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A mechanical water clock (with wheels set in
motion by falling water). After a description by
Ctesibius (also: Ktesibios or Tesibius) of Ascra,
(3rd century BC), a Greek inventor and mathematician. http://www.profimedia.si/0147766314)
Ένα μηχανικό υδραυλικό ρολόι (με τροχούς που
κινούνται από την πτώση του νερού).Μετά από
μια περιγραφή του Κτησίβιου από την Άσκρα,
(3ος αιώνας π.Χ.), ενός Έλληνα εφευρέτη και
μαθηματικού.
Kths…bioj d Ð 'AskrhnÕj Ð ™n 'Alexandre…v
mhcanikÕj ™n to‹j `Upomn»masi katecèrisen,
(Αθήναιος, “Περί μηχανημάτων”, 29,9-31,4)
æj Ð 'AskrhnÕj Kths…bioj Ð toà 'Alexandršwj
“Hrwnoj kaqhght¾j ™n to‹j ˜autoà ™d»lwsen
`Upomn»masi
(Κωνσταντίνος VII Πορφυρογέννητος, “Παραγγέλματα πολιορκητικά”, 262,12- 264,14)

Το ρολόι του Κτησίβιου
Ξυλογραφία, 1567
Με βάση την περιγραφή του.
Οι χρωματισμοί έγιναν αργότερα.

In the latter years of Ptolemy Philadelphus, the
most distinguished engineer was CTESIBIUS a
native of ASCRA in Boeotia, the birth-place of
old Hesiod. (Gillies John. LLD, “History of the
World, from the reign of Alexander to that of Augustus”, σελ. 622, London 1807)
(Τα τελευταία χρόνια του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, ο πλέον διακεκριμένος μηχανικός
ήταν ο ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ, από την Άσκρη της Βοιωτίας, την πατρίδα του Ησιόδου).

Καλή Ανάσταση & Χρόνια Πολλά
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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 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
Άνοιξη-Ανάσταση
Ο Χειμώνας έφυγε, η Φύση γιορτάζει.
Μάρτιος Απρίλιος και Μάιος είναι οι τρείς μοναδικοί μήνες που συνθέτουν την πανέμορφη εποχή
της Άνοιξης, και θεωρούνται οι πιο αναζωογονητικοί μήνες του χρόνου. Στην διάρκεια αυτών των
μηνών πραγματοποιείται μια βαθειά αναγέννηση
της Φύσης καθώς και στον Άνθρωπο αφού σ' αυτήν
ανήκει. Είναι η εποχή που γίνεται η επανένωση
της θεάς Δήμητρας με την κόρη της Περσεφόνη.
{ελπίζω οι περισσότεροι να θυμάστε τον μύθο}.
Άνοιξη-Ανάσταση-Αγάπη-Γυναίκα-Μάνα.
Την μαρτυρούν τα αμέτρητα χελιδόνια που υμνούν τον Θεό και την ομορφιά της Φύσης. Την
μαρτυρούν οι ευωδιές των λουλουδιών. Η Άνοιξη
είναι εδώ.
Δεν είναι τυχαίο που την εποχή αυτή γιορτάζεται
η Ανάσταση του Κυρίου - ημέρα Αγάπης, δεν είναι
τυχαίο που γιορτάζεται η Γυναίκα και πάνω απ'
όλα η Μάνα! ! !
Η Άνοιξη λοιπόν είναι εδώ, την βλέπουμε παντού, την νοιώθουμε και την χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά... διότι παρά το γεγονός ότι πλησιάζουν οι Άγιες Ημέρες του Πάσχα,
αυτή η εποχή έχει παγκόσμια γεγονότα και ιδίως
η χώρα μας με την χρηματο-οικονομική κρίση και
τον βαρύ και παρατεταμένο χειμώνα που μας κούρασαν, που μας προβλημάτισαν και προβληματίζουν. Ακόμη έχουμε δρόμο ανηφορικό, χρειάζεται
υπομονή, ελπίδα ψυχραιμία και πάνω απ' όλα "ΑΓΑΠΗ". Αγάπη, για πόσους από εμάς είναι ζωντανό το "αίσθημα" της Αγάπης; Για πόσους από μας:

“`H ¢g£ph makroqume‹, crhsteÚetai ¹ ¢g£ph, oÙ
zhlo‹, oÙ perpereÚetai, oÙ fusioàtai, … p£nta
stšgei, p£nta pisteÚei, p£nta ™lp…zei, p£nta
Øpomšnei. `H ¢g£ph oÙdšpote p…ptei”.
Ποιός από όλους εμάς μπορεί να πει εν τέλει με
ευφορία ψυχής ότι έχουμε Αγάπη; Κανένας, κανένας, μα κανένας δεν αντικατοπτρίζει τέτοια συναισθήματα.
Στις 12 του Απρίλη ας ανοίξουμε την καρδιά μας,
γιατί την Αγάπη την έχει ο καθένας μέσα του βαθειά σε κάποια άκρη, κλεισμένη και παγωμένη
στις σκέψεις και στα "πρέπει" του.

Καλή Ανάσταση
και χρόνια πολλά σ' όσους γιορτάζουν
Για την Φωνή της Άσκρης Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Σελίδα 2

Παροιμίες Ησιόδου
n»pioi, oÙd ‡sasin ÓsJ plšon ¼misu pantÕj
oÙd' Óson ™n mal£cV te kaˆ ¢sfodšlJ mšg' Ôneiar.
(Ησίοδος, ”Έργα και Ημέραι”, 40-41)
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

Πόσο ανώτερο είναι το μισό
απ' το σύνολο
Το περισσότερο είναι περισσότερο είτε ως προς την ποσότητα είτε ως προς την αξία, το
μισό όμως, ενώ είναι λιγότερο
από το σύνολο ως προς την ποσότητα, είναι περισσότερο ως
προς την αξία. Την αξία, μάλιστα, τη δημιουργεί το δικαιότερο. Αυτός που δεν έχει το σύνολο αλλά το μισό λόγω της άδικης διανομής, πρέπει να θεωρεί
αυτό το μισό περισσότερο από
το σύνολο, επειδή το να απολαμβάνει μόνο το μισό είναι
καλύτερο και δικαιότερο από το
να έχει το σύνολο με αδικία,
γιατί το ένα τον κάνει πλουσιότερο, ενώ το άλλο αποδεικνύει
ότι είναι δικαιότερος.
Με άλλα λόγια "το μισό που
κατέχεις δίκαια είναι ανώτερο
από το όλο που κατέχεις άδικα".
(Πρόκλος)
Πρόκειται για ένα οξύμωρο.
Η φράση του Ησιόδου έγινε απόφθεγμα. (Ζήτρος)
Είναι φανερό ότι και εδώ και
στον επόμενο στίχο ο Ησίοδος
διαθέτει καινές παροιμίες. Την
παράδοξη έκφραση μπορεί να
ερμηνεύσει το της Πλανουδείου
Ανθολογίας άδηλο γνωμικό επίγραμμα 1, 16: παν το περιττόν άκαιρον· επεί λόγος έστί
παλαιός / ώς και τού μέλιτος
το πλέον έστί χολή.- Οι μεταγενέστεροι είχαν δια στόματος
τους στίχους κυρίως επί του
αμαρτήματος της πλεονεξίας.
(Λακατσάς)
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Σχετικές παροιμίες:
• Όποιος φυλάει τα ρούχα
του έχει τα μισά. (ΚΑΚΤΟΣ)
• Όποιος ζητάει τα πολλά
χάνει και τα ολίγα. (Γεωργιάδης)
Πόση ωφέλεια έχει μέσα της η
μολόχα κι ο ασφόδελος
Πήρε τα πιο ευτελή πράγματα με τα οποία είναι δυνατόν να
τραφούν οι θνητοί, τη μολόχα
και τον ασφόδελο γιατί από αυτά
παρασκεύαζαν χυλό για τροφή,
Λέει, λοιπόν, ότι το όφελος από
αυτήν την τροφή είναι μεγάλο,
μεγαλύτερο από το όφελος των
πολυτελέστατων φαγητών που
συγκεντρώνονται με αδικία ή
από το όφελος της εύκολης
ζωής. Ίσως όμως αυτό το λέει
παίρνοντας το από την ιστορία
γιατί ο Έρμιππος στο έργο του
Περί των επτά σοφών κάνει λόγο
για το φαγητό που κόβει την
πείνα (αυτό το φαγητό που κόβει την πείνα το έχει μνημονεύσει και ο Ηρόδωρος στο πέμπτο
βιβλίο της Ιστορίας του Ηρακλή
και ο Πλάτωνας στο τρίτο βιβλίο των Νόμων) και λέει ότι ο
Επιμενίδης αφού έτρωγε ένα
ευτελές φαγητό, έτσι περνούσε
όλη την ημέρα χωρίς τροφή και
ποτό· και ήταν φτιαγμένο από
ασφόδελο και μολόχα, το φαγητό που του έκοβε την πείνα και
τη δίψα. (Πρόκλος)
Τόσο η μολόχα όσο και ο ασφόδελος θεωρούνταν τροφή
των φτωχών ανθρώπων. Η έννοια του στίχου είναι ότι ακόμη
και αυτά τα τόσο ευτελή φαγη-

τά έχουν την αξία τους, αν ζει
κανείς μέσα στη δικαιοσύνη. Εκ
του αντιθέτου συνάγεται ότι οι
πολυτέλειες και τα πλούτη, αν
αποτελούν προϊόντα αδικίας,
δεν αποτελούν πηγή πραγματικής ευτυχία« Σύμφωνα, εξάλλου, με μια παράδοση, που αναφέρουν οι σχολιαστές και ο
Πλούταρχος, από τη μολόχα και
τον ασφόδελο παρασκευαζόταν
ένα είδος φαγητού που επέτρεπε σ' εκείνον που το κατανάλωνε να μένει όλη την ημέρα χωρίς να πεινά και να διψά. Γι' αυτό και το έλεγαν άλιμος; < α
στερητικό + λιμός. (Ζήτρος)
Ο Πλούταρχος ιστορεί ότι οι
Δήλιοι προσέφεραν εις τον ναό
της πρώτης υπομνήματα τροφής και δείγματα μετ' άλλων
ευτελών και αυτοφυών μολόχα και ασφόδελο. Η έννοια
τέλος του στίχου είναι ότι «με
την καλή καρδιά» υπάρχει ευτυχία και στην άκρα πενία
γνώμη βεβαίως παλυβόητη, αλλά αμφιβόλου κύρους για συνθετότερες κοινωνίες, διότι δεν
είναι βέβαιο αν μπορεί να υπάρξει στην άκρα πενία η θρυλούμενη προϋπόθεση. (Λακατσάς)
Εδώ ο Ησίοδος προβάλλει τα
πλεονεκτήματα της λιτότητας
έναντι των πολυτελών φαγητών, που αδικώντας ο άπληστος
επιζητεί. (Γεωργιάδης)
Αυτές, οι απόψεις των σχολιαστών. Συζητήστε το με φίλους.
(ΙΛΠ)
Σελίδα 3

Η απαλή πλευρά της τσουκνίδας
Το άγγιγμά της μπορεί να μας
είναι ανεπιθύμητο, η τσουκνίδα
όμως έχει τις θεραπευτικές της
ιδιότητες , που μόνο ανεπιθύμητες δεν είναι. Φυτρώνει τον
Οκτώβριο σε καλλιεργημένα
και ακαλλιέργητα χωράφια στο
πλάι των δρόμων και διατηρείται τρυφερή ως τον Απρίλιο. Αν
την προτιμάμε ως αφέψημα,
την μαζεύουμε αυτούς τους
μήνες, και πάντα με γάντια ενώ, αν την θέλουμε για φαρμακευτική χρήση, την κόβουμε
από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο
που έχει ξεραθεί.

Η τσουκνίδα περιέχει βιταμίνες Α,Β,C , χλωροφύλλη, σίδηρο, μεταλλικά άλατα, ασβέστιο,
κάλιο, και μαγγάνιο. Ανακουφίζει σε περιπτώσεις αρθριτικών, ισχιαλγίας και ρευματισμών. Βελτιώνει την λειτουργία
των αγγείων, ενώ παράλληλα
είναι διουρητική τονωτική, κα-

θαρτική και αντιδιαροϊκή. Μειώνει το σάκχαρο στο αίμα, βοηθάει στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης πίνοντας 1/2 κούπα
τσάι ή χυμό τσουκνίδας πριν
από κάθε γεύμα .Συνιστάται
επίσης η κατανάλωσή της ημερησίως 3-4 κούπες αφέψημα για
την θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, της αλλεργικής ρινίτιδας
και του καλοήθους καρκίνου
του προστάτη. Για εντριβές
πολτοποιείστε λίγη τσουκνίδα
σε ζεστό ελαιόλαδο και τρίψτε
τα κρύα πόδια τον χειμώνα. Με
το ίδιο λάδι κάντε εντριβές στις
αρθρώσεις σας αν υποφέρετε
από χρόνιους ρευματισμούς,
αρθριτικά ισχιαλγία.
Οι θεραπείες πάντα γίνονται
για 3 μήνες, διάλλειμα , εξετάσεις που θα προτείνει και θα
ελέγξει ο γιατρός σας, και αναλόγως συνεχίζετε ή σταματάτε.
Η χρήση της ως φαρμακευτικό
φυτό χρονολογείται από την
Αρχαία Ελλάδα. Ο Ιπποκράτης
ανέφερε 61 φυσικές θεραπείες
με βάση τη τσουκνίδα.
Σταμάτη Ελένη
Διάλογοι
Άνοιξη: Η Τ με την Σ έχουν πάει
σένα εξωκλήσι του χωριού μας

που πανηγυρίζει. Κόσμος πολύς
μέσα αλλά και πάρα πολύς
στον εξωτερικό χώρο.
Κάποια στιγμή λέει η Σ στην Τ
(σημειωτέον ότι η Τ καλίγωνε
ψύλλο στον αέρα).
Σ Μόη Τ, μόϊ ντούα νι πικ σιούρ,
μόη πριμίρεμ βρε Τ.
(βρε θέλω μια στάλα να κατουρήσω, κατουριέμαι)
Κτου, μόη, κτού ν' ατό μπάρατ
υτ'μπάχα. (Εδώ βρε σ' αυτά τα
χορτάρια)
Χώνεται η Κ. ανακουφισμένη
να ικανοποιήσει την ανάγκη
της αλλά ανασηκώθηκε αμέσως
ταραγμένη με περισσότερη ανησυχία από το προηγούμενο
"σφίξιμο" και ξύνοντας σαν με
κομπρεσέρ την επίμαχη περιοχή, φωνάζει χοροπηδώντας:
Κ. Μόη ..μόη Τ... ατιέ ο κέι γκρέραζ. Μόη μ' σακατέψν'
Βρέ βρέ Τ. ..εκεί είχε σφήκες.
Βρέ με σακάτεψαν. Και δος του
ξύσιμο.
Τ. Πω πω..! τ' γκόρντουρατ! ατιέ
ου μπλιόδν;
Πω πω τα ψοφίμια εκεί μαζεύτηκαν...
Η Τ είχε οδηγήσει την Κ σε
μια τούφα από τσουκνίδες.

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

Η ανάγνωση των καλών βιβλί- τέλος ολόκληρη η ανθρωπότητα
23 Απριλίου Παγκόσμια Ηων είναι σαν την συνομιλία με είναι τυπωμένη στα βιβλία.
μέρα Βιβλίου

Αλήθεια! αναρωτηθήκαμε ποτέ
γιατί διαβάζουμε βιβλία;
Γιατί καλλιεργούμε την φαντασία μας!
Γιατί είναι ένας καλός φίλος,
όπως για άλλους είναι ο σκύλος.
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τους τελειότερους ανθρώπους
του παρελθόντος.
Γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη να
ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα πού και πού.
Γιατί διαβάζοντας σχηματίζουμε ένα μέρος της προσωπικότητάς μας.
Είναι ανοιχτό παράθυρο στον
κόσμο.
Είναι σύντροφοι, δάσκαλοι, και
ταξιδευτές της σκέψης.
Είναι θησαυροί των ψυχών, και
αποταμιευτές της γνώσης. Και
Σελίδα 4

Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 9ο)
1917 (Συνέχεια από προηγούμενο)
Μπαμπούλας
Παπαλουκάς
Τακμάκης
Χρήστου
Κλεφτογιάννης
1918
Γκούμας
Ευσταθίου
Κιούσης
Κιούσης
Κιούσης
Κουτσής
Μελετίου
Μελετίου
Μπαμπούλας
Παπαγεωργίου
Παπαϊσιδώρου
Παπαγεωργίου
Παπαϊσιδώρου
Παπαϊσιδώρου
Πελώνης
Νικηφόρος
Πέππας
Σαμαρτζής
Σαμαρτζής
Τάτσης
Τάτσης
Χρήστου
Γκούμας
Ζαχαρίας
Ζαχαρίας
Λεβέτας
Ζαχαρίας
Ζαχαρίας
Ζαρίφης
Λυμπέρης
Μπέλιος
1919
Γαλάνης
Γρεβενιώτης
Ζαχαρίας
Γκανάπης
Κιούσης
Λυμπέρης
Λεβέτας
Λεπενιώτης
Τζανόπουλος
Δελφίνης
Μελετίου
Παπαϊσιδώρου
Παπαϊσιδώρου
Πέππας
Πέππας
Παπαλουκάς
Λεπενιώτης
1920
Γκούμας
Δαμπάνης
Ζαχαρίας

Κωνσταντίνος
Χρήστος
Χαράλαμπος
Αθανάσιος
Παναγιώτης

Νικόλαος
Ιωάννης
Δημήτριος
Νικόλαος
Νικόλαος

Αικατερίνη
Τριάς
Αθηνά
Αγγελική

Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Αθανάσιος
Μελέτιος
Τριάνθης
Βασίλειος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Σωκράτης
Σπύρος
Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Χρήστος
Αθανάσιος
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Δημήτριος
Σπυρίδων
Αναστάσιος
Βασίλειος
Χαράλαμπος
Φωτιάδης
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Ευάγγελος

Χρήστος
Λουκάς
Σπύρος
Νικόλαος
Χρήστος
Σωτήριος
Δημήτριος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Επαμεινώνδας
Διομήδης
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Δημήτριος
Χρήστος
Γεώργιος
Απόστολος
Λουκάς
Σωτήριος
Αθανάσιος
Δημήτριος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Χρήστος
Χρήστος
Βασίλειος
Παναγιώτης

Παγώνα
Παρασκευή
Αλεξάνδρα
Ελένη
Αντιγόνη
Δέσποινα
Τασούλα
Δημητρού
Φλωρού
Παναγιού
Αθηνά
Μαργαρίτα
Αντιγόνη
Βασιλική
Μαρία
Αλεξάνδρα
Ολυμπιάς
Ευγενία
Ελένη
Μαρία
Ζωή
Ευαγγελία
Βασίλω
Χαρίκλεια
Ελπινίκη
Αικατερίνη
Ελένη
Αθηνά
Αθηνά
Σωτηρία
Αναστασία

Δημήτριος
Αντώνιος
Γεώργιος
Σεραφείμ
Ευθύμιος
Χαράλαμπος
Ευάγγελος
Χρήστος
Βασίλειος
Ιωάννης
Ευθύμιος
Αλέξανδρος
Ιωάννης
Ιωάννης
Δημήτριος
Δημήτριος
Παναγιώτης

Γεώργιος
Αναστάσιος
Στέργιος
Ελευθέριος
Σπύρος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Χαράλαμπος
Αντώνιος
Λουκάς
Δημήτριος
Αναστάσιος
Αχιλλεύς
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Βασίλειος

Ελένη
Αριστούλα
Σωτήρα
Μαρία
Αλεξάνδρα
Αικατερίνη
Αικατερίνη
Καλομοίρα
Ζωή
Σωτηρία
Τασούλα
Φώτω
Χαρίκλεια
Ολυμπία
Παναγιού
Δημητρού
Αικατερίνη

Γεώργιος
Ιωάννης
Διαμάντης

Κίμων
Ιωάννης
Δημήτριος

Μαρία
Γαρουφαλλιά
------
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Ζαχαρίας
Χρήστος
Ιωάννου
Άγγελος
Κλεφτογιάννης
Δημήτριος
Κλεφτογιάννης
Χαράλαμπος
Λαφογιάννης
Μιχαήλ
Λυμπέρης
Ιωάννης
Παπαναστασίου -----Ζαρίφης
Αλέξανδρος
Τάτσης
Μιχαήλ
Χρήστου
Δημήτριος
Παπαπαναγιώτου Σπύρος
Τακμάκης
Χαράλαμπος
Ζαχαρίας
Γεώργιος
1921
Γκούμας
Δημήτριος
Γαλάνης
Χρήστος
Δράκος
Ιωάννης
Ιωάννου
Παναγιώτης
Κορδώνης
Γεώργιος
Λυμπέρης
Σωτήριος
Λεπενιώτης
Γεώργιος
Κλεφτογιάννης
Κωνσταντίνος
Καπνογιάννης
Χρήστος
Κλεφτογιάννης
Ηλίας
Νίνος
Δημήτριος
Πέππας
Νικόλαος
Παπαλουκάς
Σεραφείμ
Περαματζής
Ιωάννης
Παπαϊσιδώρου
Κωνσταντίνος
Μελετίου
Σταύρος
Σαμαρτζής
Αθανάσιος
Σαμαρτζής
Φιλοποίμην
Σαμαρτζής
Αθανάσιος
Χρήστου
Μιχαήλ
Λεπενιώτης
Αθανάσιος
Λυμπέρης
Αλέξανδρος
1922
Βαλμάς
Ευάγγελος
Γκούμας
Σπύρος
Δαμπάνης
Παναγιώτης
Κλεφτογιάννης
Ηλίας
Λεπενιώτης
Παναγιώτης
Μαργαρίτης
Αθανάσιος
Μπάτσαρης
Χαραλάμπους
Ζαρίφης
Βασίλειος
Πέππας
Γεώργιος
Παπαϊσιδώρου
Παναγιώτης
Τακμάκης
Δημήτριος
Σαμαρτζής
Αναστάσιος
1923
Γαλάνης
Παναγιώτης
Ζαχαρίας
Γεράσιμος
Καπνογιάννης
Γεώργιος
Καπνογιάννης
Λάμπρος
Κιούσης
Σωτήριος
Λυμπέρης
Γεώργιος
Λυμπέρης
Ευάγγελος
Μελετίου
Αθανάσιος
Μελετίου
Ευάγγελος

Αθανάσιος
Ιωάννης
Πέτρος
Δημήτριος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Χρήστος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Νικόλαος
Δημήτριος
Παναγιώτης

----Ελένη
Παναγιού
Αικατερίνη
Αικατερίνη
Αικατερίνη
Παναγιού
Αθηνά
Μαρία
Αικατερίνη
Αικατερίνη
Αθηνά
Ελένη

Σωτήριος
Νικόλαος
Μάρκος
Νικόλαος
Δημήτριος
Βλάσιος
Κωνσταντίνος
Χαράλαμπος
Σωτήριος
Πέτρος
Σπύρος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Λουκάς
Αχιλλεύς
Αναστάσιος
Χαράλαμπος
Χρήστος
Δημήτριος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Παναγιώτης

Βασίλω
Σόφια
Αικατερίνη
Αργύρα
Χαραλαμπία
Όλγα
Ασήμω
Μαρίκα
Καλομοίρα
Παναγιού
Σόφια
Παναγιού
Δημητρού
Αικατερίνη
Χαρίκλεια
Αγγελική
Ελένη
Ελένη
Ευγενία
Αικατερίνη
Δήμητρα
Πολυχρονία

Παναγιώτης
Κίμων
Γεώργιος
Πέτρος
Ιωάννης
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Παναγιώτης
Δημήτριος
Σπύρος
Χαράλαμπος

Αικατερίνη
Μαρία
Αλεξάνδρα
Παναγιού
Χρυσούλα
Κωνσταντίνα
Χρυσή
Αθηνά
Ολυμπιάς
Βασιλική
Αικατερίνη
Ελένη

Γεώργιος
Νικόλαος
Σωτήριος
Παναγιώτης
Σεραφείμ
Ιωάννης
Σωτήριος
Δημήτριος
Αθανάσιος

Ελένη
Μαρία
Καλομοίρα
Μαρία
Γαρέφω
Αικατερίνη
Αγγελική
Αναστασία
Σωτήρα

(Συνεχίζεται 1923 …)
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Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
πάντα τη αναστάσει, και ούτω
βοήσωμεν: "Χριστός ανέστη εκ
νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος"
Σήμερον είναι η ημέρα της
Αναστάσεως! Ας γίνουμε λαμπροί και ακτινοβολούντες
"Αναστάσεως ημέρα, και λα- προς χάριν της μεγάλης αυτής
μπρυνθώμεν τη πανηγύρει και εορτής, και ας αγκαλιαστούμε ο
ένας τον άλλον. Ας πούμε, ααλλήλους περιπτυξώμεθα. Είπωμεν, αδελφοι, και τοις μι- δέλφια, και αυτούς που μας μισούν. Εμπρός ας συγχωρήσούσιν ημάς, συγχωρήσωμεν

σουμε τα πάντα χάριν της ΑναΑν
στάσεως, και τότε
τ
ας αναφωνήσουμε χαρμόσυνα: "Ο Χριστός
ανέστη εκ νεκρών, αφού με τον
θάνατόν Του κατενίκησε τον
θάνατο, και χάρισε ζωή στους
ευρισκομένους εντός των μνημν
μάτων, δηλαδή στους νεκρούς
που έφυγαν από τον κόσμο τούτο
το, αλλά και σε εκείνους που
διάγουν την ζωήν τους ωσάν να
ήσαν νεκροί.

Όχι καρφιά αχαριστίας
Σε μια πλαγιά των χιονισμένων Άλπεων της Ελβετίας ευρίσκεται το ονομαστό μοναστήρι
του Αγίου Βερνάρδου, με τους
περίφημους σκύλους του, χάρις
στους οποίους εκατοντάδες ανθρώπων σώθηκαν από τον θάνατο. Ανάμεσα σ' αυτούς ξεχωριστή θέση κατείχε ο Ντάμυ.
Μια μέρα είχε πάλι βγει σε αναζήτηση περιπλανωμένων και
θαμμένων στο χιόνι ανθρώπων.
Μόλις είχε κοπάσει η χιονοθύελλα. Στο λαιμό του είχε κρεμασμένο το βαρελάκι του ποτού. Μέχρι τώρα είχε σώσει 40

ανθρώπους. Αίφνης κάτι μυρίζεται. Τα πόδια του σαν μηχανή
γρήγορα παραμερίζουν το χιόνι.
Ο άνθρωπος δεν άργησε να φανεί. Ο Ντάμυ άρχισε να τον
γλύφει στα χέρια και στο πρόσωπο, για να τον φέρει στις αισθήσεις του. Πράγματι ο παγωμένος άνθρωπος άρχισε να δείχνει σημεία ζωής.
Σε μια στιγμή άνοιξε τα μάτια
του. Όταν όμως αντίκρισε τον
μεγαλόσωμο Ντάμυ τον εξέλαβε ως θηρίο του δάσους. Σιγά
σιγά τράβηξε το μαχαίρι απ' τη
μέση του και το βύθισε στην

καρδιά
ά του σκύλου. Ένα ούρλιούρλ
ασμα ακούστηκε και ο σκύλος
ήταν νεκρός. Τον είχε σκοτώσει
το χέρι του ευεργετηθέντος.
Το ίδιο έγινε και με τον άνά
θρωπο. Τον έσωσε ο Χριστός
από τον θάνατο και εκείνος του
εβύθισε τα καρφιά και τη λόγχη
της αχαριστίας στο σταυρό.
Ας είναι η ευγνωμοσύνη μας
απέραντη, αιώνια και ολόθερμη
απέναντί Του. Όχι καρφιά αχααχ
ριστίας.
Ευχαριστούμε τον Παπαδημήτρη
για την αποστολή αυτού του μικρού αλλά υπέροχου κειμένου.

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

Το τσουρέκι (κοσόνα)
Δεν νοείται Πάσχα χωρίς τσουρέκι. Για πολλούς παραμένουν
αλησμόνητες οι Μεγάλες Πέμπτες των παιδικών μας χρόνων,
όταν όλη η γειτονιά μοσχοβολούσε από τα τσουρέκια που ψήνονταν και φούσκωναν και ζάλιζαν όσους νήστευαν με τα αρώματά τους. Με μαχλέπι, μαστίχα,
φρέσκο βούτυρο, τόσο αφράτο και
μαστιχωτό, το παραδοσιακό πασχαλινό τσουρέκι είναι υπέροχο.
Συνταγή για τσουρέκι από τις
γυναίκες του χωριού:
100 γραμ. μαγιά μπύρας νωπή
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1/2 φλιτζάνι τσαγιού νερό
"
"
"
γάλα
1
"
"
βούτυρο
1&1/2 "
"
ζάχαρη
4 αυγά, ξύσμα λεμονιού, αλάτι,
λίγο μαχλέπι, αλεύρι για όλες τις
χρήσεις όσο πάρει, σουσάμι, και
ένα κρόκο αυγού για επάλειψη.

νουμε το μείγμα για λίγο. Στην
συνέχεια, μαζί με τα υπόλοιπα
υλικά, τα ανακατεύουμε με το
αλεύρι και τα ζυμώνουμε. ΑφήΑφ
νουμε την ζύμη να δέσουν όλα τα
υλικά μεταξύ τους και να φουφο
σκώσει. Την ξαναζυμώνουμε, και
πλάθουμε τα τσουρέκια τοποθετοποθ
τώντας τα σε βουτυρωμένο ταψί,
(ή σε λαδόκολλα) και τα αφήνουαφήνο
με να διπλασιάσουν τον όγκο
τους. Τα αλείφουμε
αλεί
με το αυγό
συν λίγο γάλα ρίχνουμε το σουσο
σάμι και ψήνουμε σε μέτριο προπρ
θερμασμένο
φούρνο
για
30
30-40΄.
Διαλύουμε την μαγιά και λίγο
Καλή επιτυχία
αλεύρι σε χλιαρό νερό, και αφήΣελίδα 6

Ε Ρ Α Ν Ι Σ Μ Α Τ Α / Οι Έλληνες άλλοτε και τώρα
Εντρυφών στο τεράστιο έργο
του Λουκιανού (120 μ.Χ.) σημειώνω αποσπασματικά και ελαφρώς τροποποιημένα λίγα
από τα γραφόμενά μου τα οποία
όμως αυτομάτως οδηγούν τη
σκέψη μας στο τώρα, στο σημερινό γίγνεσθαι.
Παίρνει στο τηλέφωνο (με το
κινητό του) ο Μένιππος από τον
Άδη το φίλο του Φιλωνίδη (έχει
προ πολλού πεθάνει) και τον
ρωτάει:
"Δεν μου λες, πώς τα περνάτε
εκεί εις την γην και τί γίνεται εις
την πόλιν:"
Ο Φίλων απαντά: "τίποτα νέον,
αλλά όπως και πρωτύτερα, κλέπτουν, επιορκούν, τοκογλυφούν,
φιλαργυρεύουν!"
Μένιππος: "Ω τους αθλίους, δεν
γνωρίζουν τι νόμοι ψηφίστηκαν
και τι ψηφίσματα έγιναν εναντίον πλουσίων;
Φίλων: "Τί λες, έγιναν νεώτεροι
νόμοι και εις τον κάτω κόσμο και
δεν το ήξερα;"
Μένιππος: "Έγιναν πολλοί, αλλά δεν επιτρέπεται να λέγοντα
αυτά προς όλους και να φανερώνονται τα απόρρητα, μήπως και
κανείς με καταγγείλει επί ασε-

βεία. Τα αδικήματα έχουν παρα- ροδον του χρονικού τούτου διαγραφεί".
στήματος να επιτρέπεται εις αυΦίλων: "Πες μου λίγα για τους τούς ν' αποθάνουν. Τ' ανωτέρω
νόμους, όπως άλλοτε στην Α- επρότεινεν ο Κρανίων Σκελετίωκρόπολη..."
νος, ο εκ Νεκροχωρίου της φυλής
Μένιππος: "Να, οι πρυτάνεις Πτωμαϊδος.
συνεκάλεσαν το λαό εις συνέΑναγνωσθέντος του ψηφίσμαλευσιν. Εκεί συγκεντρώθηκαν τος τούτου, το επεψήφισαν οι
και έγινε και ψήφισμα περί άρχοντες, το επεδοκίμασε δε το
πλουσίων, αφού απηγγέλθησαν πλήθος δι΄ ανυψώσεως των χειπολλαί κι μεγάλαι κατηγορίαι ρών και η Βριμώ υπεβρυχήθη, ο
εναντίον αυτών δια βιαιότητα, δε Κέρβερος εγαύγισε. Κατ΄ αυαλαζονεία, υπεροψία και αδικία, τόν τον τρόπον επικυρούνται και
εσηκώθη εις εκ των δημαγωγών γίνονται εκτελεστά τα νομοθεκαι ανέγνωσε το ακόλουθο ψή- τήματα".
φισμα: "Επειδή πολλά και παράΑυτά έγιναν εις την Συνέλευνομα πράττουν οι πλούσιοι εις σιν. Και εις την συνέχεια οι ένοτον κόσμον, αρπάζοντες και βιο- χοι οδηγούνται στο Δικαστήριο,
πραγούντες και κατά πάντα δεμένοι με αλυσίδα μακράν, οι
τρόπον περιφρονούντες τους μοιχοί, πορνοβοσκοί, άρπαγες,
πτωχούς, η βουλή και ο λαός α- κόλακες και συκοφάνται, αλλά
ποφάσισαν ίνα, όταν αποθανώ- και όλον το πλήθος εκείνων που
σι, τα μεν σώματά των κολάζο- φέρουν αναστατώσεις εις την
νται, όπως και των άλλων α- ζωήν των ανθρώπων. Χωριστά δε
χρείων, αι δε ψυχαί των να επι- οδηγούνται οι πλούσιοι και οι
στρέφουν εις την ζωήν και εισέρ- τοκογλύφοι, ωχροί και προγάχονται εις τους όνους. Την γαϊ- στορες και όπως μαθαίνω, να
δουρινήν δε αυτήν ζωήν να ζή- σαν την περίπτωσή σας με τον
σουν επί είκοσι και πέντε μυριά- Στρος Καν. Αλλά Φίλων, πέσμου
δας ετών, όνοι από όνους γινό- κάτι. Συνεχίζονται τα δικαστήρια
μενοι, καταδικασμένοι να αχθο- κοντά στην Ακρόπολη;
φορούν και να υπηρετούν τους
Νικόλαος Νόκας
πτωχούς. Μόνον δε μετά την πάΑντιπτέραρχος εα
Από πού προέρχεται η κρίση;
Τα παρακάτω αποσπάσματα προέρχονται από το ξυπνήσει τους ανθρώπους, να τους κάνει ενσυνείδηκείμενο του βιβλίου του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, τους, πνευματικούς και να τους γυρίσει προς Εκείνον.
"Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται", το οποίο γράφηκε Στις μοντέρνες αμαρτίες, μοντέρνα και η κρίση. Χτύπριν 80 χρόνια! Τότε που η Αμερική και ο κόσμος όλος πησε τις τράπεζες, τα χρηματιστήρια, τις οικονομίες,
συγκλονίζονταν από το οικονομικό κραχ του 1929.
το συνάλλαγμα των χρημάτων. Ανακάτωσε τις συΗ κρίση είναι ελληνική λέξη και σημαίνει δίκη. Στην ναλλαγές σόλο τον κόσμο, όπως κάποτε στο ναό των
Αγία Γραφή αυτή η λέξη αναφέρεται πολλές φορές. Ιεροσολύμων. Προξένησε πρωτόγνωρο πανικό μεταξύ
Έως τώρα οι ευρωπαϊκοί λαοί χρησιμοποιούσαν την εμπόρων και αυτών που ανταλλάσσουν το χρήμα.
λέξη "δίκη" αντί "κρίση" όποτε και να τους εύρισκε Προκάλεσε σύγχυση και φόβο. Όλα αυτά τα έκανε για
κάποια συμφορά. Όταν γινόταν ξηρασία, πλημμύρα, να ξυπνήσουν τα υπερήφανα κεφάλια των σοφών της
πόλεμος ή έπεφτε επιδημία, σεισμοί πνιγμοί και άλ- Ευρώπης και τη Αμερικής, για να έλθουν εις εαυτούς
λες συμφορές, λέγανε "θεία δίκη"
και να πνευματικοποιηθούν.
Η αιτία για τις συμφορές και τα μαστιγώματα της
Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κρίση; Όσο το πνεύμα
γενιάς των ανθρώπων είναι η αιτία και για την τωρινή
των ανθρώπων παραμείνει δίχως αλλαγή.
κρίση: Οι άνθρωποι με την θεοαποστασία προκάλεΗ κρίση είναι ένα ξύπνημα επιτέλους! ! !
σαν αυτή την κρίση, και ο Θεός την επέτρεψε, ώστε να
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 9
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Βουλευτικές Εκλογές
ΚΟΜΜΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΝΔ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Επικράτεια Βοιωτία Άσκρη
36,34
41,55
41,6
27,81
22,69
23,2
6,28
6,65
8,7

ΑΝΕΛ
ΚΚΕ
ΠΑΣΟΚ
ΠΟΤΑΜΙ
ΛΑΟΣ
ΚΙΔΗΣΟ
ΤΕΛΕΙΑ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

4,75
5,47
4,68
6,05
1,03
2,46
1,77
0,64

4,83
6,96
4,22
4,57
1,19
2,50
2,22
0,74

5,8
5,3
5,1
4,9
1,9
1,9
0,7
0,5

ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1,79

1,06

0,4

Τα αποτελέσματα σε ποσοστά (%)
Βουλευτές Βοιωτίας
ΣΥΡΙΖΑ
Σταθάς Ιωάννης του Παναγιώτη
14.388
Σκούμας Αθανάσιος του Δημητρίου 4.037
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μπασιάκος Ευάγγελος του Αθανασίου

3.444

Η ΦτΑ τους εύχεται καλή επιτυχία και περιμένει την αρωγή τους στην ανάδειξη της
Κοιλάδας των Μουσών

Να κόψω το λαιμό μου;
Μήπως είναι καιρός μετά απ΄
όλα όσα συμβαίνουν στον καθέναν μας και γενικότερα, να σκεφτούμε ότι πρέπει ν΄ αποβάλλουμε κάθε είδους μίσους λόγω
του φόβου που ενδεχομένως
νοιώθουμε;
Ο παρακάτω διάλογος έγινε
μεταξύ δύο φίλων μου όπου παρευρισκόμουν. Παρ΄ ότι έχουν
περάσει κάποια χρόνια θα ήθελα
να σας μεταφέρω την όλη συζήτηση, γιατί με είχε εντυπωσιάσει
ο τρόπος σκέψης του ενός, και τα
λόγια του άλλου.
Ο ένας εκ των δύο, ήταν ιδιοκτήτης ενός μεγάλου καταστήματος σε μια περιοχή της Αθήνας, και μέχρι εκείνη την στιγμή
δεν είχε ανταγωνισμό. Έπειτα
όμως μια μεγάλη αλυσίδα κατα-

στημάτων άνοιγε ένα κατάστημα
απέναντι ακριβώς απ΄ το δικό του
και αυτό τον είχε πανικοβάλλει.
Α φίλος; "Πώς μπορώ να τους
ανταγωνιστώ; θα καταστραφώ"
Β φίλος: "Γνωρίζεις τον Μεγάλο
Νόμο. Γνωρίζεις από που έρχεται
η υποστήριξή σου. Γιατί λοιπόν
φοβάσαι;"
Α. "Πρέπει να κάνω κάτι"
Β. "Να μπαίνεις κάθε πρωί στο
κατάστημά σου και να το ευλογείς ζητώντας από την Θεϊκή Δύναμη να εργάζεται σ΄ αυτό για
την ευημερία και την ειρήνη όλων
των ενδιαφερομένων. Ύστερα να
κοιτάζεις εκεί που στήνεται το
καινούργιο κατάστημα και να το
ευλογείς με τον ίδιο τρόπο"
Α."Τί να κόψω το λαιμό μου"
είπε σχεδόν ουρλιάζοντας.

Ο Β. του εξήγησε πως αυτός που
ευλογεί κάτι, ευλογεί τα πάντα.
Του είπε ακόμη ότι στην ουσία
μισούσε τον ανταγωνιστή του
μέσα από τον φόβο που ένοιωθε,
και ότι το μίσος αυτό θα τον κατέστρεφε, ενώ αν ευλογούσε τον
"εχθρό" θα απαλλασσόταν από
το μίσος. Η συζήτηση τελείωσε
λέγοντάς του ότι δεν κόβεις τον
λαιμό σου με το να προσεύχεσαι,
αλλά καλυτερεύεις τα πάντα.
Χρειάστηκε πολύς χρόνος για
να πεισθεί ο Α., αλλά τελικά το
κατάλαβε. Ύστερα από καιρό ξανασυνάντησα τον Α..Μου είπε ότι
η δουλειά του πήγαινε καλλίτερα
από τότε που άνοιξε το άλλο κατάστημα απέναντί του, που και
αυτό πάντως δεν πήγαινε καθόλου άσχημα.
Ε.Σ.Μ.

Το 3ο Καρναβάλι Άσκρης
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 14:30 στη
πλατεία του χωριού, μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές παρέλασαν στην πλατεία του χωριού χαρίζοντας άφθονο γέλιο και κάνοντάς μας για λίγες
ώρες να ξεχάσουμε τα καθημερινά προβλήματα. Η
συνεχής βροχή δεν πτόησε τους τολμηρούς καρναβαλιστές οι οποίοι παρήλαυναν ακάθεκτοι. Άρχισαν με τα νήπια και ακολούθησε η δασκάλα με το
δημοτικό σχολείο. Μετά το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Ακολούθησαν οι παπάδες, τα άρματα, οι χορευτές.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 9

Το ένα καλύτερο από το άλλο. Δυστυχώς, η δυνατή
βροχή τους υποχρέωνε να αντικαθίστανται γρήγορα. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα διοργάνωσης
και κυρίως στην Άννα και την Νάντια, η οποία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια παρουσίασε το
πρόγραμμα, με μοναδική ευκρίνεια και άνεση.
Ο χορός, το άφθονο κρασί και το κρέας συμπλήρωσαν το κέφι.
Χρόνια Πολλά,
Καλή Σαρακοστή
και του Χρόνου
Σελίδα 8

"Η Φωνή της Άσκρης" ταξιδεύει ασφαλώς.
Ήδη έκλεισαν δύο χρόνια τακτικής κυκλοφορίας. Της ευχόμεθα μακροημέρευση.
Η ποιότητα των κειμένων και η εντυπωσιακή εμφάνισή της μας κάνουν υπερήφανους.
Αξίζει έπαινος στη συντακτική επιτροπή και
τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης " Ο ΗΣΙΟΔΟΣ" για το επίτευγμά τους.
Η "Φωνή της Άσκρης" ξυπνάει μνήμες, προσφέρει γνώση, αποτυπώνει σκέψεις, στοχασμούς και κριτικό λόγο.
Αυτό που εντυπωσιάζει είναι το άρωμα ύφους και ήθους που εκπέμπει. Έχει γίνει ένας
άξονας αναφοράς για τους Ασκραίους - Παλαιοπαναγαίους. Αναμφίβολα αξίζει να συνεχιστεί η έκδοση του περιοδικού μας στηριζόμενο στην αγάπη μας.
Αυτό που γίνεται στην Άσκρη από τον "Σύλλογο Φιλοπροόδων" έχει ορίζοντα και βάθος,

υπερβαίνει το τοπικό, τέμνεται με το οικουμενικό.
Θέλουμε ο πνευματικός πλούτος του τόπου
μας, Ησίοδος, Κτησίβιος, Βυζαντινά μνημεία να μπουν στη ψυχή μας και την καρδιά
μας, να λειτουργήσουν ως φάροι στην πορεία
του ανθρώπου.
Είναι ιστορικά αποτυπωμένο ότι, η πολιτική
παράδοση τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Να το πιστέψουμε και να εργασθούμε γι
αυτό. Ας μη αφήσουμε να σβήσουν τα φώτα,
διότι τότε θα χαθούμε στα σκοτεινά.
Εύχομαι τόσο στον Σύλλογο όσο και στο περιοδικό να ταξιδέψουν και στα επόμενα χρόνια βλέποντες υψηλά τον πολικό. Τα μεγάλα
ταξίδια συναντούν και άσχημους καιρούς,
χρειάζεται υπομονή, πίστη και κόπος.
Χρήστος Π. Λυμπέρης
Ναύαρχος εα

-----------------------------------------------------Γενέθλια περιοδικού.
Αγαπητοί μας Αναγνώστες,
Με τον ερχομό της Άνοιξης,
το περιοδικό μας κλείνει δύο
χρόνια ζωής, και με σταθερά
βήματα προχωράει προς το
αύριο. Για δύο χρόνια συντρόφευε ανά 3μηνο, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, τους αναγνώστες του σε Ελλάδα και
εξωτερικό. Όπως έχετε προσέξει συνεχώς βελτιώνεται με
δύναμη, με έμπνευση και είμαστε σίγουροι πως η προσπάθειά μας βρίσκει την ανταπόκριση που της αξίζει.

Για μας κάθε έντυπό του είναι το παιδί μας που το βλέπουμε να μεγαλώνει καθημερινά. Έτσι λοιπόν του ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Χρόνια
Καλά, δημιουργικά, με λαμπρό μέλλον και επιτυχίες και
με την αγάπη, τόσο τη δική
μας όσο και των αναγνωστών
μας, να το δυναμώνει και να
το χαριτώνει.
Ευχαριστούμε όλους εσάς
που το στηρίζετε με τις ευχές
σας, τα άρθρα και την οικονομική στήριξη. Ιδιαίτερα ευχα-

ριστούμε τους διαφημιστές κ.
Αθαν. Ζαχαρία, Νάντια Λυμπέρη, Δημήτριο Λυμπέρη και
τους Αφούς Σ. Παπαντωνίου
Χρόνια Πολλά
Για την Φωνή της Άσκρης
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Είθε η Φωνή της Άσκρης να
ακούγεται δυνατή και κρυστάλλινη για πολλά χρόνια
ακόμα!
Μαρία Καρατσώλη &
Νίκος Μαυρομάτης
(Εκπαιδευτικοί)

Τα περιοδικά μας
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Η Παλαιοπαναγιά κατά την επανάσταση του 1821
(Απόσπασμα από το βιβλίο “3.650
“3.650 χρόνια στην Κοιλάδα των Μουσών”)
Μουσών
Με την Επανάσταση του 1821 η
Παλαιοπαναγιά, αφού πέτυχε
την απελευθέρωσή της, έλαβε
μέρος στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με τις
δυνάμεις της και στο μέτρο που
επέτρεπε η ισχυρή Τουρκική
στρατιωτική παρουσία της πεδιάδας των Θηβών, με αναγνωρισμένη στρατιωτική δράση ορισμένων από τους κατοίκους της
και κάποιους νεκρούς.
Στη μάχη της Καρύστου συμμετείχαν και οκτώ Παναγιώτες.
Το έτος 1825, όταν με πρωτοβουλία του Αλ. Μαυροκορδάτου,
αποφασίσθηκε να ζητηθεί η αγγλική υπεράσπιση, την προσυπέγραψαν μεταξύ των άλλων και οι
Τάτσης Καπινιάρης και Παναγιώτης Καπινιάρης από την Παλαιοπαναγιά (Τσεβάς, 2). Ο πρώτος στάλθηκε πληρεξούσιος της
Επαρχίας στην Α' Εθνοσυνέλευση
της Επιδαύρου, καθώς και στην Β'
Εθνοσυνέλευση Άστρους.

Μεταξύ των αναγνωρισθέντων
αγωνιστών της εθνικής παλιγγενεσίας περιλαμβάνονται ο υπαξιωματικός Α' Καπινιάρης Τάτσης ή Γεροτάτσης (ΑΜ15660) και
οι στρατιώτες Πέππας Κώτσος
(ΑΜ 3293), Στεργίου Θέδωρος
(ΑΜ 3482) και Τάτσης Αθανάσιος
(ΑΜ 3502).
Στα δικαιολογητικά του Γεροτάτση περιλαμβάνεται και το ότι
ακολούθησε τον Διάκο έχοντας
μαζί του περί τους 50 στρατιώτες
συγχωριανούς του και άλλους
στην Αλαμάνα. Από αυτό συνάγεται ότι η Παλαιοπαναγιά ξεσηκώθηκε εγκαίρως, έδιωξε τους
Τούρκους και συμμετείχε ενεργά
στις επιχειρήσεις της Ρούμελης
με ικανή και οργανωμένη εθελοντική δύναμη.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η
συμμετοχή κατοίκων της Παναγιάς στη μάχη του Μαυροματίου
με τον ήρωα της Βοιωτίας Σκουρτανιώτη.

Σύμφωνα με παραδόσεις, στη
μάχη της Αγίας Σωτήρας ΜαυΜα
ροματίου (27-10-1825),
(27
συμμετείχαν από την Παλαιοπαναγιά οι
Γιαννάκης Παπαντωνίου, ΠαναΠαν
γιώτης Ζαρίφης, Παναγιώτης
Καπινιάρης, καθώς και ο μικρός
Τάσος Παπαντωνίου,
Παπαντω
αδελφός
του Γιαννάκη, τον οποίο ο ΣκουρΣκου
τανιώτης χρησιμοποιούσε ως παπ
ρατηρητή στη θέση Μεγάλο
Πουρνάρι. Την μάχη, η οποία παπ
ραλίγο θα είχε γίνει ένα νέο Χάνι
της Γραβιάς, περιγράφει θαυμάθαυμ
σια ο Γ. Τσεβάς (Ιστορία Θηβών
και Βοιωτίας, τόμος 2ος σελ. 199).
199)
Δυστυχώς, έπεσαν όλοι, εκτός
από τον μικρό Τάσο, ο οποίος και
ανήγγειλε το θλιβερό μήνυμα
στο χωριό. Επισήμως πάντως τα
ονόματα των αγωνιστών, 47 κατά
τον Μ. Οικονόμου ή 67 κατά τον
Γ. Τσεβά, δεν σώθηκαν.
Από την Παλαιοπαναγιά πέπ
ρασε και ο Δημ. Υψηλάντης
Υψηλά
το
1829, πριν τη μάχη της Πέτρας.

------------------------------------------------------------------Σκόρδο μια δωρεάν θεραπεία "άλλιον το εδώδιμον"
Το σκόρδο ήταν γνωστό στους πρώπρ
τους πολιτισμούς που άνθισαν στην
Ασία. Η σανσκριτική του ονομασία σησ
μαίνει φονιάς τεράτων και ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Οι
σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες αυτού του φυτού με
την ισχυρή αντισηπτική δράση είναι γνωστές από την
τ
αρχαιότητα και είναι εκείνες που ενίσχυσαν την πίστη
στην μαγική του δύναμη. Κατά τον Πλίνιο και τον ΔιοΔι
σκουρίδη θεραπεύει
πεύει ακόμα και το δάγκωμα του φιδιού.
Μια παροιμία λέει: "Τρώτε κρεμμύδια το Μάρτιο και
άγρια σκόρδα το Μάη, κι ο χρόνος χωρίς γιατρό
γιατρ περνάει".
Οι αντισηπτικές ιδιότητες του σκόρδου χρησιμοποιήθηχρησιμοποιήθ
καν από την αρχαιότητα για την επίδεση των τραυμάτραυμ
των. Κατά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο επέδεναν τα τραύτρα
ματα με βρύα βουτηγμένα σε χυμό σκόρδου, για να αποαπ
φύγουν τη σήψη.
Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει
ιώνει την πίεση του αίματος και
προστατεύει από καρδιακές προσβολές. Είναι επίσης κακ
λό για την διάρροια, τη δυσεντερία, την φυματίωση και
τον κοκίτη. Είναι αποτελεσματικό σε πολλές μυκητιάμυκητι
σεις, και χρησιμοποιείται για τους σκώληκες. Μειώνει τα
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επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Το χρησιμοποιούν σε
πονόδοντο, βήχα και κρυολογήματα.
Κρατείστε την παρακάτω συνταγή για τόνωση του ορο
γανισμού που αυτή την εποχή υπάρχουν πολλές ιώσεις
και ταλαιπωρούν μικρούς και μεγάλους.
Θαυμάσια τονωτική συνταγή.
4 σκόρδα 450 γρ. μπράντι
Καθαρίζετε και κόβετε τα σκόρδα
σκόρδ σε κομμάτια και τα
ρίχνετε στο μπράντι. Τα αφήνετε 10 μέρες. Πίνετε μια
κουταλιά της σούπας
πας σ ένα ποτήρι νερό, κάθε πρωί ως
τονωτικό,
κό, αλλά και για την αντιμετώπιση των ρευματιρευματ
σμών.
Στην Υγειά σας

Διαλέξεις
“Ελευθέρου Λαϊκού Πανεπιστημίου”
Ιανουάριος: Αναβλήθηκε
Φεβρουάριος: “Ο
Ο πλούτος και η χρεοκοπία της παιπα
δείας μας”, π. Γεώργιος Μεταλληνός
Μάρτιος: “Ο
Ο χειρισμός των εθνικών κρίσεων, εμπειεμπε
ρίες”,
”, ναύρχος εα Χρήστος Λυμπέρης.
Λυμπέρης (Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στις 20/3/15 στην Στοά βιβλίου.)
Σελίδα 10

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα
έκοψε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015 στην ταβέρνα "Ο Χάρης" ο Σύλλογος Γυναικών
Άσκρης. Μετά την κοπή της πίτας, τις καθιερωμένες ευχές, το
άψογο σέρβις και το πλούσιο
φαγητό του καταστήματος, το
δημοτικό συγκρότημα με τον κ.
Ράπτη στο κλαρίνο ξεσήκωσε
τους θαμώνες για χορό. Το ξεφάντωμα των μεγάλων ακολούθησε η νεολαία του χωριού
μας η οποία δίνει πάντα το παρόν της σε ότι κάνουμε και την
ευχαριστούμε. Το πολύ κεφάτο γλέντι κράτησε ως τις 5 το πρωί.
Ευχαριστούμε όλους όσους μας
τίμησαν με την παρουσία τους.
Τον Δήμαρχο Γ. Ντασιώτη τους
αντιδημάρχους Κ. Μαλέση και Ζαχαρούλα Μπόγρη, τον Πρόεδρο ΤΚ
Άσκρης Αθ. Ρουσέτη, την δημοτική
σύμβουλο Ασημίνα Πικάση, τον κ.
Κοτσαδάμ και τους Συλλόγους Γυναικών Αλιάρτου, Νεοχωρίου, Θεσπιών, Ξηρονομής, Ελοπίας και
Λεονταρίου. Ευχόμαστε σε όλους:

χρόνια πολλά, χρόνια καλά με
υγεία αγάπη και ειρήνη.
Η πρόεδρος Ανθούλα Ρουσέτη
--------------------------------------------------------------------

Αγίου Βαλεντίνου (12 Φεβρουαρίου), σύγχρονη γιορτή του Έρωτα και της Αγάπης
Εμείς όμως σαν Έλληνες δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι η ημέρα
των ερωτευμένων γιορταζόταν
στην Αρχαία Ελλάδα στις 12
Απριλίου, την Άνοιξη, μαζί με
την εορτή της Αφροδίτης, της
θεάς της ομορφιάς και της αγάπης, Σε μια εποχή που όλα
ανθίζουν, ευωδιάζουν, τραγουδούν, αισιοδοξούν και ανασταίνονται. Τότε που
τα λουλούδια είναι πανέμορφα και δωρεάν
στους αγρούς. Όχι μέσα στο καταχείμωνο στα
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κρύα και στα χιόνια, και τα λουλούδια πανάκριβα. Πόσο δίκαιο είχαν οι πρόγονοί μας. Μη το
ξεχνάτε, γιορτάστε με την φύση αντάμα ξαπλωμένοι στους αγρούς χαρίστε αγριολούλουδα,
τραγουδήστε χορέψτε πάρτε μαζί σας κεφτεδάκια και κόκκινα αυγά. Θυμηθείτε τα παλιά, υμνείστε τον έρωτα, την αγάπη και την Ανάσταση.
Χριστός Ανέστη
Ε.Σ.
(Επειδή 12 Απριλίου είναι το Πάσχα, μπορείτε
για φέτος να μεταφέρετε την γιορτή)
Σελίδα 11

Η Θεωρία του Κικέρωνα (106 – 43 π.Χ.).
. Ο πτωχός, εργάζεται.
. Ο μεθύστακας, πίνει στην υγεία και των πέντε.
. Ο πλούσιος, τον εκμεταλλεύεται.
. Ο τραπεζίτης, εξαπατάει και τους έξι.
. Ο στρατιώτης, προστατεύει και τους δύο.
. Ο δικηγόρος, αγορεύει ξεγελώντας και τους
. Ο φορολογούμενος, πληρώνει και για τους
επτά.
τρεις.
. Ο γιατρός, σκοτώνει και τους οκτώ.
. Ο απατεώνας, εκμεταλλεύεται και τους τέσσε- . Ο νεκροθάφτης, θάβει και τους εννέα.
ρεις.
. Ο πολιτικός, ζει σε βάρος και των δέκα.
Τελικά, ο κόσμος δεν έχει αλλάξει εδώ και δύο χιλιάδες τόσα χρόνια!...

Λύσεις προβλημάτων 8ου τεύχους
Οι ηλικίες των θαμώνων του καφενείου
Α=57 / Β=64 / Γ=81 / Δ=51 / Ε=27
Έχει δίκιο ο κύριος Wood;

Πράγματι είχε δίκιο αλλά αυτό συμβαίνει σε
μεγάλες ταχύτητες, γι’ αυτό και η απόφαση
του δικαστηρίου:
Σας πιστεύουμε κύριε Wood. Αθωώνεστε για
την κατηγορία ότι περάσετε με κόκκινο. Καταδικάζεστε όμως γιατί τρέχατε υπερβολικά.
Τρέχατε με ταχύτητα 150 Km/h.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου έγινε η Τακτική
Συνέλευση με απολογισμό και κοπή πίτας.
Εκλογές δεν έγιναν διότι από τους υποψηφίους κανείς δεν ήθελε να αναλάβει πρόεδρος.
Αποφασίσθηκε η διατήρηση του παρόντος ΔΣ
μέχρι το Πάσχα και η διεξαγωγή εκλογών την
εβδομάδα της Διακαινησίμου.
Τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου πέρασε εκ νέου
το θέμα του θεάτρου από το Περιφερειακό
Συμβούλιο.

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου δόθηκε στο
ΠΚ η παράσταση “Προμηθέας Δεσμώτης”.
Την Κυριακή 15 Μαρτίου επισκέφθηκε την
Άσκρη και την Κοιλάδα των Μουσών ο πολιτιστικός σύλλογος “Παλαίχθων”
Για το Σάββατο 28 Μαρτίου έχει προγραμματισθεί ομιλία με θέμα “Ο Νικηταράς και η
οικονομική κρίση”. Συμμετέχει η χορωδία
Μαυρομματίου.

Σπαζοκεφαλιές - Προβλήματα
™k d g£mwn pšmptJ pa‹d' ™pšneusen œtei.
Ο γρίφος του Διόφαντου
Ο Διόφαντος ο Αλεξανδρεύς ήταν Έλληνας μαθηματικός του 3ου αιώνα (περίπου 210–
290 μ.Χ.), ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια
της ρωμαϊκής Αιγύπτου. Έχει αποκληθεί
«πατέρας της άλγεβρας» εξαιτίας του εμβληματικού έργου του «Αριθμητικά», όπου περιέχονται αλγεβρικά προβλήματα τα οποία λύνονται με εξισώσεις και συστήματα πρώτου
και δευτέρου βαθμού.
Από τα αρχικώς δεκατρία βιβλία των Αριθμητικών μόνο έξι έχουν σωθεί. Σήμερα
«διοφαντικές» καλούνται οι εξισώσεις ακέραιων συντελεστών των οποίων ζητούνται οι
ακέραιες λύσεις.
Η γραμμική διοφαντική εξίσωση αx +βy = γ
έχει λύση, αν και μόνο αν ο μέγιστος κοινός
διαιρέτης δ των α,β διαιρεί το γ. Αν η εξίσωση
αυτή έχει μια λύση (x0,y0) , τότε έχει άπειρες
λύσεις (x,y) , που δίνονται από τους τύπους:

a„a‹, thlÚgeton deilÕn tškoj· ¼misu patrÕj
toàd' ™k£h kruerÕj mštron ˜lën biÒtou·
pšnqoj d' aâ pisÚressi parhgoršwn ™niauto‹j
tÍde pÒsou sof…V tšrm' ™pšrhse b…ou.
(Ελληνική Ανθολογία, 14,126)
Διαβάτη, σε αυτόν τον τάφο αναπαύεται ο
Διόφαντος. Σε εσένα που είσαι σοφός, η επιστήμη θα δώσει το μέτρο της ζωής του. Άκουσε. Οι θεοί του επέτρεψαν να είναι νέος για το
ένα έκτο της ζωής του. Ακόμα ένα δωδέκατο και
φύτρωσε το μαύρο γένι του. Μετά από ένα έβδομο ακόμα, ήρθε του γάμου του η μέρα. Τον
πέμπτο χρόνο αυτού του γάμου, γεννήθηκε ένα
παιδί. Τι κρίμα, για το νεαρό του γιο. Αφού έζησε μονάχα τα μισά χρόνια από τον πάτερα του,
γνώρισε τη παγωνιά του θανάτου. Τέσσερα
χρόνια αργότερα, ο Διόφαντος βρήκε παρηγοριά στη θλίψη του, φτάνοντας στο τέλος ζωής
του."
Πόσα χρόνια έζησε ο Διόφαντος;
Γρίφος: Ο λύκος, το πρόβατο και το χορτάρι

Ένας βαρκάρης, θέλει να περάσει στην απέναντι όχθη με τη βάρκα του, ένα πρόβατο, έΣτον τάφο του είχε γραφτεί ένα επίγραμμαναν λύκο και ένα δεμάτι χόρτα. Για να μη βουαλγεβρικό πρόβλημα. Η επιγραφή αυτή έλελιάξει η βάρκα, πρέπει να τα κουβαλάει έναγε:
ένα, δηλαδή ή το πρόβατο, ή τον λύκο ή τα χόρOátÒj toi DiÒfanton œcei t£foj. « mšga qaàma·
τα.
kaˆ t£foj ™k tšcnhj mštra b…oio lšgei.
Απουσία του ανθρώπου, ο λύκος θα φάει το
›kthn kour…zein biÒtou qeÕj êpase mo…rhn·
πρόβατο, και το πρόβατο θα φάει τα χόρτα.
dwdek£thn d' ™piqeˆj mÁla pÒren cno£ein·
tÍ d' ¥r' ™f' ˜bdom£tV tÕ gam»lion ¼yato fšggoj, Πώς θα τα περάσει απέναντι χωρίς πρόβλημα;
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Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ: http://aoaskris.blogspot.gr/ & http://permisospress.blogspot.gr/2015/03/blogpost_549.html

Την 28η Ιουνίου 2014 στον
Ιερό Ναό της Παναγίας στο
νησάκι της Πάργας τελέσθηκε ο γάμος του Δημητρίου Κοροπούλη του Νικολάου και της Ρούλας Βασιλάκη του Βασιλείου.

Την

Την 26η Ιουλίου 2014 στον Ιερό Ναό Αγίου
Χαραλάμπους Αλιάρτου τελέσθηκε ο γάμος του Αναστασίου Κοροπούλη του Νικολάου και της Όλγας Τάτση του Δημητρίου.
Την ίδια ημέρα βάπτισαν και το αγοράκι
τους και ονομάσθηκε Νικόλαος. Ακολούθησε γλέντι στην πλατεία της Άσκρης

Στους γάμους των δύο αδελφών, Δημήτρη και Τάσου, το περιοδικό μας εύχεται βίο ανθόσπαρτο
και να τους ζήσει ο νεοφώτιστος μικρός Νικόλαος.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 8

Σελίδα 14

Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε Έφυγε
Δουδούμη
Μαρία
χα Αθανασίου
25-11-1928
13-01-2015
Δαμπάνη
Ελένη
χα Σεραφείμ
10-01-1928
21-01-2015
Λυμπέρης
Χαρ/μπος
του Κων [πάγκαλος] 14-12-1946
04-02-2015
Καρποδίνη
Σωτηρία
του Μιχαήλ Τσιώρα 01-01-1937
08-02-2015
Θωμαίδης
Θωμάς
Σύζυγος Κούλας Λυμπέρη 07-06-1938
11-02-2015
Γκανάπης
Επαμεινώνδας
του Ιωάννου
02-05-1944
24-02-2015
Ζαρίφη
Βασιλική
χα Βασιλείου
15-08-1921
03-03-2015
Σταμάτης
Αριστοτέλης
του Φιλίππου
20-01-1948
09-03-2015
Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ð g¦r ¢poqanën dedika…wtai ¢pÕ tÁj ¡mart…aj.
¡mart…aj (Προς Ρωμαίους, 6,7,1)
Τούτο βέβαια με την έννοια ότι
υπόκειται πλέον αποκλειστικά
και μόνον στην κρίση του Θεού.
Οι αρετές του όμως εξακολουθούν να μας παραδειγματίζουν
και να μας οδηγούν. Αυτές τονίζονται στους επικήδειους και αυτές μας οδηγούν στον Ιερό Ναό
για απότιση φόρου τιμής και για
τον τελευταίο ασπασμό. Κάθε
ένας από τους αδελφούς μας κοσμούνταν με πολλές αρετές, αρκεί να σταθούμε λίγο στο όνομα

και να θυμηθούμε κάποιες κοινές
στιγμές. Να αναλογιστούμε πως
μας βοήθησε, μας συγχώρεσε και
μας παραδειγμάτισε. Να σταθώ
για λίγο στον Χαράλαμπο Λυμπέρη, α’ εξάδελφο της μητέρας
μου, αλλά λόγω της μικρής διαφοράς ηλικίας τον αποκαλούσα
με το όνομά του. Στις αρχές της
δεκαετίας του 60’ παραθερίζαμε
στην Αλυκή, όταν για μία ασήμαντη αφορμή του πέταξα χαλίκια στο πρόσωπο και του έσπασα

τα γυαλιά. Με φτώχεια, χωρίς
τηλέφωνο και με
φορτηγό
κάθε
Κυριακή, έμεινε
10 ημέρες χωρίς
γυαλιά.
Ουσιαστικά δεν παραθέρισε. Και όμως,
δεν μου κράτησε
καμία κακία και δεν άλλαξε η
συμπεριφορά του απέναντί μου.
Μπάμπη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει
(ΙΛΠ)

Η γρίπη του 1919
Απόσπασμα από το βιβλίο Ευσταθίου Πούλου, “Ο λοχίας Σεραφείμ Πούλος και οι στρατιωτικές του αναμνήσεις από την εκστρατεία στη Μακεδονία - Θράκη - Ρωσία και Μικρά Ασία”.
Στην Καβάλα μείναμε από τον
Οκτώβριο έως και
το Δεκέμβριο 1918.
Οι συνθήκες ήταν
φοβερές τόσο από
το κρύο, όσο και
από την επιδημία, της γρίπης, η
οποία θέριζε πολίτες και στρατιώτες. Τον Ιανουάριο μετακινηθήκαμε προς τις Ελευθερές, όπου
τα πράγματα ήταν κάπως καλλίτερα. Εκεί το σύνταγμα συμπλήρωσε τα κενά, που είχε εξ αιτίας
της γρίπης και ξαναρχίσαμε τις
ασκήσεις. Στις Ελευθερές, ένα
μεσημέρι, ενώ ήμουν στη σειρά
για συσσίτιο, ήρθε ο ταχυδρόμος
και μου έφερε ένα πένθιμο γράμμα. Ήταν από τον Παπαδημήτρη
Ζαρίφη, παπά του χωριού μου.
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Λεγόταν και Παπαζαρίφης, γιατί
ήταν και ο πατέρας του παπάς,
τον είχε δε υιοθετήσει η αδερφή
της μητέρας μου, η Μαριώ, σύζυγος του Δημητρίου Τάτση, αδελφού του προέδρου Αλέξη Τάτση.
Στο γράμμα αυτό μου έγραφε:
Αγαπητέ αδελφέ Σεραφείμ,
Προλαμβάνω να σου αναγγείλω
τον απρόοπτο θάνατο της αδελφής
σου Ασπασίας. Ο θάνατος επήλθε
απάνω στον τοκετό της, στην {δια,
στο νεογέννητο και μετά στο Φειδία. Οφείλετε δε στην επιδημία
της γρίπης.
Αλλά θα σε παρακαλέσω, Σεραφείμ, να έχεις ψυχραιμία και υπομονή, γιατί ο θάνατος προέρχεται
από τον ίδιο τον δημιουργό μας.
Και θα πρέπει αγογγύστως να υπο

μείνωμεν το πικρόν ποτήριον.
Σε φιλώ ο εξάδελφός σου και εύχομαι εκ βάθους καρδίας καλήν
επάνοδον.
Με τις ευχές μου
Παπαδημήτρης Παπαζαρίφης
Η Ασπασία ήταν η μεγαλύτερη
αδελφή μου και είχε παντρευτεί
στο Λεοντάρι Θεσπιών, τον Ξενοφώντα Κόλλια του Δημητρίου.
Είχε αποκτήσει ένα αγόρι, που
ήταν δύο ετών, το οποίο είχε βαφτίσει ο γιατρός και βουλευτής
τότε Γκορίτσας και το είχε ονομάσει Φειδία. Το 1918 με την επιδημία της γρίπης αρρώστησε η
αδελφή μου όταν ήταν λεχώνα
στο δεύτερο παιδί και πέθανε η
ίδια, το νεογέννητο και ο Φειδίας από τη θανατηφόρα γρίπη.
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Γεννηθέντες το 1952 και 1953 στο στενό Λάκη –
Τούλη, στο πανηγύρι του χωριού το 1969. Από δεξιά Βασίλης Λυμπέρης, Γιαννούλης Κλεφτογιάννης, Μπάμπης Κλεφτογιάννης, Χρήστος Πικάσης,
Σωτήρης Αθ. Λυμπέρης, Θανάσης Κλεφτογιάννης,
Μπάμπης Τ. Λυμπέρης, Γιάννης Πέππας, ##### και
Νίκος Παπαπαναγιώτου. Τότε οι μπύρες σε μπουκάλια και πάμφθηνες ενώ τα ποτήρια γυάλινα.

Σήμερα οι μπύρες σε τενεκεδάκια και πανάκριβες ενώ τα ποτήρια πλαστικά.
Να μία από τις αιτίες της κρίσης.

1. Ο Χαράλαμπος Τακμάκης και η γυναίκα του Αθηνά, την κόρη τους Φλώρα και τον γιό τους Δημήτρη, γύρω στο 1950, στο μαντρί τους.
2. Τα παιδιά του Ευάγγελου και της Ευσταθίας Τζανίμη το 1940. Από αριστερά: Παναγιούλα Λυμπέρη,
Φρειδερίκη (+), Αλεξάνδρα Τσιώρα, Σωτήρης Τζανίμης και Ελένη Καπερνέκα.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε

3. Ο Χαράλαμπος Πάγκαλος το 1962 κρατά τη Μαργαρίτα Λιανού. Γιάννης Λεπενιώτης, Γιάννης – Αντωνία - Νίκος Πέππας και Γιώργος Κιούσης.

•
Οικογένεια Χαραλάμπους Λυμπέρη (Πάγκα- •
Αθανάσιος Ρουσέτης
100 ευρώ
λου) 150 ευρώ στην μνήμη του. Τα χρήματα διατέθη- •
Ελένη Σταμάτη
20 ευρώ στην μνήμη
καν για την παράσταση “Προμηθέας Δεσμώτης”.
της Ελένης Μπόλμπαση από Αλίαρτο.
•
Χρυσούλα Λυμπέρη
50 ευρώ
•
Αθανάσιος Καλοζούμης 20 ευρώ
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