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

Τριμηνιαία αναφορά στο χωριό μας ● Άσκρη Βοιωτίας ● ΤΚ 32001

Αριθμός Φύλλου 8 ● Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014
Ψηφιδωτό με τις Μούσες του 2ου π.Χ. αιώνα, από την πόλη Ζεύγμα των Σελευκειδών
(σύνορα Τουρκίας - Συρίας)

Το ψηφιδωτό, παριστά τις εννέα Μούσες, σε πορτρέτα,
κοσμούσε μεγάλο δωμάτιο στο σπίτι που οι αρχαιολόγοι
έχουν ονομάσει «Οίκο των Μουσών», λόγω της ιδιαίτερης
φινέτσας στα αρχιτεκτονικά στοιχεία και στο διάκοσμό
του. Στο κέντρο εικονίζεται η Καλλιόπη και γύρω της οι

αδερφές της. Κατά τον Ησίοδο η Καλλιόπη ήταν η μεγαλύτερη και ευγενέστερη από τις 9 Μούσες, προστάτης της
Επικής Ποίησης και της Ρητορικής, καθώς και όλων των
Καλών Τεχνών (Καλλιέπουσα), άρα η επιλογή της στο
κέντρο της σύνθεσης δεν είναι παράξενη.

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα και το νέο έτος να είναι γεμάτο με δώρα της υγείας,
του γέλιου, της δημιουργίας, αλλά και του συνετού προβληματισμού.
Από τον Σύλλογο Φιλοπροόδων και το Πνευματικό Κέντρο Άσκρης
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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
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 8

Η στήλη της Σύνταξης
Το τελευταίο τεύχος της χρονιάς είναι ήδη
στα χέρια σας με πλούσιο εορταστικό Χριστουγεννιάτικο υλικό, με τα νέα του
Συλλόγου και του χωριού.
Μια χρονιά έρχεται, συνέχεια της προηγούμενης και όχι μόνο. Όλοι μας ζούμε σε
μια διαρκή κατάσταση έντασης και κίνησης.
Είναι τόσα τα "αναπάντεχα" αυτή την εποχή! Τόσες οι ανακαλύψεις, οι πρόοδοι αλλά
και τα γκρεμίσματα..... Και όλα αυτά έρχονται με πολύ δύναμη και μεγάλο όγκο, έτσι
που πολύς κόσμος οδηγείται στην απελπισία. Εμείς, όμως, με οδηγό την ελπίδα - κι ας
δυσκολευόμαστε - να προσπαθήσουμε να
δούμε πως όλο αυτό που συμβαίνει, ίσως δεν
είναι μόνο μια διαδικασία καταστροφής,
αλλά μετάλλαξης και αναγέννησης. Δεν
αποκλείεται να λειτουργεί ως ελπίδα για
κάτι καινούργιο που θα προκύψει από την
καταστροφή παλαιών δομών. Στο μυαλό
μας ας έλθει το μυθικό πτηνό ο Φοίνικας
πού πεθαίνει φλεγόμενο και μέσα από τις
στάχτες αναγεννιέται για να ξαναπετάξει
στον ουρανό. Εμπρός λοιπόν, με τον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, και της ζωής
μας ολόκληρης θα έλεγα, ας ανοίξουμε μια
νέα σελίδα στην ζωή μας που θα μας δώσει
την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε καθετί
που θα συναντήσουμε μπροστά μας με
δράση και θετική αντίδραση. Ας ευχηθούμε
οι στάχτες του παλιού να γίνουν λίπασμα
για κάτι καινούργιο.
Το περιοδικό μας, όπως πάντα, εύχεται Υγεία, Αγάπη, και Ειρήνη στις καρδιές μας
και μη ξεχνάμε το φάρμακο που είναι η
Προσευχή και την συνταγή του.

“™p…rriyon ™pˆ kÚrion t¾n mšrimn£n sou,
kaˆ aÙtÒj se diaqršyei·” (Ψαλμ.54,23)
Καλά και ειρηνικά Χριστούγεννα και
ας είναι το 2015 μια ελπιδοφόρα χρονιά.
Για την Φ.τ Α Ελ.Σταμάτη Μπίμπα
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ΑΓΩΝΑΣ ΗΣΙΟΔΟΥ – ΟΜΗΡΟΥ
(Απόσπασμα διαλόγων)

œnqa mš fhmi ÛmnJ nik»santa fšrein tr…pod' çtèenta. (E&H,656)
Ο Ησίοδος, (Έργα και Ημέρες, 650-660), αναφέρει :
Από την Αυλίδα εγώ για τους αγώνες του φιλοπόλεμου
Αμφιδάμαντα πέρασα στη Χαλκίδα. Πολλά τα έπαθλα
όρισαν με προκήρυξη οι γιοι του γενναιόκαρδου. Εκεί, το
βεβαιώνω, κέρδισα τρίποδα με λαβές νικώντας μ’ έναν
ύμνο. Κι αυτόν εγώ αφιέρωσα στις Μούσες του Ελικώνα,
εκεί που πρώτη φορά με βάλανε στου καθαρού του τραγουδιού το δρόμο.

5.- Ησίοδος: Τι είναι απόδειξη σοφίας για τους ανθρώπους;
Όμηρος: Να καταλαβαίνεις σωστά το σήμερα και να
συμβαδίζεις με τις περιστάσεις.
6.- Ησίοδος: Σε τι είναι σωστό να εμπιστευόμαστε τους
ανθρώπους;
Όμηρος: Εκεί που ο κίνδυνος ακολουθεί την πράξη.

Αυτή την αναφορά πήραν οι Αλεξανδρινοί και κατασκεύασαν τους διαλόγους “ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΑΥΤΩΝ”.

7.- Ησίοδος: Τι ονομάζουν, εν τέλει, οι άνθρωποι «ευτυχία»;
Όμηρος: Το να πεθάνεις μετά από μια ζωή με λίγες
λύπες και πολλές χαρές.

(Προτάσεις Ησιόδου- Άμεση συμπλήρωση από Όμηρο)

Απαγγελία Ησιόδου

1.- Ησίοδος: Μα όταν στον γάμο έφτασε, η Άρτεμις που
της αρέσουνε τα βέλη…
Όμηρος: …Σκότωσε την Καλλιστώ, με το αργυρό
της τόξο.

« Όταν οι Ατλαντογέννητες, οι θαυμαστές Πλειάδες
προβάλουν στην Ανατολή, τον θερισμό να αρχίζεις.
Και όταν δύουν το όργωμα και την σπορά να κάνεις.
Αυτές, ως ξέρεις, κρύβονται 40 ημερονύχτια,
μα πάλι ξαναφαίνονται στο γύρισμα του χρόνου
και ο ζευγάς στο ακόνι του το δρέπανο ετοιμάζει.
Τούτον τον νόμο ακολουθούν όλοι μες στις πεδιάδες που’
ναι κοντά στην θάλασσα, ακόμη και μακριά της, οι κάτοικοι των δασωτών των φαραγγιών που γύρω παχειά
είναι η γη και καρπερή δίνει σοδειά στο χρόνο.
Γυμνός την γη καμάτευε, γυμνός και να την σπέρνεις
και θέριζε πάλι γυμνός και όλες τις δουλειές σου
να τις τελειώνεις έγκαιρα ως θέλει η εποχή τους.»

2.- Ησίοδος: Φτάσανε στην Κολχίδα ύστερα και τον βασιλιά Αιήτη….
Όμηρος:…Απόφυγαν, ξέροντας αφιλόξενος κι άδικος
πως ήταν.
3.- Ησίοδος: Αφού δειπνήσανε, μάζεψαν γύρω από την
καπνισμένη στάχτη τα άσπρα κόκαλα του πεθαμένου
του Δία….
Όμηρος: …γυιού, του Σαρπηδόνα, του υπέροχου και
ισόθεου.
4.- Ησίοδος: Τούτος είναι γυιός πατέρα ανδρείου και δειλής…
Όμηρος: …μητέρας, γιατί ο πόλεμος είναι σκληρός
για κάθε γυναίκα.
5.- Ησίοδος: Φάτε και πιείτε ξένοι μου. Κανένας από σας
να μη γυρίσει σπίτι του, στην αγαπημένη του πατρίδα …
Όμηρος: …πληγωμένος, μα σώος και αβλαβής να
φτάσει.
(Ερωτήσεις Ησιόδου-Απαντήσεις Ομήρου)
*1.- Ησίοδος: Ποιός τρόπος είναι ο καλύτερος να ζουν οι
άνθρωποι στις πόλεις και με ποιους θεσμούς;
Όμηρος: Αν εννοούν να μην κερδίζουνε από τα αισχρά, άμα τιμώνται οι καλοί, άμα δικάζονται οι άδικοι.
*2.- Ησίοδος: Τι είναι το καλύτερο για να ζητά κανείς
από τους θεούς;
Όμηρος: Να είναι σε αρμονία με τον εαυτό του συνέχεια και για όλο τον καιρό.
*3.- Ησίοδος: Μπορείς με μια κουβέντα να μου πεις πιο
είναι το καλύτερο από όλα.
Όμηρος: Σκέψη σωστή, θαρρώ, σε αντρείο σώμα.
*4.- Ησίοδος: Τι πετυχαίνει η δικαιοσύνη και η ανδρεία;
Όμηρος: Με του ενός τον κόπο να έρχεται το καλό
όλων των άλλων.
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(Έργα και Ημέραι, 383-392)
(Έμμετρη απόδοση Κ. Καταγά)
Απαγγελία Ομήρου.
«…………………………….Ωστόσο των Αιάντων
οι φάλαγγες ορθώνονταν δεινές, που να τους βλέπει
η φιλοπόλεμη Αθηνά, θα θαύμαζε και ο Άρης.
Οι πρώτοι εκεί των Αχαιών ακλόνητοι εδεχόνταν
τους Τρώες με τον Έκτορα, και φράχτη από ασπίδες
και με κοντάρια μόρφωσαν, κράνος εκεί με κράνος
ασπίδ’ασπίδα στηρικτά εθώρεις και άνδρα μ’ άνδρα
και ως κλίναν έσμιγαν λαμπρές οι περικεφαλαίες
την χαίτη τους, τόσο στενά τεθήκαν μεταξύ τους.
Και ως λόγγος όλη αγρίωνε η ανθρωποφθόρα μάχη
μακριά κοντάρια κοφτερά και οι λαμπρές ασπίδες
οι θώρακες νεοστίλβωτοι, τα σπιθοβόλα κράνη
τους οφθαλμούς εθάμπωναν με του χαλκού την λάμψη
καθώς αυτοί συγκρούονταν. Άσπλαχνος θα’ταν κείνος
που βλέποντας θα εχαίρονταν, αντί να νοιώσει πόνο.»
(Ιλιάς Ν 126-133 και 339-344)
(Απόδοση : Ιακ. Πολυλά)
Στον αγώνα, αν και οι παριστάμενοι επευφημούσαν
τον Όμηρο, κέρδισε ο Ησίοδος με την απαγγελία του.
Το θέμα παρουσίασε στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης ο
Αντιναύαρχος ε.α. Κων/νος Καταγάς στις 29/9/2012.

Σελίδα 3

Το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της
Αθήνας
Τί θα έλεγε αν μιλούσε το δέντρο που φώτισε την
Αθήνα για πρώτη
φορά!
Είμαι το δέντρο όχι οποιοδήποτε
δέντρο. Είμαι το
μεγαλύτερο ΧριΧρ
στουγεννιάτικο
έλατο της ΑθήΑθ
νας. Όπως δηλοί
και ο τίτλος, κρακρ
τάω από παλιά,
αριστοκρατική
γενιά, με συμβοσυμβ
λισμούς
χιλι
χιλιετιών. Σε όλες τις κεντροευρωπαϊκές μυθολογίες τα
δέντρα σαν εμένα ήταν μαγικά, θεϊκά σύμβολα.
Κουβαλούσαν δυνάμεις της ζωής και της αναγέναναγέ
νησης,
σης, γι' αυτό τα στόλιζαν, θεωρώντας τα φορείς
καλής τύχης, καλής σοδιάς και ευτυχισμένων γάγ
μων.
Στην Ελλάδα με έφεραν για πρώτη φορά οι ΒαυαΒαυ
ροί ακόλουθοι του Όθωνα το 1833.. Όταν με έστηέστ
σαν στο Πεδίο του Άρεως, στολισμένο με κεριά,
παιχνίδια και επιχρυσωμένες
ωμένες κουκουνάρες, τα πιπ
τσιρίκια έπαθαν πλάκα-.. Το Παλάτι τότε, έβαλε δύο
φρουρούς να με φυλάνε μέρα νύχτα για να μη με
κλέψουν. Τέτοιο σουξέ είχα, που όταν πέρασε το
12ήμερο και ήθελαν να με ξηλώσουν οι Αθηναίοι
αντέδρασαν, και ο Δήμος συνεννοήθηκε με τους
τ
Βαυαρούς για να με αφήσουν μέχρι το τέλος του
Γενάρη.
Στην Πλατεία Συντάγματος έκανα την εμφάνισή
μου παραμονές Χριστουγέννων του 1905. Το τί έγιέγ
νε δεν περιγράφεται!. Όλη η Αθήνα και ο Πειραιάς
μαζεύτηκαν στο κέντρο για να με δουν. Έλαμπα,
βλέπετε, κι όλοι πίστευαν πως είμαι αληθινό.......
Έτσι το έθιμο αυτό μπήκε σε όλα τα ελληνικά σπίσπ
τια παραμερίζοντας το Χριστουγεννιάτικο καραβάκαραβ
κι που στόλιζε τις πλατείες και τα σπίτια της χώρας
μας, με την μεγάλη παράδοση στην Ναυτιλία...
Ναυτ
Μετά, για περίπου 50 χρόνια, η καριέρα μου γνώγν
ρισε μια μικρή κάμψη. ώσπου επανεμφανίστηκα το
1995, επί δημαρχίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου,
που - όντας φιλόδοξος και ο ίδιος - είχε μεγάλα
σχέδια για μένα...Για χάρη του ψήλωσα, έφτασα τα
40 μέτρα και βαπτίστηκα - το ψηλότερο δέντρο
δέ
της
Ευρώπης.
Ε.Σ
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Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους γύρω
από την γρίπη
-Μη διασπείρετε μικρόβια.
-Καλύψτε
Καλύψτε το στόμα και την μύτη σας με χαρτομάχαρτομ
ντιλο, όταν βήχετε ή φταρνίζεστε.
-Πετάξτε
Πετάξτε αμέσως το χαρτομάντιλο στο καλάθι των
απορριμμάτων.
Αν δεν έχετε χαρτομάντιλο φταρνιστείτε στον α-Αν
γκώνα σας και όχι στα χέρια σας.
-Πλύνετε
Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή χρηχρ
σιμοποιείστε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
-Μη
Μη αγγίζετε τα μάτια , τη μύτη και το στόμα σας.
Τί χρειάζεται μια καρδιά:
Ένα χαμόγελο, μια
αγκαλιά, ένα καλό
λόγο, ένα γράμμα,
ένα δώρο, και ένα ποτήρι κρασί Άσκρης
για να καλωσορίσουμε τον καινούργιο
χρόνο με μια ευχή για
τους αναγνώστες μου, σ όλους
ους τους Έλληνες και σ
όλους τους ανθρώπους:
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ, ΠΟΛΛΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΦτΑ
Και ένα δώρο
Φέτος το καλοκαίρι μας μάγεψαν κυριολεκτικά η
“Αναφορά στις Μούσες” και “Η Άσκρη του ΗσιόΗσι
δου”, ενώ πέρυσι ο “Κτησίβιος ο Ασκρηνός”. Τα
DVD με τις εκδηλώσεις αυτές δεν πρέπει να λείλε
πουν από τα σπίτια των Ασκραίων. Ταυτόχρονα
είναι και ένα σημαντικό δώρο για τους φίλους σας.
Με 10 ευρώ θα βγάλετε μία υποχρέωση, θα προβάπροβ
λετε την Άσκρη και θα συμβάλλετε στον εξοπλισμό
του Πνευματικού μας Κέντρου.
Κέντρου Θα τα βρείτε στα
καταστήματα της Γεωργίας και της Σπυριδούλας.
Δύο DVD για εσάς και τους φίλους σας,
μόνο 10 ευρώ.

Μνήμες, Άσκρη 1937
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιοπαναγιάς αποτεαποτ
λούμενο από τον Βασίλειο Λ. Ζαρίφη (πρόεδρος),
Παναγιώτη Ν. Μπαμπούλα (αντιπρόεδρος), ΝικόΝικ
λαο Χ. Χρήστου, Δημήτριο Αθ. Λεπενιώτη, Κων/νο
Γ. Γρεβενιώτη και Χρήστο Αθ. Λυμπέρη (κοινοτικοί
σύμβουλοι), με την πράξη 18 της 27-6-1937
27
ζητά από
το Υπουργείο Παιδείας να μη μεταφέρει την έδρα
του Ημιγυμνασίου από το Ερημόκαστρο
Ερημόκασ
στα Βάγια.
(Από το αρχείο του Γιάννη Λάμπρου από Θεσπιές)

Σελίδα 4

Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 8ο)
1912
Βασιλείου
Δημήτρης
Ευαγγελίου
Κωνσταντίνος
Καραγάτσουλης Ευάγγελος
Καπράλος
Κωνσταντίνος
Κολοκυθάς
Κωνσταντίνος
Γκανάπης
Γεώργιος
Κιούσης
Κωνσταντίνος
Κλεφτογιάννης Ιωάννης
Κουτσής
Δημήτριος
Λυμπέρης
Τιμολέων
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Παπαϊσιδώρου Σπυρίδων
Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Ποντίκης
Σπυρίδων
Χρήστου
Χαράλαμπος
Χρήστου
Μιχαήλ
Χρήστου
Λουκάς
Λεπενιώτης
Σπυρίδων
Γιακουμής
Ιωάννης
1913
Γιακουμής
Ιωάννης
Γκούμας
Ιωάννης
Γαλάνης
Αλέξανδρος
Γεωργούλας
Ευάγγελος
Μπαμπούλας
Κωνσταντίνος
Μπέλιος
Γεώργιος
Νικηφόρος
Χρήστος
Παπαγεωργίου Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Χρήστος
Ρουσέτης
Αλέξανδρος
Σαμαρτζής
Κωνσταντίνος
Χατζής
Νικόλαος
Χολιασμένος
Δημήτριος
Παπαλουκάς
Παναγιώτης
1914
Δαμπάνης
Αναστάσιος
Δράκος
Δημήτριος
Ζαχαρίας
Δημήτριος
Ιωάννου
Σωτήριος
Ιωάννου
Χαράλαμπος
Λυμπέρης
Τιμολέων
Μπαμπούλας
Αθανάσιος
Μαργαρίτης
Γεώργιος
Παπαγεωργίου Κλέαρχος
Παπαϊσιδώρου Αριστείδης
Παπαπαναγιώτου Ιωάννης
Παπαλουκάς
Δημήτριος
Πέππας
Κωνσταντίνος
Χρήστου
Βασίλειος
1915
Γρεβενιώτης
Γρεβενιώτης

Άγγελος
Βασίλειος
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Νικόλαος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Παναγιώτης
Επαμεινώνδας
Ελευθέριος
Λουκάς
Χαράλαμπος
Σωτήριος
Θεόδωρος
Χρήστος
Παναγιώτης
Γρηγόριος
Σωτήριος
Ιωάννης
Λουκάς
Νικόλαος
Παναγιώτης
Βασίλειος
Γεώργιος Αναστασία
Κωνσταντίνος
Κίμων
Γεώργιος
Θρασύβουλος
Αναστάσιος
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Διομήδης
Ευθύμιος
Χαράλαμπος
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Λουκάς
Γεώργιος
Μάρκος
Στέργιος
Νικόλαος
Ιωάννης
Χαράλαμπος
Νικόλαος
Νικόλαος
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Δημήτριος
Παναγιώτης

Αναστάσιος
Αριστούλα
Κωνσταντίνος Μαρία

Ζαρίφης
Παναγιώτης
Γκανάπης
Βλάσιος
Κλεφτογιάννης
Γεώργιος
Κλεφτογιάννης
Λουκάς
Κλεφτογιάννης
Παναγιώτης
Κλεφτογιάννης
Βασίλειος
Κιούσης
Ιωάννης
Λεβέτας
Κρίτων
Λεβέτας
Ιωάννης
Λυμπέρης
Γεώργιος
Μελετίου
Ευάγγελος
Μήτραινας
Μιχαήλ
Μαργαρίτης
Θεόδωρος
Παπαϊσιδώρου
Αντώνιος
Παπαχρήστου
Ιωάννης
Παπαλουκάς
Βασίλειος
Παπαπαναγιώτου Σωτήριος
Ποντίκης
Πέτρος
Ρουσέτης
Δημήτριος
Σαμαρτζής
Γεώργιος
Τσιώρας
Επαμεινώνδας
Χρήστου
Ιωάννης
Τάτσης
Αθανάσιος
Λυμπέρης
Αριστείδης
Ζαχαρίας
Δημήτριος
Λυμπέρης
Αθανάσιος
Δαμπάνης
Κωνσταντίνος
Γρεβενιώτης
Κωνσταντίνος
Γρεβενιώτης
Ιωάννης
Κιούσης
Ιωάννης
1916
Γαλάνης
Δημήτριος
Γρεβενιώτης
Αθανάσιος
Δαμπάνης
Χαράλαμπος
Ζαχαρίας
Αθανάσιος
Ιωάννου
Χρήστος
Κιούσης
Νικόλαος
Λεβέτας
Κωνσταντίνος
Λυμπέρης
Αλέξανδρος
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Λεπενιώτης
Νικόλαος
Λεπενιώτης
Πέτρος
Παπαγεωργίου
Ιωάννης
Πέππας
Παναγιώτης
Πικάσης
Χαράλαμπος
Σαμαρτζής
Σπύρος
Σαμαρτζής
Αλέξανδρος
Χρήστου
Κωνσταντίνος
Μπέλιος
Αντώνιος
1917
Ζαρίφης
Γεώργιος
Ζαρίφης
Κωνσταντίνος
Ιωάννου
Χρήστος
Γκανάπης
Χρήστος
Λεβέτας
Χρήστος
Λυμπέρης
Χρήστος
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Μάτζαλης
Δημήτριος
Μήτραινας
Σωκράτης

Χρήστος
Ελευθέριος
Χαράλαμπος
Κωνσταντίνος
Πέτρος
Κωνσταντίνος
Σπύρος
Ευάγγελος
Νικόλαος
Θεόδωρος
Γεώργιος
Γεώργιος
Νικόλαος
Γρηγόριος
Γεώργιος
Λουκάς
Νικόλαος
Ιωάννης
Χαράλαμπος
Χρήστος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Απόστολος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Βασίλειος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Σεραφείμ

Αθήνα
Μαρία
Μαρίκα
Βασιλική
Παναγιού
Βασιλική
Αλεξάνδρα
Μαρία
Ζωή
Σωτηρία
Δήμητρα
Αθήνα
Κωνσταντίνα
Καλλιόπη
Κωνσταντίνα
Μαρία
Αικατερίνη
Μαρία
Μαρία
Ελένη
Χρυσούλα
Αικατερίνη
Ζωή
Αικατερίνη
Ελένη
Γαρυφαλιά
Γιαννούλα
Μαρία
Αριστούλα
Γαρυφαλιά

Νικόλαος
Χρήστος
Δημήτριος
Πανούσης
Ιωάννης
Χρήστος
Γρηγόριος
Γεώργιος
Γεώργιος
Χρήστος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Ιωάννης
Γεώργιος
Δημήτριος
Χαράλαμπος
Αναστάσιος
Παναγιώτης

Σόφια
Ελένη
Αμαλία
Ελένη
Ελένη
Αντιγόνη
Αργυρία
Γαρουφαλιά
Αθήνα
Αικατερίνη
Χρυσούλα
Παναγιού
Τριαν/φυλιά
Αθανασία
Ευγενία
Ελένη
Αικατερίνη
Αναστασία

Νικόλαος
Δημήτριος
Νικόλαος
Ελευθέριος
Ευάγγελος
Δημήτριος
Χρήστος
Βασίλειος
Γεώργιος

Βασίλω
Ασήμω
Αργύρα
Μαρία
Μαρία
Αγγελική
Αργυρώ
Μαρία
Αθηνά

(Συνεχίζεται 1917 …)

Σελίδα 5

Η ασυναρτησία στα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς
Έχετε προσέξει ότι τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς είναι λίγο ... ασυνάρτητα; Όσο και αν
προσπαθήσετε δεν βγαίνει νόημα μεταξύ των στίχων. Για να
θυμηθούμε τα Κάλαντα :

μας διαδραματίζεται στο Βυζάντιο. Σε εκείνα τα χρόνια οι
φτωχοί και χαμηλών στρωμάτων άνθρωποι δεν είχαν το δικαίωμα να μιλούν στους αριστοκράτες παρά μόνο σε γιορτές όπου μπορούσαν να τους
Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά
απευθύνουν ευχές. Κάποιος νεΨηλή μου δενδρολιβανιά (*)
αρός λοιπόν, ταπεινής καταγωγής, ήταν ερωτευμένος με μια
Κι αρχή καλός μας χρόνος
Εκκλησιά με τα' άγιο θόλος (*) αρχοντοπούλα. Επειδή δεν ήταν
κοινωνικά αποδεκτό να την
Άγιος Βασίλης έρχεται
πλησιάσει παρά μόνο σε περίοΚαι δε μας καταδέχεται (*)
δο εορτών για να της απευθύνει
ευχές, αποφάσισε ανάμεσα στα
Από την Καισαρεία
κάλαντα του Μεγάλου ΒασιλείΣυ είσ' αρχόντισσα κυρία (*)
ου να εντάξει και ένα ερωτικό
Βαστάει πένα και χαρτί
ποίημα που είχε συνθέσει!
Ζαχαροκάντυο ζυμωτή (*)
Αρχίζει λοιπόν και βάζει ενδιάμεσους στίχους (αυτούς με
Χαρτί-χαρτί και καλαμάρι
τα αστεράκια). Με αυτόν τον
Δες και με το παλικάρι (*)
τρόπο θα έλεγε τα κάλαν
Ας δούμε λοιπόν πώς εξηγεί- τα ακολουθώντας τους κοινωται η ασυναρτησία. Η ιστορία νικούς κανόνες, αλλά ταυτό-

Μια Αγιορείτικη συνταγή: Γαύρος ξιδάτος.
1 κιλό γαύρος φρέσκος, 2 κουταλιές της σούπας
αλάτι, ξύδι για να καλυφθούν, ελαιόλαδο καλό, 3-4
φύλλα δάφνης, 1 ματσάκι
άνηθο, ρίγανη, 5-6 σκελίδες
σκόρδο ψιλοκομμένο (προαιρετικά).
Πλένουμε τους γαύρους και
αφαιρούμε το κεφάλι με την
ραχοκοκαλιά προσεκτικά.
Έτσι ο γαύρος μένει φιλέτο, καθαρός. Κατόπιν
τους ανακατεύουμε με το αλάτι και με το ξύδι, μέσα σ ένα δοχείο. Τους αφήνουμε να “ψηθούν” για
10 -12 ώρες στην συντήρηση του ψυγείου. Κατόπιν
τους στραγγίζουμε, χωρίς να τους πλύνουμε. Τους
τοποθετούμε κατά σειράν στο δοχείο και τους
σκεπάζουμε με λάδι ρίχνοντας μέσα τα μυρωδικά.
Τρώγονται αμέσως, αλλά και συντηρούνται επ'
αρκετόν στην συντήρηση του ψυγείου. Είναι μεζές
νοστιμότατος.
Καλή σας όρεξη
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χρονα θα παίνευε και την καλή
του! Την αποκαλεί ψηλή, σαν
δενδρολιβανιά. Επειδή φορούσε
ένα από τα ψηλά τα κωνικά
καπέλα με το τούλι στην κορυφή, την παρομοιάζει με Εκκλησιά με το Άγιο θόλος (θόλος εκκλησίας). Της λέει ότι δεν τον
καταδέχεται (ο Άη Βασίλης δεν
έχει να κάνει!) γιατί είναι αρχόντισσα κυρία. Τέλος κλείνει με
γαλιφιές! Την λέει ζαχαροκάντυο ζυμωτή, δηλαδή φτιαγμένη από ζάχαρη (γλυκιά μου) και
την παρακαλεί να του ρίξει μια
ματιά.
Έτσι λοιπόν αυτά τα παράδοξα Κάλαντα πέρασαν από
γενιά σε γενιά και έγιναν τα πιο
διαδεδομένα σε όλο τον ελληνικό χώρο!
Ευχαριστούμε τον κ. Μιχάλη Βροντάκη αναγνώστη του περιοδικού

Σοφή επένδυση !....
Ο καθηγητής dr Wassa Qatar με Νόμπελ Οικονομίας εξηγεί πώς να σκεφτόμαστε για την τρέχουσα οικονομία:
Αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε επενδύσει
1000 € σε μετοχές της Royal Bank of Scotland, μία
από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Βρετανία, θα
είχατε τώρα 29 €!
Αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε επενδύσει
1000 € σε μετοχές της Lehman Brothers, θα είχατε
τώρα 0 €!
Αλλά αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε ξοδέψει 1.000 € σε καλό κόκκινο κρασί (όχι μετοχές)
και είχατε καταναλώσει ήδη όλα αυτά, θα είχατε 46
€ σε άδεια μπουκάλια!
Συμπέρασμα:
Στο σημερινό οικονομικό σενάριο είναι προτιμότερο να κάθεστε και να απολαμβάνετε πίνοντας
ένα πολύ καλό κρασί.
Έτσι φίλε μου θα ζήσεις: λιγότερο λυπημένος,
λιγότερο αγχωμένος αλλά πιο ευτυχισμένος!
Σκεφτείτε το και επενδύστε στην χαρά της ζωής !

Σελίδα 6

Η Προσευχή των Ζώων
Εμείς ο λαός των ζώων, απευθύνουμε την προσευχή μας στον
Πατέρα:
Πατέρα, είμαστε οι αφοσιωμένοι υπηρέτες σου δια μέσου της
Μητέρας. Είμαστε ζωντανά όντα
και γνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο
Ήλιος της ζωής. Η προσευχή μας
απευθύνεται στην κατανόηση της
ανθρωπότητας και σε ολόκληρο
το βασίλειο των ανθρώπων.
Υπήρξαμε πάντοτε πλάι τους
και ως ένα βαθμό έχουμε αγαπήσει την παρουσία τους, διότι αποτελούν ένα μέλλον κοντινό σε
εμάς, σχέση προσβάσιμη. Δεν
είμαστε πολύ μακριά τους και
τους κατανοούμε πολύ περισσότερο από ότι κατανοούμε το βασίλειο των ορυκτών και των φυτών. Έχουμε καταλάβει ότι σηκώνουν σημαντικό φορτίο, ως
ενδιάμεσοι ανάμεσα σε έναν ανώτερο κι έναν κατώτερο κόσμο.
Έτσι, θελήσαμε να τους στηρίξουμε στην εξέλιξή τους. Είναι
υπεύθυνοι για τους κατώτερους
κόσμους, αλλά και δημιουργοί
της ζωής τους. Δυστυχώς έχουν
γεννήσει δαίμονες και όντα λαίμαργα για πάθη και αίμα. Αλυσοδεμένοι απ αυτές τις δυνάμεις,
επειδή δεν έχουν μεγαλειώδους
στόχους, δεν πιστεύουν, και δεν
υπηρετούν πια έναν αόρατο, ανώτερο κόσμο.
Σήμερα είμαστε όντα δυστυχισμένα και πραγματικά λυπημένα, σε μόνιμη οδύνη από την
αδιαφορία του. Μας θεωρούν αποκλειστικά ως προϊόντα, που
ικανοποιούν τις κατώτερες ανάγκες τους. Είναι κυριευμένοι από
ένα τέτοιο σκοτάδι, ώστε δεν κατορθώνουν να καθαριστούν από
το αίμα μας. Έτσι, οι θυσίες που
γίνονται σήμερα, είναι δίχως λόγο και αυτό μας είναι αβάσταχτο.
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Δεν έχουμε πλέον αξιοπρέπεια,
βρισκόμαστε σε έναν μόνιμο πόνο και φόβο. Οι άνθρωποι μας
αρπάζουν, μας εκμεταλλεύονται,
χωρίς να δείχνουν τον ελάχιστο
σεβασμό, όταν μας πλησιάζουν.
Δεν είμαστε παρά κατώτερα είδη
και δεν φέρνουμε μέσα από τα
μάτια των ανθρώπων παρά το
βλέμμα της φτώχειας.
Σήμερα οι άνθρωποι παραμένουν στον κόσμο τους και καταστρέφουν όλα όσα ζουν γύρω
τους, σαν να θέλουν να καταστρέψουν τον ίδιο του τον εαυτό.
Πατέρα λογίκευσέ τους και ας
αναλογιστούν τι κάνουν. Μακάρι
να συλλάβουν αυτό που έχει γίνει
μέσα στην απόλυτη ασέβειά τους.
Έχουν γίνει οι υπηρέτες του κακού λόγου μιας ακραίας ανωτερότητας που σχετίζεται με την
υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία.
Πατέρα, μακάρι εμείς, το βασίλειο των ζώων, να μπορούμε τουλάχιστον να ζούμε ελεύθερα στο
δάσος κοντά στην Μητέρα μας.
Είθε οι άνθρωποι να μη μας πλησιάζουν πλέον, αφού, όταν ακούμε το βήμα και τη φωνή τους, ο
φόβος και ο τρόμος ξυπνούν. Διότι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει
πλέον διάνοια σε όλα αυτά.....
Πατέρα ας ξυπνήσουν οι άνθρωποι και, τουλάχιστον, ας
σταματήσουν αυτό το παράλογο
αιματοκύλισμα, που αποδεχόμαστε, μόνον εάν πρόκειται για την
ανώτερη διάνοια και την ανύψωση! [Σημ. Τα όντα του ζωικού βασιλείου αναφέρονται σε παλιότερες εποχές και πολιτισμούς, όταν
οι άνθρωποι θυσίαζαν ζώα ως
προσφορά σε θεότητες, για να
εξευμενίζουν κατώτερες καταστροφικές δυνάμεις και να θεραπεύουν την φυλή τους. Σ΄ αυτές τις
αρχαίες θρησκείες, το αίμα των

ζώων βοηθούσε την εκτόνωση νοσηρών καταστάσεων. Τα ζώα είχαν δεχθεί αυτή τη θυσία τους,
γιατί το αίμα τους εξυπηρετούσε
την διατήρηση της ισορροπίας.
Δέχθηκαν, διότι γνώριζαν ότι η
ανύψωση του ανθρώπου επιτρέπει
και σε αυτά να φθάσουν έναν ανώτερο κόσμο. Ωστόσο, σήμερα δεν
αντέχουν, να δίνουν το αίμα τους
σε σφαγεία για το τίποτε, με τρόπο τόσο βάναυσο και αποτρόπαιο].
Εάν όμως είναι για το τίποτε,
Πατέρα σε ικετεύουμε: ας ακουστεί αυτό το μήνυμα ελπίδας
στους ανθρώπους, διότι καταλαβαίνουμε ότι όλα οδηγούνται
προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Μας ωθούν να φέρουμε
χαρακτηρισμούς που μας είναι
τελείως ξένοι, όπως η βαναυσότητα, που δεν υπάρχει στον κόσμο μας. Εκείνοι έχουν γίνει βάναυσοι, διότι γύρω τους υπάρχουν αόρατα όντα που τους κατευθύνουν.
Πατέρα ας ακουστεί η προσευχή μας. Ας συνδεθούμε με τις
Ανώτερες Αρχές των Στοιχείων,
ώστε να ξαναβρούμε ένα μονοπάτι απελευθέρωσης. Είθε ο άνθρωπος να ξαναγίνει σοφός, ό
ιππότης που εργαζόταν πάντοτε
για έναν υψηλό κι ευγενή σκοπό,
για να προστατεύει τους αδύναμους και να αποκαθιστά την ισορροπία. Ας ξαναβρεί ο άνθρωπος τη μνήμη και την αξιοπρέπειά του.
του Ολιβιέ Μανιταρά
(Εσσαίος Δάσκαλος που εκτιμάται ιδιαιτέρως για τις προγονικές γνώσεις του και για την ικανότητά του να μεταβιβάζει πολυσύνθετες διδασκαλίες με μεγάλη απλότητα και διαύγεια.)
Ε.Στ.
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Νέα από την Κοινότητα και τον Συνεταιρισμό Άσκρης
Γράφει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού
κ. Αθανάσιος Ρουσέτης

Εν όψει των Εορτών εύχοµαι σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το 2015.
Τοπική Κοινότητα Άσκρης
Πριν ένα μήνα ξεκίνησαν και βρίσκονται σε
εξέλιξη έργα που αφορούν 10 χιλιόμετρα περίπου (45.000τ.μ.) Αγροτικής οδοποιίας στην
Άσκρη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 950.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από
το Περιφερειακό Πρόγραμμα Στήριξης Πυρόπληκτων Περιοχών. Συγκεκριμένα πρόκειται
για τα έργα;
1. Επισκοπή - Κοιλάδα Μουσών.
2. Μεσιανή Βρύση - Άγιος Νικόλαος.
3. Τμήμα του δρόμου Κοκκαλά.
4. Τμήμα του δρόμου προς Μυγδαλάκι.
5. Φουρέζα, και διάφοροι άλλοι μικροί αγροτικοί δρόμοι.

4. Μία αντλία ελαιοζύμης (Μονομπάμ), όλα
κατασκευασμένα από ΙΝΟΧ αξίας 18.500 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α.
Το ελαιοτριβείο ξεκίνησε στις 7-11-14 δουλεύοντας καθημερινά (24ωρο) προκειμένου να
εξυπηρετηθούν όσο καλλίτερα γίνεται οι παραγωγοί.
Φέτος όμως η παραγωγή είναι απρόβλεπτη
(μη αναμενόμενη) με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεγάλος φόρτος και να ξεφεύγουμε συχνά από
το τονάζ (δυναμικότητα παραγωγής)
Την ελαιοκομική περίοδο 2012 - 2013 τον μήνα Νοέμβριο η παραγωγή ήταν 564.096.725
κιλά ελιές με 90.000 κιλά λάδι.
Την περίοδο 2014 - 15 για μήνα Νοέμβριο η
παραγωγή είναι 576.296.438 κιλά ελιές με
85.000 κιλά λάδι
Ο Συνεταιρισμός έχει χαρακτηρισθεί από το
Υπουργείο Ανάπτυξης ως Ενεργός Συνεταιρισμός και έχει ενταχθεί στο Μητρώο, και έχουν
γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
μειωθεί το Συνεταιρικό Κεφάλαιο από 30.000
σε 10.000 ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο “Ανάπλασης Κοινοχρήστων χώρων”, το οποίο αφορά
την Παιδική χαρά - Κεντρική πλατεία - Ντιβάνι, Βρύση Αλώνια, πλατεία και πεζόδρομοι κατά μήκος της νότιας πλευράς του Γηπέδου, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό
Πρόγραμμα ύψους 900.000 ευρώ
Επίσης βρίσκεται σε ωρίμανση η Μελέτη Ανάπλασης Αρχαιολογικών Χώρων.
Τα πλεονεκτήματα της Άσκρης
Η Άσκρη, με υψόμετρο γύρω στα 400 μ.
Παράκληση: Παρακαλούνται οι δημότες να
είναι καθαρά ημιορεινή περιοχή με συμη πετούν κλαδιά και κλίματα στα χαντάκια
νέπεια τα προϊόντα της, όπως λάδι,
κατά μήκος των δρόμων γιατί αυτό έχει σαν
κρασί, όσπρια κλπ. να είναι εξαίρετα.
συνέπεια το φράξιμο και κατ' επέκταση το Στην εικόνα φαίνεται η ανάλυση ελαιολάδου του
κόψιμο - καταστροφή του οδοστρώματος.

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός

Ελαιουργικού μας Συνεταιρισμού και μάλιστα από
το δικαίωμα, που σημαίνει ανακατεμένα λάδια.

Στο Ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού για την
καλύτερη λειτουργία και την καλή εξυπηρέτηση των παραγωγών, έγιναν κάποιες αλλαγές
Μηχανημάτων όπως;
1. Μεταφορική ταινία η οποία αντικατέστησε
τον κοχλία τροφοδοσίας προς το πλυντήριο.
2. Ένα προκόσκινο για την διαλογή των φύλλων
Η Φωνή της Άσκρης συγχαίρει τον νέο Κοινοτάρχη και
3.Ένα αποφυλλοτήριο
του εύχεται να είναι υγιής και άξιος στα καθήκοντά του
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Στις 11 Δεκεμβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού.
Τα παιδιά όλου του κόσμου ανεξαρτήτως χρώματος γιόρταζαν. Το περιοδικό μας εύχεται στα
παιδιά Χρόνια Πολλά και αφιερώνει το παρακάτω ποίημα στους τρανούς της Γής που τόσο φροντίζουν γι' αυτά.
Χριστούγεννα των ορφανών.
Χριστούγεννα της παγωνιάς,
Χριστούγεννα της φτώχειας,
Χριστούγεννα για τα ορφανά,
θύματα του πολέμου που θα
περάσουν τις γιορτές χωρίς
γονείς και φέτος αφού στερήθηκαν την αγκαλιά απ' τη
γλυκιά τους μάνα, το χάδι του
πατέρα τους, του πολυαγαπημένου!
Χριστούγεννα για τους τρανούς αυτού εδώ του κόσμου,
που θα περάσουν τις γιορτές
σε πλούσια σαλόνια, με φώτα
να αστράφτουνε πάνω στα
πρόσωπά τους.. Θα πιούν κρασί και θα ευχηθούν ειρήνη για
τον κόσμο, αυτόν που αιματοκύλησαν με εντολές δικές τους
κι άφησαν πίσω ορφανά, μάνες
χαροκαμένες. Θα ευχηθούν και
θα γλεντούν με κόσμο κυκλω-

μένοι, άραγε μήπως θα σκεφτούν πόσοι είναι πεινασμένοι.....
Σκληροί του κόσμου, άπονοι,
σκύψτε λίγο, κοιτάξτε πέρα απ'
τα ποτήρια σας, που υψώνετε
με πάθος, κοιτάξτε και αντικρίσετε το τραγικό το λάθος
και κάντε ότι είναι δυνατόν για
να ανακουφιστούν αυτά τα έρμα ορφανά, θύματα του πολέ-

μου, που οικογένεια χάσανε
και αβάσταχτα πονούν!
Την δικαιούνται την χαρά, σαν
τα παιδιά του κόσμου, ένα δωράκι θα 'θελαν απόψε να κρατήσουν, δώρο βγαλμένο απ'
την καρδιά, το καρτερούνε, ναι,
εάν λεγόμαστε άνθρωποι
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ;

Γιατί είναι υπέροχο να 'σαι άντρας!
Καρφάκι δεν σου καίγεται που κανείς δεν πρόσεξε το καινούργιο σου
κούρεμα.
Οι ρυτίδες, τ' άσπρα μαλλιά και η
κοιλίτσα είναι γοητεία.
Δεν έχεις λόγο να ξυρίζεσαι απ' τον
λαιμό και κάτω.
Τα παπούτσια ποτέ δεν σε πληγώνουν.
Αν γουστάρεις, αφήνεις μούσι και
μουστάκι.
Συνεννοείσαι στο τηλέφωνο σε 30
δευτερόλεπτα.
Δεν ψυχαναγκάζεσαι να κουβαλάς
μια τσάντα γεμάτη άχρηστα πράγματα.
Οι πενθήμερες διακοπές χρειάζονται
μια μικρή βαλίτσα μόνο.
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Οι ουρές για να πας στις τουαλέτες
είναι κατά 80% μικρότερες.
Μπορείς να κάνεις μπάνιο και να
ετοιμαστείς σε 10 λεπτά.
Στα 35 αν είσαι ανύπαντρος, κανείς
δεν το κάνει θέμα.
Ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη
στιγμή της καριέρας σου. Δεν καταλαβαίνεις γιατί πρέπει να συζητάς 6
μήνες πριν και 6 μήνες μετά γι' αυτό
το μισάωρο ορθοστασίας σου.
Σ' ένα πάρτι αν κάποιος φοράει τυχαία τα ίδια ρούχα με σένα μπορεί
να γίνει άνετα κολλητός σου.
Ένα λευκό πουκάμισο με κολλαρισμένο γιακά κι ένα ζευγάρι παπούτσια σοβαρά ήταν, είναι και θα είναι
πάντα αρκετά.
Ε ναι λοιπόν, δεν χρειάζεσαι ποτήρι

για να πιεις νερό απ' το μπουκάλι
του ψυγείου!
Έχεις λόγο τιμής.
Ανοίγεις τα βαζάκια μόνος σου.
Ξέρεις πώς θ' αλλάξεις λάστιχο στο
αυτοκίνητο.
Όλα στο πρόσωπό σου παραμένουν
στο φυσικό τους χρώμα.
Δεν χρειάζεται να τακτοποιείς το
σπίτι επειδή θα έρθει ο υδραυλικός.
Δεν είναι απαραίτητο να θυμάσαι τα
γενέθλια των άλλων.
Δεν χρειάζεται ν' ανησυχείς αν θα
φύγει κάποιος πόντος απ' το καλσόν
σου. Εκτός αν είσαι τσολιάς στ' ανάκτορα.
Άμα σφίξουν τα πράγματα υπάρχει
πάντα ένα Άγιο Όρος.
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Κατοχή στην Ελλάδα.
Χειμώνας. Δύο μετά τα μεσάνυχτα. Ο αστυνομικός πηγαίνει στο σπίτι του μετά την υπηρεσία. Σ'
ένα παγκάκι κάποιου πάρκου των Αθηνών βλέπει
έναν ξαπλωμένο. Τον πλησιάζει, τον σπρώχνει.
Απαγορεύεται να κοιμάσαι εδώ, του λέγει, πήγαινε
σπίτι σου. Ο άγνωστος τρέμει από το κρύο. Βήχει.
Σηκώνεται πονεμένα και απαντά. Δεν έχω σπίτι.
Πειράζω κανέναν που κοιμάμαι εδώ; Ο αστυνομικός θύμωσε. Τα χαρτιά σου συνέχισε με αυστηρή
φωνή. Μου τα έκλεψαν προ ημερών. Δεν έχω τώρα
τίποτε. Τότε ακολούθησέ με στο τμήμα. Και έτσι οι
δύο νυχτερινοί οδοιπόροι προχωρούν προς το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Ο άγνωστος έσερνε
μαζί του αναρίθμητα κομμάτια τσουβαλιών, συρραμμένα με σπάγκους. Αυτά ήτανε το σακάκι του,
το παντελόνι του, τα υποδήματά του. Αίφνης ο αέρας που φύσηξε, του πήρε ένα κομμάτι πανιού. Και
τότε, στο σχεδόν γυμνό του στήθος, ο αστυνομικός
είδε κάτι να λάμπει.
Τί είναι αυτό; τίποτε απάντησε ο άγνωστος. Πώς
τίποτε; Θέλω να δω, και τον τράβηξε απότομα, και

είδε....Ήταν ένας πολεμικός Σταυρός με μια ξεθωριασμένη κορδέλα. Από πού τον έκλεψες αυτό αλήτη; Δεν τον έκλεψα είναι δικός μου. Μου τον έδωσαν στην Αλβανία. Να και τα τέσσερα τραύματα.
Ήμουν, συνέχισε, στο Νοσοκομείο, προ μηνός
βγήκα από κει, και είμαι τώρα χωρίς στέγη και εργασία. Γυρίζω στους δρόμους με τέσσερα τραύματα
στο στήθος και με ένα αριστείο ανδρείας... Ο αστυνομικός έμεινε σκεπτικός ,κάτι του έδωσε και τον
καληνύχτισε.
Ο άγνωστος με τα κουρέλια στο σώμα και τον
σταυρό της ανδρείας στο στήθος, γύρισε πίσω στο
παγκάκι του δρόμου μόνος πάλι και έρημος...
Και τώρα ένα ερώτημα. Αυτή την κατάσταση της
οδύνης, της αδικίας, της φθοράς και του πόνου
ποιός θα την διορθώσει στη Γή;
Αλήθεια, ποιός, πότε και πώς;...
Ευχαριστούμε τον Παπαδημήτρη
για την αποστολή του κειμένου

Τι θεσπέσιος Νόμος
tù g¦r œconti pantˆ doq»setai kaˆ perisseuq»setai· toà d) m¾ œcontoj kaˆ Ö œcei ¢rq»setai ¢p' aÙtoà. (Ματθ. 25,29)
(Στον καθένα που έχει θα δοθούν και άλλα και θα περισσέψουν, και από εκείνον όμως που δεν έχει θα του αφαιρεθεί
κι αυτό που έχει.)

Ο σπουδαίος αυτός στίχος υπήρξε και υπάρχει για
πολλούς ένα τεράστιο εμπόδιο. Μοιάζει με αδικία,
με σκληρότητα. Κι όμως, ο Ιησούς το είπε και ξέρουμε ότι είχε πάντοτε δίκαιο και δίδασκε ότι αυτά
που σπέρνουμε, αυτά θα θερίσουμε.
Η εξήγηση είναι απόλυτα απλή και λογική αν διαθέτεις το μεταφυσικό κλειδί της ζωής. Η εμπειρία
σου είναι η προβολή ή έκφραση σε κάθε στιγμή της
νοητικής σου κατάστασης ή συνειδητότητας. Όταν η
συνειδητότητά σου είναι αναβαθμισμένη, τα πάντα
πηγαίνουν καλά, όταν όμως κινείται σε χαμηλά επίπεδα ή είναι περιορισμένη τότε πηγαίνουν όλα
στραβά.
Τα προβλήματα έρχονται επειδή έχει - πέσει - λίγο
η συνειδητότητα. Αυτό λοιπόν που τότε συνήθως
συμβαίνει, είναι να τα αντιμετωπίζεις με φόβο, θυμό, απογοήτευση, αυτολύπηση ή με σκληρή θέληση,
πράγμα βέβαια που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την συνειδητότητα και τα πράγματα χειροτερεύουν. Από εκείνον που δεν έχει (πολύ) αρμονία, θα
του αφαιρεθεί κι αυτή που έχει.
Η αρμονία και η χαρά έρχονται στη ζωή σου επειδή η νοητική σου κατάσταση είναι σε υψηλή στάθμη. Η ευτυχία αυτή ανυψώνει ακόμα πιο πολύ την
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συνειδητότητα και την πίστη σου κι έτσι όλα βελτιώνονται περισσότερο. Σε όποιον έχει, θα δοθούν
και άλλα και θα περισσέψουν.
Όλα αυτά αποτελούν μια απλή δήλωση του φυσικού νόμου και η κατανόηση και εφαρμογή του θα σε
βγάλει από κάθε δυσκολία και θα σε φέρει στην
αρμονία και την αληθινή επιτυχία. Αυτό που αρχικά
φαινόταν άδικο και σκληρό, αποδεικνύεται ότι είναι
ένα σάλπισμα θάρρους και ελπίδας
Ας μείνουμε λίγο μόνοι με τον εαυτό μας και ας αναλογισθούμε πόσο θεσπέσιος είναι αυτός ο Νόμος.

Παρηχήσεις
'Alex£ndrou pot) pšmyantoj ™pistol¾n prÕj 'Ant…patron e„j 'Aq»naj di£ tinoj 'Aql…ou, parën œfh:
“¥qlioj par' ¢ql…ou di' ¢ql…ou prÕj ¥qlion.”
(Διογένης Λαέρτιος, Βίος φιλοσόφων, 6,44,1-3)
Είπε ο Διογένης ο Κυνικός, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έστειλε
γράμμα στον Αντίπατρο, με κάποιο αγγελιαφόρο που ονομαζόταν Αθλίας :
“Ο άθλιος στέλνει άθλια επιστολή με τον Άθλιο προς έναν άθλιο”
.

Sîsoj kaˆ Swsè, sîter, soˆ tÒnd' ¢nšqhkan
Sîsoj m)n swqe…j, Swsë d', Óti Sîsoj ™sèqh.
(Σιμωνίδης, Επιγράμματα, 6,216,1-2)
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Ο φτωχός και ο σοφός
Ένας φτωχός ρώτησε τον σοφό: ”Γιατί είμαι τόσο φτωχός;”
Ο σοφός του απάντησε: ”Γιατί
δεν έχεις μάθει να δίνεις.”
Ο φτωχός είπε: ”Αφού δεν έχω
τίποτα να δώσω.
Ο σοφός απάντησε: ”Και όμως
έχεις κάτι να δώσεις:
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-το πρόσωπο, μπορείς να δώσεις στους άλλους ένα χαμόγελο.
-το στόμα, μπορείς να επαινέσεις ή να παρηγορήσεις τους
άλλους.
-την καρδιά, μπορείς να “ανοίξεις” την καρδιά σου στους άλλους.

-τα μάτια, μπορείς να κοιτάξεις
με τα μάτια της καλοσύνης.
-το σώμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βοηθήσεις
τους άλλους.
Επομένως, στην πραγματικότητα δεν είσαι φτωχός, η φτώχεια του πνεύματος είναι η
πραγματική φτώχεια.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Ανάβαση στον Κερησσό και πο- λητή τον συγγραφέα κ. Λουκά
ρεία στον Ολμειό
Κυριάκου.
Νοέμβριος: Από τον Μέγα Αλέξανδρο στα Σκόπια Σάββατο 29
Νοεμβρίου με ομιλητή τον Αρχιπλοίαρχο ΠΝ ε.α. κ. Δημήτριο
Μπατσιούλα.
Το video που ανέβασε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (hsiodos.gr)
ο Παναγιώτης Αθ. Ζαχαρίας, πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός
ηλεκτρονικών υπολογιστών πανεπιστημίου Κρήτης, με την “Αναφορά στις Μούσες” ξεπέρασε
Η πορεία έγινε την Κυριακή, 19 τις 530 θεάσεις. Και ο αριθμός όλο
Οκτωβρίου, με ένα υπέροχο καιρό και ανεβαίνει.
και μία εξαιρετική παρέα. Διακρί- --------------------------------------νονται, δίπλα στην Κουφάλα του Αρχαιρεσίες Συλλόγου
πλατάνου, μέσα στον Ολμειό (ο
Τον Φεβρουάριο του 2015 λήοποίος δεν είχε νερό), από αριστε- γει η θητεία του παρόντος ΔΣ.
ρά προς τα δεξιά και από εμπρός Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
προς τα οπίσω οι: Τάσος, Ελένη, των μελών του νέου Διοικητικού
Λουκάς, Χριστίνα, Παναγιώτης, Συμβουλίου και της Ελεγκτικής
Αρετή και Δώρα.
Επιτροπής θα γίνουν από την
--------------------------------------τακτική Γενική Συνέλευση του
Εκδηλώσεις ΠΚ Άσκρης
Σεπτέμβριος: Ο "Μίδας έχει αυτιά γαιδάρου"
Ο Σύλλογος Ξηρονομαίων, με
τον σκηνοθέτη Σπύρο Διωνά και
τους συνεργάτες του, παρουσίασε,
το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στο
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης, μία
καταπληκτική παράσταση και
έδειξε τι μπορεί να κάνει ένα χωριό όταν οι κάτοικοί του νοιάζονται για αυτό.
Θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές της παράστασης και
στον Σύλλογο για τον πολιτισμό
που δίδαξαν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ξηρονομή έχει
πολλά ακόμη να προσφέρει.
Οκτώβριος: Αναφορά στο 1940
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Συλλόγου, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015. Επειδή στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα
μέλη του Συλλόγου που έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις, θα υπάρξει απαρτία οπότε να φροντίσουν οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται εκεί. Όσοι κωλύονται να παραστούν δύνανται να εκπροσωπηθούν από μέλος της οικογενείας
τους ή να στείλουν επιστολή με
την ετήσια συνδρομή μέσα στο
φάκελο.
--------------------------------------Κάλεσμα Συλλόγου
Αγαπητέ φίλε (η)
Η ενεργή εμπλοκή σου με το
Σύλλογο, όπως η εκλογή στο
Διοικητικό Συμβούλιο και η

συμμετοχή σε επιτροπές, ακόμη
και η παρουσία σου στις συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του
ΔΣ, θα ενισχύσει την κοινή προσπάθεια και θα προαγάγει σημαντικά τους σκοπούς που όλοι
μαζί θέσαμε, πριν από ένα ακριβώς χρόνο.
Με τις σκέψεις αυτές, σε
καλούμε στην τακτική γενική
συνέλευση του Συλλόγου για να
ασκήσεις εποικοδομητική κριτική στο έργο μας, να κάνεις τις
προτάσεις σου και να απαιτήσεις μια θέση στο ΔΣ ή στις επιτροπές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
--------------------------------------Σημείωμα του προέδρου ΔΣ.
Αγαπητοί φίλοι
Στις ερχόμενες αρχαιρεσίες του Συλλόγου δεν θα είμαι
υποψήφιος. Τούτο επιτάσσει η
ανάγκη ανανέωσης και κυρίως
η πραγματική δημοκρατία,
όπως μας την δίδαξαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι (μέχρι δύο
φορές). Αρκετός σπόρος έχει
πέσει και δεν θα δημιουργηθεί
κανένα πρόβλημα, ακόμη και
με απλή επανάληψη εκδηλώσεων. Παρά ταύτα θα είμαι
στη διάθεση του νέου προέδρου
για περαιτέρω προώθηση του
έργου μας.
Σας ευχαριστώ για την
εμπιστοσύνη που με περιβάλατε και κυρίως εκείνους που
εσκεμμένα δεν συμμετείχαν
στις εκδηλώσεις, αλλά χωρίς
να το καταλάβουν διαφήμιζαν
τον Σύλλογο. Αναλυτικά θα
αναφερθώ στην Γενική Συνέλευση.
ΙΛΠ
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ΜΟΥΣΕΣ
Γράφει ο Αναστάσιος Αλ. Τζανίμης
Από την Ελληνική Μυθολογία, έκδοση της
Εφημερίδας ΤΟ ΒΗΒ
ΜΑ, αντέγραψα οριορ
σμένα αποσπάσματα
σχετικά με την καταγωγή και την ετυμολογία
της
λέξης
Μούσα (γενικά), τα
οποία παραθέτω για
την ενημέρωση των
αναγνωστών της Εφημερίδας.
«Για την καταγωγή των Μουσών και την
αρχική φύση και λειτουργία τους στην αρχαία
θρησκεία και μυθολογία έχουν διατυπωθεί
πολλές θεωρίες.. Η ετυμολογία της λέξης
Μούσα (γενικά) είναι αμφίβολη, αν και φαίνεφαίν
ται οπωσδήποτε ινδοευρωπαϊκής προελεύσεπροελεύσ
ως. Έχουν κατά καιρούς προταθεί: η προέλευπροέλε
ση από έναν πρωταρχικό τύπο μοντμοντ yα (πρβ
λατ. mοns = βουνό), δηλ η βουνίσια παρθένα,
η νύμφη, έτσι οι Πιερίδες και οι Ελικωνιάδες
είναι οι παρθένες που τριγυρίζουν στα αντίαντ
στοιχα βουνά. Άλλη πρόταση είναι η συσχέτισυσχέτ
ση με το μένος, με νονα και πρόσφατα - με το
μυς ποντίκι, πρβ. Μυσία,, περιοχή της Β. ΕλΕ
λάδας και της Μ. Ασίας. Πιο πιθανή φαίνεται
η προέλευση από μονθ-yα (πρβ. μενθήρη
φροντίδα, μανθάνω), για την οποία συνηγορεί
και η βασική λειτουργία των Μουσών».
«Οι Μούσες είναι οι θεότητες της προφορικής παράδοσης,, που διασώζει από το παρελπαρε
θόν ό,τι η κοινότητα θεωρεί απαραίτητο για
τη διατήρηση και την επιβίωσή της τις αξίες,
τις αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς.
Η Μούσα παρουσιάζεται στους επικούς
ποιητές και τους αφηγείται, τους υπενθυμίζει
το ηρωικό παρελθόν ... Όπως στον Όμηρο, έτσι και στον Ησίοδο οι Μούσες αφηγούνται
ένα παρελθόν: το παρελθόν των θεών και των
ανθρώπων, του κόσμου. Αλλά στη Θεογονία
του Ησιόδου η Καλλιόπη παρουσιάζεται να
συνοδεύει και τους βασιλείς.. Όπως οι επικοί
ποιητές γίνονται ποιητές από τις Μούσες και
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τον Απόλλωνα,, έτσι και οι βασιλείς παίρνουν
την εξουσία τους από τον Δία. Οι βασιλείς του
Ησιόδου είναι και δικαστές και νομοθέτες. Οι
νόμοι συλλέγονται, κωδικοποιούνται και πρέπρ
πει να διατηρηθούν στη μνήμη του λαού και
ιδίως των δικαστών - βασιλέων».
Σημείωση:
Ελληνική
ική Μυθολογία. Έκδοση της Εφημερίδας ΤΟ
ΒΗΜΑ. Τόμος Δ’, σελ. 199-200
200

Η πρόοδος συνεχίζεται
συνεχίζ
Η Αριάδνη Κ. Γρεβενιώώτη, δευτεροετής σήμερα στο
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
στο τμήμα Ιστορίας και Αρρχαιολογίας, μας υποδέχτηκε
στο σπήλαιο του Σαρακηηνού, στο Ακραίφνιο,
αίφνιο, όπου
συντελούνται
εικοσαετείς
κοσαετείς
ανασκαφικές έρευνες υπό
την αιγίδα του καθηγητή κ.
Αδαμαντίου Σάμψων.
Η Αριάδνη συμμετείχε στην ανασκαφική ομάδα
μαζί με άλλους φοιτητές και πανεπιστημιακούς.
Για τα σημαντικά παλαιοντολογικά ευρήματα του
σπηλαίου μας ενημέρωσε έμπειρος αρχαιολόγος.
Πρόσθετα στοιχεία μας έδωσε και ο καθηγητής, ο
οποίος υποσχέθηκε να έλθει και στην Άσκρη. (ΙΛΠ)

Διορθώσεις
Ο δαίμων του τυπογραφείου σε συνδυασμό με
τον ανθρώπινο παράγοντα, συνέβαλλαν στο να
υπάρξουν στο προηγούμενο φύλλο του περιοδιπεριοδ
κού Νο 7 κάποια λάθη. Ζητώντας την κατανόηκατανό
σή σας, παραθέτουμε τις σχετικές διορθώσεις.
Σελ, 4, “Οκτώβριος 1940”:
”: στο κείμενο του Παπαθανάση Αθανασίου το όνομα να γίνει Θανασάκη,, και ζητάμε ταπεινά συγνώμη για την
περικοπή ορισμένων παραγράφων προκειμένου
να περιοριστεί το κείμενο στη μία σελίδα.
Σελ. 14 “Αρραβώνες”:
”: τα παιδιά αρραβωνιάστηαρραβωνιάστ
καν στις … το 2004 να γίνει
ίνει 2014.
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Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ: http://aoaskris.blogspot.gr/
Β' Κατηγορία Βοιωτίας 2ος Όμιλος / Αποτελέσματα 10ης Αγωνιστικής
Η Βαθμολογία σε 10 Αγώνες
1. ΑΟ Πλαταιές.
2. Αρματηλάτης.
3. Δόξα Μουρικίου/Πελοπίδας
4. Κεραυνός Αγίου Θωμά.
5. Ηρακλής Ασωπίας.
6. Ολυμπιάδα Οινοφύτων.
7. Ιωνικός Αστέρας Θήβας.
8. Ελλοπιακός.
9. ΑΕ Δερβενοχώρια.
10. ΑΕΣ Ελεώνας.
11. ΑΟ Μαυρομμάτι.
12. ΑΟ Άσκρης.

4-0
2-4
0-1
2-2
1-6
5-0

Το γήπεδο
της Άσκρης

ΑΟ Πλαταιές - Αρματηλάτης.
ΑΕΣ Ελεώνας - Ελλοπιακός.
ΑΕ Δερβενοχώρια – Κεραυνός Αγίιου Θωμά.
Δόξα Μουρικίου/Πελοπίδας - Ιωνικός Αστέρας Θήβας.
ΑΟ Μαυρομμάτι - Ηρακλής Ασωπίας
Ολυμπιάδα Οινοφύτων - ΑΟ Άσκρης

24
24
21
19
18
16
15
13
9
7
3
3

Σπαζοκεφαλιές - Προβλήματα
1. Πέντε άνδρες κάθονται στο καφενείο και
κουβεντιάζουν. Κουβέντα στη κουβέντα φτάσανε
και στην ηλικία τους. Ακουστήκαν τα εξής: Α: o Ε
είναι 27. Β: Εγώ είμαι 81. Γ: o Β λέγει ψέματα και
είναι μόνο 61. Δ: o Γ λέγει ψέματα και ο Α είναι 57.
Ε: o Β είναι μεγαλύτερος από τον Α και ο Δ είναι 30
χρόνια μικρότερος από τον Γ. Εσείς που ακούσατε
τη συζήτηση ξέρετε ότι: α. Κανείς δεν είναι κάτω
από 10 ή πάνω από 99. β. Όποιος είναι πάνω από 50
λέγει αλήθεια εκτός κι αν η ηλικία του είναι τέλειο
τετράγωνο. γ. Όποιος είναι κάτω από 50 λέει ψέματα εκτός αν η ηλικία του είναι τέλειος κύβος. Μπορείτε να βρείτε την ηλικία καθενός;

κόκκινου. Σίγουρα λοιπόν όταν περνούσα το φανάρι το έβλεπα πράσινο.
Έχει δίκιο ο κύριος Wood;

Λύσεις προβλημάτων 7ου τεύχους
Το παράδοξο του Θησέα
Από πλευράς υλικού είναι διαφορετικό, αλλά από εμφάνιση ίδιο. Το θέμα σηκώνει πολλή συζήτηση και σας
συνιστούμε να το εξετάσετε με φίλους σας στην ταβέρνα,
σαν άλλοι δειπνοσοφιστές.

φωτοτυπημένες σελίδες:
Με την γεωμετρική πρόοδο έχουμε: α+αω+αω2+αω3=κ (1),
αλλά την Τρίτη έχουμε 36 σελίδες, οπότε αω=36 και ω=36/α
και η (1) γίνεται:
α+36+36*36/α+36*36/α* *36/α =κ
ή
α+36+362/α+363/α2=κ (2)
Για τις διάφορες τιμές του α>=10 (Micro soft excel) ακέραια
πηλίκα δίνουν οι τιμές 12, 18, 24, 27 και 36. Σχηματίζουμε
τους όρους των γεωμετρικών προόδων και βρίσκουμε το άθροισμα (κ) κάθε μιας. Βρίσκουμε τη διαφορά του αθροίσματος από το σύνολο των σελίδων (264), η οποία αποτελεί το
άθροισμα των όρων της αριθμητικής προόδου. Ο μεσαίος
όρος είναι το 1/3 του συνόλου και “πρώτος” αριθμός. Αυτό
συμβαίνει μόνο με το 23 (1/3 του 69), οπότε :

2. Ο κύριος Wood έχει συλληφθεί να περνά με
κόκκινο οδηγώντας το αυτοκίνητό του και για το
λόγο αυτό δικάζονταν στο δικαστήριο της Βαλτιμόρης. Ο κύριος Wood γνώριζε αρκετή Φυσική και
αποφάσισε να την επιστρατεύσει για να αθωωθεί.
Έτσι απολογούμενος είπε: Ομολογώ κύριε πρόεδρε
ότι πιθανό το φανάρι να εξέπεμπε κόκκινο φως ,
φως χαμηλής συχνότητας ως γνωστό. Αλλά εγώ Κ
πλησίαζα το φανάρι και έτσι λόγω του φαινομέ- 27
νου Doppler έβλεπα το φανάρι με συχνότητα μεγαλύτερης από εκείνης του κόκκινου. Είναι γνωστό
ότι το πράσινο έχει συχνότητα μεγαλύτερη του

Δ
17

Τρ
36

Τε
23

Πε
48

Πα
29

Σ
64

175
89
264

-

(Λύσεις έστειλε και ο Νίκος Μαυρομάτης)

Από πού βγήκε η φράση: “Ές αύριον τά σπουδαία” Θηβαίους στασιαστές, υπό τον Πελοπίδα, οι οποίοι και
Οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι με προδοσία κατέλαβαν την κατέσφαξαν τους Σπαρτιάτες αξιωματικούς. Την επομένη
Θήβα το 391 πΧ., διασκέδαζαν με Θηβαίες καλλονές ευγε- διαπιστώθηκε πώς το γράμμα αυτό αποκάλυπτε τη συνών οικογενειών. Ενώ το γλέντι προχωρούσε, έφτασε έ- νωμοσία.
νας αγγελιαφόρος μ' ένα γράμμα για τον διοικητή τους
Αρχία, του είπε δε ότι αναφερόταν σε σπουδαίες υποθέΤο Ταχυδρομικό Γραφείο των Βαγίων έκλεισεις. «Ές αύριον τά σπουδαία», απάντησε ο Αρχίας, και το
έχωσε κάτω απ' το μαξιλάρι του. Οι γυναίκες ζήτησαν να σε. Η Άσκρη εξυπηρετείται πλέον από το καβγουν για λίγο έξω και αντικαταστάθηκαν από νεαρούς τάστημα Αλιάρτου με ΤΚ 32001.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε Έφυγε
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κλεφτογιάννης Ιωάννης
του Χαραλάμπους 24. 2.1912
4.10.2014
Καπνογιάννης Γεώργιος
του Σωτηρίου
7.11.1929
7.10.2014
Κλεφτογιάννη Τιμόκλεια
χ.. Γεωργίου
5.11.1914
14.10.2014
Καρανίκα
Ευαγγελία
του Σωτ. Κιούση
24. 6.1945
19.11.2014
Ρουσέτη
Μαγδαληνή
χ. Αλεξάνδρου
15. 1.1917
28.11.2014
Αρναουτάκη
Χρυσάνθη
του Παν. Λυμπέρη 10. 8.1933
29.11.2014

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
Με την ευκαιρία των εορτών, σας υπενθυμίζουμε
ότι η νηστεία είναι ο καλλίτερος τρόπος για διατήρηση μιας ισορροπημένης ψυχοσωματικής κατάστασης..Σας προτείνουμε την αποτοξίνωση που
είναι σύμφωνη με τον βιορυθμό των οργάνων του
σώματος και γίνεται 4 φορές τον χρόνο, τις παρακάτω ημερομηνίες.
17 Ιανουαρίου--4 Φεβρουαρίου
Η αποτοξίνωση αυτή γίνεται για την ενίσχυση του
συκωτιού και της χοληδόχου κύστης και το δημητριακό που βοηθά την ενέργεια αυτών των οργάνων να ισορροπήσει, και συνιστάται σαν βάση της
τροφής σας, είναι το σιτάρι.
17 Απριλίου--5 Μαΐου
Η αποτοξίνωση αυτή γίνεται για την ενίσχυση της
ενέργειας της καρδιάς, του περικαρδίου, και του
λεπτού εντέρου. Το δημητριακό που συνιστάται είναι το καλαμπόκι.
20 Ιουλίου--7 Αυγούστου
Η αποτοξίνωση αυτή γίνεται για την ενίσχυση της
ενέργειας των πνευμόνων και του παχέως εντέρου.
Τ δημητριακό που συνιστάται είναι το αναποφλοίωτο ρύζι.
20 Οκτωβρίου--7 Νοεμβρίου
Η αποτοξίνωση αυτή γίνεται για την ενίσχυση της
ενέργειας της ουροδόχου κύστης, και των νεφρών.
Το δημητριακό που συνιστάται είναι το μαυροσίταρο-φαγόπυρο.
(Αν σας ενδιαφέρει κρατείστε τις ημερομηνίες)

Τα δημητριακά είναι οι πιο ισορροπημένες ενεργειακές τροφές, και όταν λέμε βάση της διατροφής
αυτής της περιόδου, εννοούμε ότι τις ημέρες αυτές
τρώμε οπωσδήποτε σε κάθε γεύμα ένα μικρό μπολ,
τουλάχιστον, από αυτό το δημητριακό. Αν είναι
δύσκολο να βρούμε κάτι από αυτά τα δημητριακά
το αντικαθιστούμε με οποιοδήποτε άλλο. Τις εποχές αυτές δεν τρώμε τίποτε ζωικό, δηλαδή κρέας,
ψάρι, γάλα και τα υποπροϊόντα τους, και καθόλου
ζάχαρη. Αν θέλουμε κάτι γλυκό μπορούμε να φάμε
σταφίδες, χουρμάδες, δαμάσκηνα.
Ε.Σ.Μ.
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης
Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο τεύχος Νο 7 ,
του περιοδικού μας το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε bazaar στον χώρο του Π.Κ για τις ανάγκες του.
Από τις ελάχιστες εισπράξεις αγοράστηκε μέρος
των καθισμάτων που στόλισαν την αίθουσα και έκαναν ακόμη πιο όμορφη την εκδήλωση της 25-1014. Στην πραγματοποίηση αυτής της υπέροχης κίνησης βοήθησαν η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ανθούλα Ρουσέτη, το κατάστημα –Ευφήμη, η
Γιώτα Παύλου και η Ζωή Σταμάτη από Αλίαρτο,
και φυσικά όσοι ψώνισαν.
Τους ευχαριστούμε θερμά. Το καλοκαίρι θα είμαστε πάλι εκεί, επισκεφτείτε μας, συγχωριανοί για το
καλό του Π.Κ., του χωριού και δικό σας. Βοηθείστε
να το κάνουμε στολίδι του χωριού.
Οι ελλείψεις που εκκρεμούν είναι πολλές και απαραίτητες για την καλή λειτουργία των εκδηλώσεων, όπως θέρμανση , κάγκελα κουρτίνες τουαλέτα, και επί πλέον καθίσματα κ.ά.

Είπαν
Πρωτοχρονιά προσμένοντας
πάλι τον Αϊ Βασίλη
να χαίρεται πάντα η καρδιά
και να γελούν τα χείλη

Γενάρης μήνας είναι πια
κι όπως και τ’ άλλα χρόνια
ντύνεται η πικραμυγδαλιά
με άνθη και με χιόνια.

Φλεβάρης της Υπαπαντής
κουτσός μας φλεβαρίζει
κι ο αμπελουργός σιγά – σιγά
το κλάδεμα αρχίζει.

Στο Μάρτη το διπρόσωπο
που κλαίει και γελάει
υπάρχει η διπλή γιορτή
που Έλληνας δεν ξεχνάει
Παν. Χολιασμένος

Περιμένουμε και από εσάς κάτι.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 8

Σελίδα 15

Δεξιά, Πειραιάς 1965. Από αριστερά: Γιάννης Πέππας (Λεμονής) (+), Νίκος Πέππας,
Γιάννης Μπακλάκος και Λουκάς Καπέλιος,
όταν φοιτούσαν στην τεχνική σχολή.

Αριστερά
Τάσος και Αγλαΐα
Παπαναστασίου

Δεξιά
Στυλιανός και Μαρία Σταμάτη
Αριστερά: Νίκος και Ελένη
(το γένος Γρεβενιώτη)
Κιούση

Τι κοινό έχουν οι 4 φωτογραφίες;

Κάτω Δεξιά: Κωνσταντίνος και Σοφία Παπαπαναγιώτου

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Λυμπέρη Χρυσούλα
50 ευρώ
Μαλέσης Κων/νος
10 ευρώ
Παπαπαναγιώτου Αποστόλης
20 ευρώ
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Όπως έχετε διαπιστώσει και το τελευταίο ευρώ
που πηγαίνει στον Σύλλογο πιάνει τόπο.
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