ας Φεβρουαρίου 2019, αφού εξέτασε διεξοδικά
το θέμα αγκυλώσεων στην κατασκευή καταλλήλου
δρόμου στην Κοιλάδα των Μουσών και διαπίστωσε
ότι δεν έχει εκδηλωθεί καμία ενέργεια από αυτοδιοικητικής πλευράς, ομόφωνα

Ψηφίζει

1. Την απογοήτευσή της για την αδιαφορία.
2. Καλεί, για μία ακόμη φορά, τις αυτοδιοικητικές αρχές και τους βουλευτές Βοιωτίας να παρέμβουν για την κατασκευή καταλλήλου δρόμου, ο
οποίος θα αναδείξει την Κοιλάδα των Μουσών και
θα καταστήσει επισκέψιμο τον ανατολικό Ελικώνα.
3. Εξουσιοδοτεί το ΔΣ του Συλλόγου να εκδηλώσει ενέργειες προς όλους τους φορείς για:
α. ξεμπλοκάρισμα των εμποδίων ασφαλτοστρώσεως του κεντρικού δρόμου της Κοιλάδας των
Μουσών
β. προβολή του προβλήματος μέσω του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου, σε περίπτωση συνέχισης της στασιμότητας.
γ. επανάληψη των ενεργειών μετά τις εκλογές.

Σελίδα 10

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Ο Σύλλογός μας εύχεται στους αναγνώστες του περιοδικού «Χρόνια Πολλά &Καλή Χρονιά»
με υγεία και δημιουργικότητα.
Ξεκινήσαμε
τις
δραστηριότητες της
νέας χρονιάς με την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 12
Ιανουαρίου, στην ταβέρνα “ Ο Χάρης ”,
παρουσία μελών, τοπικών αρχών, συλλόγων και φίλων.
8 Μαρτίου : Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
Κάθε μέρα είναι ημέρα της γυναίκας, αλλά μια φορά τον χρόνο γιορτάζεται κι επίσημα. Έτσι κι εμείς, οι γυναίκες του χωριού μας, συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε τη δική μας ημέρα στο καφενείο “ O Πλάτανος“. Η γιορτή μας ξεκίνησε με χειροποίητα κεράσματα που ετοίμασαν
οι γυναίκες του συλλόγου κι έκλεισε ευχάριστα με χορούς και τραγούδια.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την παραμονή της 25ης Μαρτίου,
επισκεφτήκαμε ως σύλλογος το όμορφο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας,
που δεσπόζει στις πλαγιές του Ελικώνα, και παρακολουθήσαμε με ευλάβεια τον Εσπερινό.
Καλή Σαρακοστή &Καλό Πάσχα
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
7ο Καρναβάλι της Άσκρης, Κυριακή 10 Μαρτίου
Σε μια κυριολεκτικά καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με
τη συμμετοχή του μεγαλύτερου πλήθους κόσμου
των τελευταίων χρόνων και με το κέφι των πληρωμάτων που συμμετείχαν πιο ανεβασμένο από ποτέ,
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής το
Καρναβάλι της Άσκρης.
Ο κόσμος με φανερή τη διάθεση συμμετοχής απολάμβανε την παρέλαση των καρναβαλιστών. Εντυπωσιακές και έξυπνες αμφιέσεις βγαλμένες μέσα από τη φαντασία και την επικαιρότητα, χρώμα,
εκπλήξεις και κυρίως πολύ κέφι περιλάμβανε το
φετινό Καρναβάλι της Άσκρης.
Πρώτη και καλύτερη η “Βασίλισσα” της Χαράς και της Τρέλας, ξεκίνησε το Καρναβάλι της Άσκρης, η
οποία μοίραζε χαμόγελα και σοκολάτες στο συγκεντρωμένο πλήθος. Διασκέδαση, χορός και μία γερή δόση τρέλας συνέθεταν το σκηνικό.
Το καρναβάλι ξεκίνησε από το Σάββατο με το άναμμα της φωτιάς στην πλατεία του χωριού και με τις
γυναίκες του χωριού να πιάνουν τα “προζύμια”.
Τη διοργάνωση του Καρναβαλιού, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είχε η “ομάδα Καρναβαλιστών”
Άσκρης, στην οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
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Το Δημοτικό σχολείο Άσκρης έκλεισε, με την προσπάθεια των τελευταίων ελληνικών κυβερνήσεων να εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος, αλλά δύο κυρίες της Άσκρης, η
Άννα Σουφλέρη και η Αρετή Γαλάνη, σε συνεργασία με
τους γονείς των μαθητών, εκπαίδευσαν τα παιδιά και τα
οδήγησαν στην Εκκλησία, στο Ηρώο και στην παρέλαση,
σαν να μην άλλαξε τίποτα. Το χωριό γιόρτασε πανηγυρικά την εθνική επέτειο και όλοι ήσαν απόλυτα ικανοποιημένοι.
Συγχαρητήρια στα παιδιά και τους γονείς τους.
Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ στις δύο κυρίες για την πρωτοβουλία
τους.
Η χορωδία της Άσκρης οργάνωσε προσκυνηματική απογευματινή εκδρομή,
την Παρασκευή 8 Μαρτίου, στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Παρνασσίδας. Το
εκπληκτικής ομορφιάς μοναστήρι βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μ., στο δρόμο ανάμεσα στους Δελφούς και το Χρισσό. Προσφέρει μαγευτική θέα και μια ήσυχη, λουλουδιασμένη αυλή. Η μονή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση
του 1821 ως καταφύγιο των αγωνιστών

Μακάριοι οι νηστεύοντες.......
'Ισως θα έπρεπε να υπάρχει ένας εκκλησιαστι- [λιπαρά] στην διάρκεια του χειμώνα για ν' αντακός ύμνος και για εσάς, τους "εν πολλαίς πιατέ- πεξέλθει στο κρύο, είναι υπερτοξινωμένος και
λαις περιπεσόντας θνητούς", οι οποίοι μετανοή- μαλθακός. Απαραίτητη λοιπόν είναι μια βαθειά
σατε για τα κοψίδια και τα κοκορέτσια που κα- "διατροφική αποτοξίνωση" του οργανισμού και
ταβροχθήσατε, και τώρα ενσκήψατε με ταπεινό- μια ενεργοποίησή του για να συμβαδίζει με τους
τητα επάνω στα χόρτα και στις ελιές. Τί προκά- αναζωογονητικούς ρυθμούς της Άνοιξης. Η Νηλεσε αυτήν τη μεταστροφή; Ενδεχομένως η πίε- στεία της Μεγάλης Σαρακοστής, [κατά την Ορσή σας [που έπιασε την ανηφόρα] ή μπορεί το θόδοξη παράδοση] είναι " εθιμική "διατροφική
βάρος στο στομάχι, που είναι ασήκωτο. Όπως συμπεριφορά από αιώνες και η φιλοσοφία της
και να έχει, μάλλον ακούσατε μέσα σας κάποια είναι "κάθαρση" του φυσικού σώματος και βίωση
φωνή να σας ρωτάει "απετάξω το κρέας και το "Πνευματική των Παθών και της Αναστάσεως
τυρί;" και σεις απαντήσατε " απεταξάμην '........
του Κυρίου".
Και καλά κάνατε! διότι η νηστεία είναι το χειΝηστεία από το στερητικό νη και εσθίω, δηλαρουργείον του σώματος.
δή δεν τρώγω. (Ε.Σ.Μ. Ανταν/κές Θεραπείες)
Ο ανθρώπινος οργανισμός τρεφόμενος δυνατά
Τις άγιες εκείνες ημέρες που η πόλη δεν σ' αφήνει
να νοιώσεις την ατμόσφαιρα, την κατάνυξη και ζητάς
απεγνωσμένα να γυρίσεις πίσω στις ρίζες στο χωριό,
εκεί που όλοι και όλα σου θυμίζουν, να κοιτάξεις τον
συνάνθρωπο, τον συγχωριανό να χαμογελάσεις στον
διπλανό, να ευχηθείς χρόνια πολλά και να το νοιώσεις. Έτσι και εμείς που δεν έχουμε την τύχη να κατοικούμε εκεί αλλά είμαστε τυχεροί που μπορούμε και
ερχόμαστε συχνά, μαζευτήκαμε 2η μέρα του Πάσχα
και ενώσαμε τις ευχές μας με τους συγγενείς, Χολιασμεναίους και Σταματαίους (το γένος). Από Αριστερά
Σωτήρης, Βασίλης, Κώστας, Ελένη, Αγγέλα, Δημήτρης, Αθανασία και Νίκος.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου έγινε στο καφενείο “Ο Πλάτανος” η γενική συνέλευση του
Συλλόγου και η κοπή της πίτας. Από την πίστωση που προέκυψε φέραμε την ορχήστρα με
την Ελένη Χρήστου. Σύσσωμο μαζί μας το ΔΣ
του Συλλόγου Γυναικών και η χορωδία της
Άσκρης. Μία καταπληκτική ενότητα συλλόγων και προσπαθειών. Μαζί μας ο Δήμαρχος
Γ. Ντασιώτης, ο αντιδήμαρχος Κ. Μαλέσης και
ο πρώην βουλευτής Μιχάλης Γιαννάκης. Μαζί
μας τέλος και το ΔΣ του Συλλόγου Ξηρονομέων, ο μόνος Σύλλογος που έχει πολλά κοινά
μαζί μας και έχει σταθεί αρωγός στην προσπάθειά μας για ανάδειξη της Κοιλάδας των
Μουσών. Ένα υπέροχο λοιπόν βράδυ με ποιότητα, κέφι και χορό. Ευχαριστούμε όλους και
κυρίως τα 64 μέλη που μας τίμησαν.
Παρατίθενται κάποια αποσπάσματα από
τον απολογισμό και προγραμματισμό που παρουσίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου:
Σήμερα ο Σύλλογος συμπλήρωσε 9 χρόνια.
Πιστοί στους σκοπούς του Συλλόγου: Καταστήσαμε την Άσκρη και την Κοιλάδα των Μουσών
γνωστή σε όλη τη Βοιωτία και όχι μόνον. Κάναμε
γνωστές στους Ασκραίους και τους φίλους τους
όλες τις ομορφιές του τόπου μας και όχι μόνον.
Αναδείξαμε τον Ολμειό, αυτό το υπέροχο ποτάμι της Άσκρης. Ανεβάσαμε του ορειβάτες στον
Ελικώνα και στην Ιπποκρήνη και όχι στην Μοτσάρα και το Κρύο Πηγάδι. Μεγάλες ορειβατικές ομάδες πλέον μας επισκέπτονται. Γνωρίσαμε τον Ησίοδο και αναδείξαμε το έργο του σε
ικανοποιητικό επίπεδο. Γνωρίσαμε το χωριό
μας, σαν Άσκρη, Παναγιά και Παλαιοπαναγιά,
στη διαδρομή της ιστορίας. Δώσαμε την ευκαιρία σε πολλούς να εκφραστούν δημόσια. Θαυμάσαμε τις περισσότερες κοπέλες της Άσκρης
στο ρόλο των Μουσών. Προσπαθήσαμε να ψυχαγωγήσουμε τους Ασκραίους με κάτι πιο ποιοτικό. Δενδροφυτεύσαμε μέρος του δρόμου. Μετατρέψαμε την αποθήκη του Συνεταιρισμού σε
ένα σύγχρονο Πνευματικό Κέντρο, σε ένα στολίδι για την Άσκρη.
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Ο πλούτος μας
Οι ομορφιές της Κοιλάδας των Μουσών και
του ανατολικού Ελικώνα, του όρους των Μουσών, με τα πολλά μνημεία, το έργο του Ησιόδου και η ευφυΐα του Κτησίβιου του Ασκρηνού
και κυρίως οι τέχνες και επιστήμες που συμβόλιζαν οι Μούσες, είναι ο πνευματικός πλούτος της Άσκρης. Ο πλούτος μας. Και το ερώτημα: Πως μείναμε φτωχοί με τέτοια προίκα;
 Μείναμε φτωχοί γιατί δεν οργανώσαμε
καλά τον αγώνα μας.
 Μείναμε γιατί δεν βάλαμε όλοι ένα χέρι
 Μείναμε διότι κατά την άποψη της αρχαιολογίας: “Αυτά είναι θαμμένα εδώ και 2.500
χρόνια, τι πειράζει να μείνουν άλλα 500:”
 Μείναμε γιατί δεν έχει πεισθεί ο Δήμος
για την αξία του θησαυρού.
Απολογισμός
Είχαμε τις μηνιαίες εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο, τα ΜΟΥΣΕΙΑ και τις επισκέψεις,
ορειβασίες κλπ. Όλες οι εκδηλώσεις έγιναν
σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Το κόστος των Μουσείων καλύφθηκε κυρίως
από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και
τα Σωληνουργεία. Τα έσοδα ήσαν 2.795 € και
τα έξοδα 1.911€. Πίστωση 884 €.
Προτάσεις
- Να ξαναγίνουν το Μουσεία και να πλαισιωθούν με έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο.
- Να συνεχιστούν οι μηνιαίες εκδηλώσεις στο
Πνευματικό Κέντρο.
- Να συνεχιστούν οι προσκλήσεις σε Συλλόγους για ορειβασίες και ξεναγήσεις.
- Με την νέα Δημοτική αρχή να επιδιώξουμε
να περάσουμε την μελέτη της Κοιλάδας για να
αρχίσουμε με τα έργα χαμηλού κόστους, όπως
σημάνσεις κλπ.
- Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για ένταξη
σπιτιών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και
- Να συνεχίσουμε επαφές για τα έργα πνοής.
Οι προτάσεις του Συλλόγου εγκρίθηκαν
παμψηφεί.
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Κοινωνικά
Γεννήσεις
Στις 11-10-2018 , Το
ζεύγος Σωτήριος
και Κατερίνα
Σταμάτη απέκτησαν ένα όμορφο
κοριτσάκι, την Αριάδνη. Ο μικρός
Ορφέας κρατά
στην αγκαλιά του
την μικρή αδελφή
του Αριάδνη.

Προβλήματα λογικής
Α. Σε μία φάρμα ζουν κότες και πρόβατα.
Όλα μαζί τα ζώα έχουν 18 κεφάλια και 50
πόδια. Πόσες είναι οι κότες και πόσα τα
πρόβατα; (Η μητέρα μου που δεν είχε τελειώσει το Δημοτικό το είχε βρει)
Β. Ένας άνδρας είναι παγιδευμένος σε ένα
δωμάτιο, το οποίο έχει μόνο δύο πιθανές
εξόδους: δύο πόρτες, οι οποίες οδηγούν σε
χώρους από όπου μπορεί να φύγει. Η μία
οδηγεί σε ένα δωμάτιο, φτιαγμένο από γυαλί μεγεθυντικού φακού, και ο ήλιος καίει
αυτόματα ότι και όποιον μπει στο δωμάτιο.
Η δεύτερη οδηγεί σε ένα δωμάτιο με έναν
φονικό δράκο που βγάζει φωτιά από το
στόμα. Πώς μπορεί ο άνδρας να φύγει από
το δωμάτιο;
Γ. Η μητέρα μου όταν την ρωτούσαν “Πόσα
παιδιά έχεις;” Απαντούσε “Δύο παιδιά και
ένα κορίτσι”. Μιλούσε σωστά;

Στις 06-02-2019 , Το
ζεύγος Λουκάς και
Βάσια Τακμάκη
απέκτησαν ένα
όμορφο αγοράκι.
Η μικρή Αντωνία
κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό
της αδελφό.

Λύσεις προβλημάτων 23ου τεύχους.
Τα λιοντάρια:
1. Αν το λιοντάρι ήταν ένα μόνο, θα έτρωγε ασυζητητί το
πρόβατο.
2. Αν ήταν 2, κανένα δεν θα το έτρωγε, διότι αμέσως θα
έπεφτε θύμα του άλλου.
3. Αν ήταν 3, κάποιο λιοντάρι θα έτρωγε το πρόβατο, μην
έχοντας τίποτα να φοβηθεί από τα υπόλοιπα 2 (βλέπε περίπτωση 2).
4. Αν ήταν 4, δεν θα έκανε κανένα την αρχή να φάει το
πρόβατο, γιατί κάποιο από τα υπόλοιπα 3 θα έτρωγε και
τον ίδιο (όπως περίπτωση 3).
5. Τελικά, αν ο αριθμός των λιονταριών είναι μονός, το
πρόβατο θα φαγωθεί.
Η έξυπνη μέτρηση!!
Πρώτα θα γεμίσει το δοχείο των 3 λίτρων. Μετά θα αδειάσει τα 3 λίτρα στο δοχείο των 5 λίτρων. Πάλι θα γεμίσει το
δοχείο των 3 λίτρων και θα αδειάσει απ’ αυτό στο δοχείο
των 5 λίτρων τόσο κρασί, ώστε να το γεμίσει. Έτσι θα μείνει
στο δοχείο των 3 λίτρων ακριβώς 1 λίτρο.

Έφυγε σε ηλικία 96 ετών ο Παναγιώτης Γαλάνης, ο Γιώτας, όπως τον έλεγαν και την
επόμενη έγινε η κηδεία του, με αρκετό κόσμο, παρά το υπερβολικό κρύο. Ήταν κωφάλαλος, αλλά μάλλον αυτό ενίσχυσε τις άλλες αισθήσεις του. Ήταν πανέξυπνος και
ικανότατο άτομο. Πάντα σοβαρός και με διάθεση για συζήτηση. Παλαιότερα οι περισσότεροι άνδρες τον καταλάβαιναν και μιλούσαν μαζί του, για εμάς τους νεωτέρους
του όμως ήταν δύσκολο να τον κατανοήσουμε ικανοποιητικά. Τον συναντούσαμε να
βόσκει τα γίδια του, παλιά στη Σκάλα και τελευταία στον Παλιοβορό. Δεν άφησε απογόνους και ήταν πραγματικός βοσκός σε όλη του τη ζωή. Γι΄ αυτό και η φωτογραφία του κοσμεί το βιβλίο λαογραφίας “Άσκρη Πολυστάφυλος”. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που τον σκεπάζει.
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Ονοματεπώνυμο
Κωνσταντίνος Λυμπέρης
Παναγιώτης Γαλάνης
Αθηνά Παπαναστασίου
Ελένη Στοιχειού
Σοφία Ζωιοπούλου
Σωτήριος Παπαθεοδοσίου

Δεν είναι πια μαζί μας

Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε
Χρήστος
1926
Γεώργιος
1923
Αριστείδης Μελετίου
1934
Παναγιώτης Κιούσης
1941
Σωτήριος Κουτσής
1928
Κωνσταντίνος
1969

Απεβίωσε
07/12/2018
08/01/2019
13/01/2019
15/01/2019
24/01/2019
02/03/2019

Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.

Στον Σωτήρη+ (4 Μαρτίου 2019)
Ο Αντιπλοιάρχος ΕΕ Παπαθεοδοσίου Σωτήριος ΠΝ γεννήθηκε στην Άσκρη Βιωτίας, το
1969.
Εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. το 1988 ως
Ναυτικός Δόκιμος και αποφοίτησε το 1992 ως Σημαιοφόρος
Μάχιμος. Προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο το 1995, σε Υποπλοίαρχο το 2000, σε Πλωτάρχη
το 2007 και σε Αντιπλοίαρχο το
2013. Κατά τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας του υπηρέτησε
σε διάφορους τύπους Πλοίων
και Υπηρεσίες του Πολεμικού
Ναυτικού, ενώ την περίοδο
2007-008 διετέλεσε Κυβερνήτης
στο ΠΦ/ ΟΥΡΑΝΟΣ.
Τον επικήδειο εκφώνησε ο
συμμαθητής του Αντιπλοίαρχος Σταύρος Πολυδώρου σύζυγος της Κατερίνας Αθ. Λυμπέρη, ο οποίος μεταξύ των άλλων
είπε:
Συμμαθητή, συνάδελφε και
κυρίως αγαπημένε φίλε Σωτήρη.
Βιάστηκες να μας συγκεντρώσεις σήμερα εδώ. Για μας ήσουν,
πάνω απ’ όλα, ο σπάνιος άνθρωπος με ήθος ξεχωριστό. Αυτός που διέθετε σοβαρότητα,
σεμνότητα, εντιμότητα, αρετές
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που αποτελούσαν ίδιον του χαρακτήρα σου και σε συνόδευαν
σε όλες τις εκφάνσεις της
προσωπικής και επαγγελματικής σου ζωής.
Ξεκίνησες από την Άσκρη και
κατάφερες να εξελιχθείς στο
ΠΝ, χωρίς να ξεχάσεις ποτέ
την γενέτειρα σου, αλλά και
χωρίς να υποστείλεις την σημαία των αξιών. Στο Στόλο ξεχώρισες για την Υπηρεσία σου
σε δύσκολα χρόνια με δύσκολους Κυβερνήτες σε ταραγμένες, για την πατρίδα, εποχές.
Τίποτα δε σε πτόησε. Τα καλύτερα εύσημα που παίρνεις μαζί
σου είναι η αγάπη και η εκτίμηση του κόσμου που σε κατευοδώνει. Όπως και η αγάπη της οικογένειάς σου, της φιλόστοργης
συζύγου σου, του αξιολάτρευτου
παιδιού σου, των τόσων φίλων
και συγγενών σου.
Όλοι εμείς, που σε γνωρίσαμε,
σε κρατάμε μέσα μας και είμαστε περήφανοι, γιατί υπήρξες
κομμάτι της ζωής μας.
Σωτήρη, η μεγάλη παρακαταθήκη κάθε ανθρώπου είναι η
μνήμη. Είναι βέβαιο ότι εκτός
της οικογένειάς σου, θα μείνεις
για πάντα χαραγμένος στις

μνήμες και τις καρδιές όσων είχαν την τύχη να συνεργαστούν
και να συμπορευθούν μαζί σου.
Σωτήρη, τώρα που η ψυχή σου
άνοιξε πανιά για το μεγάλο ταξίδι, σου λέμε ότι υπήρξες σπάνιος άνθρωπος, εξαιρετικός Αξιωματικός, υπέροχος σύζυγος
και πατέρας και φίλος μοναδικός.
Είμαστε υπερήφανοι που υπήρξαμε συνάδελφοι συμμαθητές και φίλοι σου. Σε λίγο θα σε
δεχθεί στους κόλπους της η φιλόξενη Βοιωτική γη. Σε περιμένει μια θέση στη γειτονιά των
αγγέλων, στο ίδιο τραπέζι με
τους άλλους συμμαθητές που
θρηνήσαμε και θα ανταμώσουμε
πάλι όλοι ξανά.
Καλό σου ταξίδι φίλε μας!
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Επάνω Δεξιά: Στον Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας 1994. Ο Κωνσταντίνος και η Ευαγγελία Παπαθεοδοσίου με δύο από τα παιδιά τους, την Σοφία και τον Σωτήρη+.
Δεξιά: Πάσχα στο χωριό πριν μερικά χρόνια. Στο
σπίτι του Διαμάντη Ζαχαρία με την μάνα του,
την οικογένειά του, συγγενείς και φίλους.
Επάνω: Χρυσή Μπάτσαρη, Τάσος Ζαχαρίας, Γεωργία Μπάτσαρη, Λουκία Ζαχαρία, Καλομοίρα
Ζαχαρία, γιαγιά Ελένης Μπάτσαρη, Ελπινίκη
Ζαχαρία, Μπάμπης Κλεφτογιάννης. Καθιστοί:
Θανάσης Λεπενιώτης, Διαμάντης Ζαχαρίας, Δημήτρης και Γιάννης Ζαχαρίας.

Επάνω – Στην Ζωοδόχο Πηγή (Νεοχώρι)
Από αριστερά: Λουκάς Πρεβύζης, Γεωργία και
Γεώργιος Λυμπέρης, Παναγιούλα Ρουσέτη, Κωνσταντίνα Πέππα, Ελευθερία Χρήστου - Ζαχαρία
και Ματίνα Πρεβύζη - Βαλμά. Κάτω η Αντωνία
Πέππα – Τακμάκη.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Ελένη Μπίμπα -Σταμάτη
Ιωάννης Κολοκυθάς
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Από αριστερά Ντίνα Ιωάννου, Μαίρη Πουρνιά
και Παρασκευή Ρουσέτη.

50 ευρώ στη μνήμη Σωτηρίου Παπαθεοδοσίου
20 ευρώ για το περιοδικό
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