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Πως θα ήταν η Άσκρη σήμερα, αν είχαν υλοποιηθεί οι προσπάθειές του για κατασκευή,
στην Κοιλάδα των Μουσών, του Ευρωπαϊκού Κέντρου προώθησης του ελληνισμού;
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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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν
αρχίσει οι ζέστες, παρ' ότι το καλοκαίρι αρχίζει
στις 21 Ιουνίου όπου έχουμε το θερινό Ηλιοστάσιο. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του ουρανού και έχουμε την
μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
Ο ήλιος τότε είναι περισσότερο γεμάτος ενέργεια, άρα και η φύση όλη ενεργοποιείται από
την ζωογόνο δύναμή του.
Οι άνθρωποι είναι πιο χαρούμενοι και έχουν
την ανάγκη να κάνουν κάτι διαφορετικό από τις
άλλες εποχές, όπως, να διασκεδάσουν, να πάνε
διακοπές, να κολυμπήσουν ή να κάνουν διαδρομές στα βουνά κυρίως οι κάτοικοι των πόλεων.
Ας το απολαύσουμε με όσες δυνάμεις, αντοχές και χρήματα μας έχουν απομείνει από το
πεσιμιστικό τσουνάμι της οικονομικής κρίσης
που καραδοκεί να μας βουλιάξει, και από τους
ισχυρούς της Γης. Αυτοί, που κρατάνε τις τύχες
της ανθρωπότητας δεν γνωρίζουν από Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά και Αγάπη. Γνωρίζουν μόνο
από δόξα και χρήμα. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε να
αντιστεκόμαστε σθεναρά προτάσσοντας την
αισιοδοξία μας και την ελπίδα.
Να θυμόμαστε πάντα το γεγονός ότι ζούμε σ'
έναν υλιστικό κόσμο και ότι οι ρίζες μας βρίσκονται σε μια βαθιά πνευματική παράδοση. Αν το
χάσουμε αυτό χάνουμε την καταγωγή μας. Αυτό
που προσπαθούν να μας κάνουν εδώ και πολλά
χρόνια με διάφορους τρόπους.
Η ΦΩΝΗ της ΑΣΚΡΗΣ σας εύχεται εν όψη
του καλοκαιριού να το απολαύσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Θα την χαρείτε διαβάζοντάς
την πάλι, στο επόμενο τεύχος, τέλος του καλοκαιριού, με πλούσια καλλιτεχνική και ευχάριστη
ύλη, αρωματισμένη από τις εκδηλώσεις του Αρχαίου Θεάτρου του Ελικώνα, της Πλατείας και
της Γιορτής του Κρασιού.
Για την Φωνή της Άσκρης
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
sÝ ¢pÒspasma e toà qeoà, œceij ti ™n seautù mšroj
™ke…nou, oÙk o daj Óti qeÕn tršfeij, qeÕn gumn£zeij; qeÕn
perifšreij, t£laj, kaˆ ¢gnoe‹j.(Επίκτητος,“Ομιλίες”, 2,8,11)
Απόδοση στη νεοελληνική: Είσαι απόσπασμα του
Θεού, έχεις κάτι στον εαυτό σου που είναι μέρος Εκείνου. Δεν γνωρίζεις ταλαίπωρε ότι Θεό τρέφεις, Θεό
γυμνάζεις, Θεό περιφέρεις, και το αγνοείς.

Σελίδα 2

Τα εγκλήματα των αρχόντων
Ôfr' ¢pote…sV dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn (Ησίοδος, ”Έργα και Ημέραι”, 260-261)
Για να πληρώσει ο λαός τα κρίματα των αρχόντων

Βασιλιάδες, κι εσείς επίσης την τιμωρία τούτη στοχαστείτε!
Γιατί κοντά σας, ανάμεσα στους ανθρώπους, βρίσκονται θεοί
αθάνατοι και παρατηρούν εκείνους που μ' άδικες κρίσεις
καταπονούν ο ένας τον άλλον, περιφρονώντας την τιμωρία των θεών.
Γιατί επάνω στην πολύτροφη τη γη τρεις μύριοι αθάνατοι
του Δία υπάρχουν φύλακες των θνητών ανθρώπων,
που παραφυλάγουνε τις δίκες και τ' άθλια έργα,
ντυμένοι ομίχλη, σ' όλη τη γη γυρνώντας.
Μία παρθένα είναι η Δίκη, από το Δία γεννημένη,
ένδοξη και αξιοσέβαστη απ' τους θεούς που εξουσιάζουνε τον Όλυμπο.
Όταν κανείς τη βλάπτει και την κατηγορεί στρεβλά,
αμέσως πάει και κάθεται πλάι στο Δία τον πατέρα της, το γιο του Κρόνου,
και απαγγέλλει τον άδικο των ανθρώπων νου, για να πληρώσει
ο λαός τις αμαρτίες των βασιλιάδων του που σκέφτονται ολέθρια
κι εκτρέπουνε το δίκαιο σ’ άλλο δρόμο μ’ άδικες αποφάσεις.
Αυτά βασιλιάδες ν' αποφεύγετε, τις κρίσεις σας διορθώστε,
δωροφάγοι, και τις στραβές τις δίκες σας ξεχάστε τις ολότελα.

Σχόλιο Πρόκλου
στ. 260-262 ώσπου να πληρώσει ο τόπος τις ατασθαλίες των βασιλιάδων: Αυτό
πλέον είναι έργο του Δία ως
βασιλιά, να στείλει κοινή
τιμωρία στις πόλεις για τις
άδικες κρίσεις των αρχόντων οι οποίοι διαστρεβλώνουν το δίκιο. Γιατί αυτό
σημαίνει το «εκτρέπουν»
και το «δικάζουν στρεβλά»,
δηλαδή εκφέρουν πανούργες αντί για συνετές κρίσεις, και παράνομες αντί
για νόμιμες. Για ποιο λόγο
οι πόλεις υπόκεινται σε κοινή τιμωρία, έχει ειπωθεί
προηγουμένως, ότι δηλαδή
γίνεται επειδή δεν έπρεπε
να αναθέτουν τα αξιώματα
σε τέτοιους ανθρώπους.

Ας δούμε κάποια αποσπάσματα από τους προγόνους μας.
Τα κράτη τότε καταστρέφονται, Άριστη δημοκρατία είναι αυτή των συμπολιτών. Πλάτων (Ποόταν δεν μπορούν να ξεχωρί- που δεν έχει ούτε βαθύπλουτους λιτεία, 347D)
σουν τους σπουδαίους από τους ούτε φτωχούς πολίτες. Θαλής "Η Δημοκρατία μας αυτοκαταασήμαντους. Αντισθένης ( Διογ. (Πλουτάρχου, Ηθ. 154 Ε)
στρέφεται διότι κατεχράσθη το
Λαερτ. Βίοι Φιλοσόφων, Φιλ. VI, Το καθήκον των αρχόντων είναι δικαίωμα της ελευθερίας και της
5)
να κάνουν με τις φροντίδες τους ισότητας, διότι έμαθε τους πολίΗ δημαγωγία δεν ταιριάζει σε πιο ευτυχείς τους πολίτες. Ισο- τες να θεωρούν την αυθάδεια ως
ανθρώπους
καλλιεργημένους κράτης (Περί Ειρήνης, 91)
δικαίωμα, την παρανομία ως
αλλά σε αμαθείς και κακοήθεις. Ο πραγματικός άρχοντας δεν ελευθερία, την αναίδεια του λόΑριστοφάνης (Ιππείς, 191-193)
είναι φτιαγμένος από την φύση γου ως ισότητα και την αναρχία
Ο αμόρφωτος λαός πολύ συχνά να αποβλέπει στο δικό τους ως ευδαιμονία" (Ισοκράτης, Αρευποδουλώνεται σε άρχοντες. συμφέρον αλλά στο συμφέρον οπαγιτικός, 20)
Σόλων (Ελεγ. Απόσπ. 9, 3, West)
Οι Έλληνες ως άτομα είναι ικανότατοι, αλλά
αδιαφορούν στην επιλογή ηγεσίας με αποτέλεσμα η Χώρα να συρρικνώνεται συνεχώς. Αυτές τις ανικανότητες των δημαγωγών αρχόντων μας πληρώνουμε και τώρα. Γι’ αυτό αντί
να κατηγορούμε τους ξένους για ότι μας έχει
συμβεί, καλλίτερα θα ήταν να συγκεντρώσου-

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 10

με όλο το μένος που έχουμε, εναντίον αυτών
που είναι υπεύθυνοι για την κατάντια της πατρίδας μας. Στην αρχαία Βοιωτία, καταδίκασαν τους βοιωτάρχες, που δεν μπόρεσαν να
απελευθερώσουν τον Πελοπίδα, σε μεγάλο
χρηματικό πρόστιμο. Σήμερα δεν πληρώνει
κανείς.
(ΙΛΠ)

Σελίδα 3

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η ημέρα τη Μητέρας γιορτάζεται κάθε δεύτερη Κυριακή
του Μάη. Ξεκίνησε το 1870
από το κίνημα φιλειρηνικής
συγκέντρωσης μητέρων στην
Αμερική με σκοπό να μη
στέλλονται τα παιδιά στον
πόλεμο.
Η μητέρα δεν συνδέεται μόνο με τη γέννηση των παιδιών
και την διαιώνιση του είδους.
Είναι ύπαρξη που φέρνει στη
ζωή το νέο πλάσμα που το
τρέφει με το γάλα της, αγρυπνά με στοργή γι αυτό, το μαθαίνει να χαμογελά, να ομιλεί, να βαδίζει, και το παρακολουθεί σε όλη την συναισθηματική, πνευματική και
κοινωνική ανάπτυξή του και
γίνεται το κέντρο της ζωής
του.
Η σχέση με την μητέρα είναι
πρωταρχική εμπειρία από την
οποία δημιουργούμε τις βάσεις

για να χτίσουμε τις μετέπειτα
σχέσεις μας με τους άλλους.
Είναι πολύ σημαντικό για το
παιδί να νοιώθει αποδοχή και
αγάπη για να νοιώσει ασφαλές στην μετέπειτα ζωή του.
Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο
που να συνδεόμαστε μαζί του
τόσο πολύ, όσο με την μητέρα.
Η μητρική στοργή έχει εμπνεύσει χιλιάδες αριστουργήματα στην παγκόσμια λογοτεχνία, τέχνη και μουσική.
Η Χριστιανική ζωγραφική
θεοποίησε την μητέρα στο
πρόσωπο της Παναγίας.
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ , ΟΛΗ Η ΑΓΑΠΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΚΕΙ.
Η μητρική αγάπη είναι το
καύσιμο που ωθεί ένα συνηθισμένο άτομο να καταφέρει το
ακατόρθωτο. Η καρδιά της μητέρας είναι μια άβυσσος που

στο βάθος βρίσκεται πάντοτε
η συγνώμη
Δικαίως ονομάζουμε την Γή
μητέρα αφού την ποδοπατούμε και αυτή δεν παύει να αποδίδει καρπούς και άνθη. Το φιλί της είναι το πλουσιότερο
δώρο της πιο φτωχής μάνας.
Ο Οδ. Ελύτης έλεγε:
“Και ένα τέταρτο μάνας αρκεί
για δέκα ζωές και πάλι κάτι θα
περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου“.
Αντιγόνη Κιούση – Θώμου
Ευχή της μάνας
“OIA HΩ Ω ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ” που
σημαίνει " Όπως η αυγή γιέ μου
να είσαι πάντα!!!!!!! "
Προσέξατε κάτι; ούτε ένα
σύμφωνο, σε μια πλήρη πρόταση!!! σε ποιά άλλη γλώσσα
θα μπορούσε να συμβεί αυτό;
(Ε.Σ.)

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ
Σκυφτός και κουρασμένος
κτυπούσε την πόρτα του ιατρείου ο άρρωστος. Άνοιξαν
μπήκε μέσα.
--Γιατρέ, παρακαλώ να με εξετάσετε. Δεν είμαι καλά.
Ο ιατρός έπειτα από λεπτομερή εξέταση, είπε:
Δεν βρίσκω κάτι, είστε σε
όλα γερός.
Όχι γιατρέ μου δεν είμαι καλά., νοιώθω μια αθυμία. Με
πιάνει συχνά ένα σφίξιμο, μια
απελπισία, δεν μπορώ να χαρώ, να γελάσω. υποφέρω σώστε με.
Ο γιατρός έμεινε για λίγο
αμίλητος. Ύστερα είπε με ύΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 10

φος ανθρώπου που βρήκε το
φάρμακο. Θα με ακούσετε σ'
αυτό που θα σας πω. Εδώ κοντά μας παίζονται κάθε βράδυ
οι κωμωδίες του Μολιέρου, είναι πολύ ευχάριστες, εκεί να
πηγαίνετε συχνά, θα σας κάνει καλό το γέλιο αυτό...
Ο άρρωστος κοίταξε τον γιατρό θλιμμένα και απήντησε
αργά.
Ευχαριστώ αλλά δεν πρόκειται να μου κάνουν καλό οι
κωμωδίες τους Μολιέρου διότι
αλλοίμονο ο Μολιέρος είμαι...
εγώ! Εγώ που σκορπώ στους
άλλους το γέλιο, εγώ ζω μέσα
στην αθυμία!

Ο ιατρός έμεινε άναυδος. Ο
άρρωστος σηκώθηκε και έφυγε...Μετά λίγο καιρό απέθανε
από μαρασμό.
Στάσου! Σκέπτεσαι πόσος
κόσμος πεθαίνει έτσι, σαν τον
Μολιέρο, βαθειά πικραμένος,
με τη ματιά θολή, με το παράπονο στα χείλη; Πόσος κόσμος!
Και όμως! Δεν θα πέθαινε
έτσι, αν προηγουμένως είχε
γνωρίσει στη ζωή του την αδαπάνητη και μυστική πηγή
της χαράς. ΤΟΝ ΘΕΟ. Ναι δεν
θα πέθαινε έτσι!...
Ευχαριστούμε
τον Παπαδημήτρη.
Σελίδα 4

Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 10ο)
1923 (Συνέχεια από προηγούμενο)
Μπαμπούλας
Ευστράτιος
Παπαϊσιδώρου
Λουκάς
Τζανίμης
Λουκάς
Χρήστου
Βασίλειος
Τουρίκης
Παναγιώτης
Μελετίου
Βασίλειος
Ευαγγελίου
Ιωάννης
1924
Γκούμας
Αλέξανδρος
Γρεβενιώτης
Κωνσταντίνος
Δράκος
Σπύρος
Δήμου
Θωμάς
Δουδούμης
Στυλιανός
Ζαχαρίας
Κωνσταντίνος
Κλεφτογιάννης
Χριστόδουλος
Λυμπέρης
Σταμάτιος
Παπαντωνίου
Κωνσταντίνος
Πέππας
Αθανάσιος
Χρήστου
Δημήτριος
1925
Γρεβενιώτης
Χρήστος
Γαλάνης
Δημήτριος
Δαμπάνης
Ιωάννης
Δήμου
Δημήτριος
Ζαχαρίας
Δημήτριος
Ζαρίφης
Στυλιανός
Ιωάννου
Γεώργιος
Ιωάννου
Άγγελος
Κιούσης
Δημήτριος
Καραχάλιος
Σπύρος
Μαρίας
Νικόλαος
Μάτζαλης
Βύρων
Μελετίου
Χριστόφορος
Μελετίου
Χρήστος
Μπακλάκος
Παναγιώτης
Παπαλουκάς
Σεραφείμ
Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος
Πέππας
Αθανάσιος
Πελώνης
Δημήτριος
Πούλος
Ευστάθιος
Ρουσέτης
Ευάγγελος
Σαμαρτζής
Βλάσιος
Σαμαρτζής
Στυλιανός
Τσιώρας
Λουκάς
Ρουσέτης
Μιχαήλ
Κατρισιώτης
Ευάγγελος
Μπαμπούλας
Σωτήριος
Λαφογιάννης
Λουκάς
1926
Γαλάνης
Επαμεινώνδας
Γκούμας
Ιωάννης
Ζαχαρίας
Χρήστος
Καπνογιάννης
Ιωάννης
Κλεφτογιάννης
Χαράλαμπος
Κιούσης
Κωνσταντίνος
Λυμπέρης
Κωνσταντίνος
Λυμπέρης
Νικόλαος
Λυμπέρης
Στυλιανός
Λυμπέρης
Γεώργιος

Παναγιώτης
Αλέξανδρος
Νικόλαος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Παναγιώτης

Θεοδώρα
Αθηνά
Παναγιού
Αγγελική
Μαρία
Δημητρού
Χρυσούλα

Σωτήριος
Αναστάσιος
Μάρκος
Χαράλαμπος
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Χαράλαμπος
Χρήστος
Λουκάς
Δημήτριος
Αναστάσιος

Βασίλω
Αριστούλα
Αικατερίνη
Μαρία
Μαρία
Χαρίκλεια
Μαρίκα
Αργυρώ
Δημητρού
Ελένη
Αικατερίνη

Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Βασίλειος
Χαράλαμπος
Νικόλαος
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Χριστόδουλος
Βασίλειος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Δημήτριος
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Απόστολος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Σεραφείμ
Δημήτριος
Χρήστος
Χρήστος
Μιχαήλ
Χαράλαμπος
Χαράλαμπος
Επαμεινώνδας
Γεώργιος

Μαρία
Άννα
Γιαννούλα
Μαρία
Μαρία
Αθηνά
Μαρία
Αργύρα
Βασιλική
Βασιλική
Άννα
Τριάς
Αναστασία
Αγγελική
Σωτηρία
Τριάς
Ευαγγελία
Παναγιού
Μαρία
Χαρίκλεια
Αμαλία
Ελένη
Σοφία
Αγλαΐα
Μαρία
Γαρυφαλιά
Μαρία
Αικατερίνη

Γεώργιος
Σωτήριος
Δημήτριος
Παναγιώτης
Ξενοφών
Ευάγγελος
Χρήστος
Βλάσιος
Χαράλαμπος
Ιωάννης

Ελένη
Βασίλω
Ελπινίκη
Μαρία
Αθανασία
Παναγιού
Αργυρώ
Όλγα
Παγώνα
Αικατερίνη
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Μπαμπούλας
Μπαμπούλας
Παπαντωνίου
Παπαναστασίου
Πέππας
Παπαπαναγιώτου
1927
Βαλμάς
Γιακουμής
Δαμπάνης
Κλεφτογιάννης
Κολοκυθάς
Κλεφτογιάννης
Λαφογιάννης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Μπαμπούλας
Παπαπαναγιώτου
Παπαγεωργίου
Παπαντωνίου
Ρωμαίος
Ρουσέτης
Στεργίου
Τζανίμης
Χρήστου
Ιωάννου
1928
Ζαρίφης
Ζησιάκος
Κωνσταντίνου
Κλεφτογιάννης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Μαργαρίτης
Μήτραινας
Μπάτσαρης
Μπακλάκος
Μπαμπούλας
Παπαναστασίου
Παπαναστασίου
Παπαντωνίου
Σαμαρτζής
Τάτσης
Τσιώρας
Τουρίκης
Γαλάνης
Καραχάλιος
Ζαχαρίας
1929
Καπνογιάννης
Κορδώνης
Μπακλάκος
Μελετίου
Παπαχρήστου
Παπαγεωργίου
Τακμάκης
Ρουσέτης
Χρήστου
Μπαμπούλας
Μελετίου

Άγγελος
Χαράλαμπος
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Δημήτριος
Νικόλαος

Κλέαρχος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Νικόλαος

Ευανθία
Μαρία
Παγώνα
Μαρδίτσα
Παρασκευή
Αικατερίνη

Ζωγράφος
Αθανάσιος
Σεραφείμ
Δημήτριος
Ευάγγελος
Λουκάς
Σεραφείμ
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Θεόκλητος
Σωτήριος
Δημήτριος
Στέφανος
Αλέξανδρος
Περικλής
Γεώργιος
Ιωάννης
Ιωάννης

Παναγιώτης
Γεώργιος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Ιωάννης
Χρήστος
Γεώργιος
Ιωάννης
Χαράλαμπος
Κλέαρχος
Απόστολος
Διομήδης
Βασίλειος
Άγγελος
Παναγιώτης
Λουκάς
Αριστοτέλους
Δημήτριος
Κωνσταντίνος

Αικατερίνη
Αναστασία
Αλεξάνδρα
Μαρία
Αθηνά
Αγγελική
Αικατερίνη
Αικατερίνη
Παγώνα
Ευανθία
Ευαγγελία
Μαργαρίτα
Παγώνα
Άννα
Φώτω
Σταυρούλα
Παναγιού
Αναστασία
Μαρία

Νικόλαος
Χριστόφορος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Νικόλαος
Βασίλειος
Γεώργιος
Αχιλλέας
Αναστάσιος
Χρήστος
Δημήτριος
Σπυρίδων
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Σωτήριος
Μιχαήλ
Ελευθέριος
Βασίλειος
Ιωάννης
Σπύρος
Χρήστος

Σωτήριος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Παναγιώτης
Σωτήριος
Δημήτριος
Παναγιώτης
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Σπύρος
Κωνσταντίνος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Λουκάς
Χαράλαμπος
Χρήστος
Μιχαήλ
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Βασίλειος
Αθανάσιος

Αθηνά
Σοφία
Ελένη
Μαρία
Αγγελική
Ελένη
Γαρουφαλλιά
Μαρία
Χρυσή
Καλομοίρα
Δημητρούλα
Ευφροσύνη
Μαρδίτσα
Αλεξάνδρα
Ελένη
Δήμητρα
Αγλαΐα
Μαρία
Άννα
Βασιλική
Χαρίκλεια

Γεώργιος
Αθανάσιος
Νικόλαος
Ισίδωρος
Γεώργιος
Νικόλαος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Χαράλαμπος
Δημήτριος
Δημόκριτος

Σωτήριος
Δημήτριος
Σπύρος
Γεώργιος
Σπύρος
Διομήδης
Σπύρος
Ευάγγελος
Δημήτριος
Κλεάνθης
Αριστείδης

Καλομοίρα
Χαραλαμπία
Καλομοίρα
Δήμητρα
Ευαγγελία
Μαργαρίτα
Αικατερίνη
Μαριγώ
Κωνσταντίνα
Ευανθία
Αντιγόνη
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ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ (πριν 60 χρόνια)

Στου Ελικώνα την πλαγιά που έχει έλατα ψηλά,
ξεπροβάλλει το χωριό μας η Παλιοπαναγιά.
Είναι το χωριό η Άσκρη, και η ιστορία της δεν έχει άκρη.
Να ο δρόμος ο μεγάλος, που τον λέγαν δημοσιά,
το Δημοτικό Σχολείο, να και η αγορά.
Τί να θυμηθώ ο δόλιος που είμαι τόσο πικραμένος
μα την Παναγιά, πουν' τα χρόνια εκείνα τα παλιά.
Το αφήσαμε στην τύχη κι ερημώσανε τα πλήθη,
κάθε γειτονιά και ρούγα είχε φούρνο και πηγάδι,
στα σχοινιά απλωμένα ρούχα που τα μάζευαν το βράδυ.
Πού είναι του Καπράλη η εξοχή, τα πολλά τα καφενεία,
τα μπαλκόνια, τα κουρεία....λες και ζούσα σε μια άλλη εποχή...
Κι' αν περάσαν τόσα χρόνια και θυμούμαι όλα αυτά,
μου ασπρίσανε τα γένια και μου πέσαν τα μαλλιά.
Αχ αξέχαστα τα χρόνια εκείνα, μοδιστράδικα, ραφεία,
δίχως να 'χει φαρμακεία, κόντρα ξούρα στα κουρεία.
Και μουστάκι σαν τ' Αντρούτσου, παπουτσάδικο σαν του Γαλάνη
ως και κείνου του Κουλούτσου, φτιάχναν αρβύλες και σκαρπίνια,
βάζαν πρόκες, πεταλάκια στα λουστρίνια.
Μας μετράγανε τα πόδια κι είχανε και καλαπόδια.
Να και οι πεταλωτήδες, τί σιδηρουργοί ατσίδες!
ως και άδεια τα ποτήρια, δεν μας χάλαγαν χατίρια.
Πόσο το' χω νοσταλγήσει τόσα χρόνια μακριά του
δεν το είχα εκτιμήσει, θέλω να είμαι πιο κοντά του.
Και να ακούω της καμπάνας τη ηχώ,.
να πιο κει στ' αλώνια είχαμε και το λιοτρίβι,
Συνεταιρισμός ήταν θαρρώ, με μουτάφια, πέτρες και ζεστό νερό,
τις ελιές όλες συνέτριβε και μας έδινε το λάδι καθαρό.
Και τα στάφυλα που βράζαν στο καμίνι το ζεστό,
μέρα νύχτα ξενυχτούσαν το απόσταγμα να βγει καλό.
Και στου Ντάνου το λιοτρίβι λάδι έβγαζε και αυτό,
μύλος άλεθε για αλεύρι, και χαιρόταν το χωριό.
Α! να και το άλλο του Λεβέτα που άξιζε για πέντε δέκα,
με την ρόδα τη μεγάλη, κι όταν γύριζε αγάλι πώς χαζεύανε μικροί μεγάλοι.

Να του Τέλιου το κουρείο είχε γίνει πρακτορείο
το' χαν μάθει όλοι και έτρεχαν να κουρευτούν ακόμη κι απ' την πόλη.
Πού πήγαν οι τσολιάδες οι παλιοί χορευταράδες;
με γιλέκο , φούντα φέσι και ζωνάρι για τη μέση...
Θυμηθείτε όλοι εσείς, φίλοι μου και συγγενείς,
πάνω εκεί πολύ ψηλά, το' ξωκλήσι του Αϊ-Λιά
και στη ρεματιά πιο κάτω, του Αϊ-Νικόλα το ξωκλήσι
στην Κοιλάδα των Μουσών, στ' αμπέλια εκεί, άλλο ένα μοναστήρι
η Αγιά Παρασκευή.
Παναγιώτης Τζανίμης

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 10

Χωριό μου όμορφο
Με τις ραχούλες και τις
ρεματιές
Πού χεις πεύκα στον Αι
Βλάση
Και στο Μαρτερό ελιές
…….
(Απόσπασμα από
σχολικό ποίημα της
έναντι περιόδου)
------Ο αδύναμος εκδικείται
ο δυνατός συγχωρεί
ο έξυπνος αγνοεί.
------Ο μοναδικός λόγος που
κάποιος μπορεί να σε
μισήσει είναι επειδή θα
ήθελε να είναι σαν εσένα.

Σελίδα 6

“Ανοιχτές πόρτες” στην Άσκρη

Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου
Οι “Ανοιχτές Πόρτες” είναι μία πρωτοβο
πρωτοβου- οινοποιεία “Σαμαρτζή” και “Ζαχαρία”, σύμσύ
λία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων του φωνα με το πρόγραμμα.
Κρασιού που έχει καθιερωθεί τα τελευταία
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους οινοοιν
χρόνια στη χώρα μας, με στόχο το κάθε οιν
οινο- ποιούς μας, οι οποίοι μέσω των επιχειρήσεών
επιχειρήσεώ
ποιείο που συμμετέχει να δημιουργήσει ένα τους προβάλουν και την Άσκρη.
γεγονός γύρω από το κρασί που θα φέρει τον Και μία πρόταση:
καταναλωτή κοντά στο χώρο παραγωγής του. Να φτιάξουν με βάση το σαββατιανό και το
Οι εκδηλώσεις
ώσεις ολοκληρώθηκαν με μεγάλη ροδίτη ένα επώνυμο κρασί της Άσκρης, χωρίς
επιτυχία αφού πλήθος κόσμου από την Στ
Στε- καμία ξένη ποικιλία.
ρεά Ελλάδα και την Αττική επισκέφθηκε τα Αν θέλουν μπορούν.

Αρχαία νομίσματα στην Άσκρη
Το Φθινόπωρο βρέθηκε ένα αρχαίο νόμισμα στο
** Ο Τίτος (39 – 81 μ.Χ.) ήταν
αμπέλι του Κωστή Λυμπέρη (Πάγκαλου) στ
στην πεΡωμαίος αυτοκράτορας
αυτοκράτ
από
ριοχή του Χριστού.. Ο Σύλλογος προώθησε το νόμ
νόμιτο 79 έως το 81. Κατά τον
σμα στο Επιγραφικό και νομισματικό Μουσείο όΠρώτο Ιουδαϊκό Πόλεμο (66που αξιολογήθηκε και στη συνέχεια χορηγήθηκε
74 π.Χ.), ως διοικητής των
άδεια
ια κατοχής του από την αρμόδια διεύθυνση του
λεγεώνων διέλυσε το κράΥΠΤΟ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση το νόμισμα
τος της Ιουδαίας και κατέκατ
εκδόθηκε στην Ασκαλώνη* (Ιουδαία) επί Τίτου**
στρεψε την πόλη της Ιερου(79-81
81 μ.Χ.), είναι χάλκινο και στη μία πλευρά έχει
σαλήμ και τον Ναό του ΣοΣ
την κεφαλή του Τίτου με τη λέξη “ΣΕΒΑΣΤΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΣ” και
λομώντος στο τέλος Αυλομώντος,
στην άλλη Τύχη σε πρώρα και τη λέξη “ΑΣΚΑΛΩ”.
γούστου του 70. Διαδέχθηκε
Η εύρεση του νομίσματος καταδεικνύει ότι η
τον πατέρα του Βεσπασιανό
Κοιλάδα των Μουσών ΔΕΝ ήταν έρημη κατά τον 1ο
(69 – 79 μ.Χ.) ως μεγαλύτεαιώνα μ.Χ. Προφανώς, υπήρχε ζωή στην Άσκρη τον
ρος γιος. Πέθανε από φυσιφυσ
1ο αι. μ.Χ.
κά αίτια και τον διαδέχθηκε
* Η Ασκαλώνη ήταν σημαντική παραλιακή πόλις ο αδελφός του Δομιτιανός (81 - 96 μ.Χ.).
της Ιουδαίας βόρεια της Γάζας.
(ΙΛΠ)
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Ευάγγελος Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε
στην
Άσκρη το 1933, ο μικρότερος από τα 4
παιδιά του Γεωργίου
και της Ελένης Κωνσταντίνου. Σπούδασε
θεολογία στο πανεπιστήμιο των Αθηνών.
Συνέχισε με σπουδές
Βυζαντινολογίας και
Νεοελληνικής φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο
του Βερολίνου. Έκανε διδακτορική διατριβή
με τον τίτλο “Η διδασκαλία του Γρηγορίου του
Νύσσης σε σχέση με τις φιλοσοφικές και τις ιουδαιο χριστιανικές παραδόσεις”. Ήταν τακτικός καθηγητής Βυζαντινολογίας και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο του
Βύρτσμπουργκ, μέχρι το 1998.

και Έλληνες πανεπιστημιακοί, συγγραφείς και
φοιτητές. Δυστυχώς μετά από λίγα χρόνια η
πρωτοβουλία αυτή, η οποία έκανε γνωστή την
πατρίδα μας σε ολόκληρη τη Γερμανία, δεν
μπόρεσε για πολλούς και ποικίλους λόγους να
συνεχιστεί.”
Αυτό το έμβλημα κοσμεί και τον Σύλλογο
Φιλοπροόδων Άσκρης.
Ήταν τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής ακαδημίας των επιστημών και τεχνών. Όμως, επιστήμες και τέχνες, είναι αυτά που εκφράζουν οι Μούσες, το πνεύμα της Κοιλάδας των
Μουσών.
Ήταν πρόεδρος της Ελληνογερμανικής
Πρωτοβουλίας, με στόχο την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στη Γερμανία. Πίστευε ότι
ο πολιτισμός είναι η ασφαλέστερη δύναμη,
που μπορεί να ενώνει τους λαούς της Ευρώπης και να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης.
Η πατρίδα τον τίμησε με το παράσημο του
Ταξιάρχη του Φοίνικα, η γενέτειρά του όμως;
Έστω και τώρα, θέλουμε να τον διαβεβαιώσουμε ότι τα οράματά του για την Άσκρη, αποτελούν για εμάς, τους νεώτερους Ασκραίους, αντικειμενικό σκοπό.
Ο συντοπίτης μας Ευάγγελος:
Έφυγε στις 5 Απριλίου 2015 και θα συναντήσει τους γονείς του, τα αδέλφια του και την
αγαπημένη του ανιψιά Ελένη.
Έφυγε και, στις 20 Απριλίου, τον υποδέχθηκε η γη της γενέτειράς του, “ο ευλογημένος
αυτός τόπος της ποιητικής έμπνευσης κάτω
από την ιδιαίτερη εύνοια και προστασία των
Μουσών που συμμετείχαν στο δημιουργικό έργο του Δία”, όπως χαρακτηριστικά έγραφε για
την Άσκρη.

Ο Ευάγγελος Κωνσταντίνου γράφει στον
πρόλογο του βιβλίου “3.650 Χρόνια στην Κοιλάδα των Μουσών”:
“Όταν έφτασα πριν πολλά χρόνια στη Γερμανία για ανώτερες σπουδές και ανέφερα
στους καθηγητές μου τον τόπο της καταγωγής
μου, την Άσκρη, διέκρινα στα πρόσωπά τους
μια ιδιαίτερη λάμψη και θαυμασμό. Συχνά αναφέρονταν στην συμβολή του ιερού αυτού γεωγραφικού χώρου, στους ανατολικούς πρόποδες του Ελικώνα, για τον παγκόσμιο πολιτισμό
και με ρωτούσαν για τη σημερινή κατάσταση
του χωριού μου.
Έτσι άρχισα και εγώ να εμβαθύνω στην ιστορία του τόπου μου, φιλοδοξώντας να αναστήσω
την αρχαία αίγλη της κοιλάδας των μουσών, η
οποία κατά την αρχαιότητα αποτέλεσε το δεύτερο σημαντικό πνευματικό κέντρο μετά τους
Δελφούς. Ο ενδόμυχος αυτός πόθος μου άρχισε
Αιωνία αυτού η μνήμη
να πραγματοποιείται από το 1980, όταν στα
πλαίσια του εδώ Ευρωπαϊκού μας Κέντρου, με
Στη ζωή και το έργο του Ευαγγέλου Κωνσταέμβλημα τον Ησίοδο, καθιερώσαμε τα πρώτα ντίνου αναφέρθηκαν ο κ. Τζανίμης Αν. και η κ.
σεμινάρια Ελληνικού πολιτισμού στην Άσκρη, Σταμάτη Ελένη, καθώς και συνεργάτες του στο
στα οποία συμμετείχαν Γερμανοί φοιτητές και κέντρο προώθησης του ελληνισμού.
καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια, αλλά
(ΙΛΠ)
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ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥ (To‹j p©sin crÒnoj)
(Εκκλησιαστής 3,1-15,3)

Εις όλα υπάρχει ο κατάλληλος
χρόνος και ο συγκεκριμένος καιρός για να πραγματοποιηθεί κάθε έργον κάτω από τον ουρανό.
Καιρός για τον τοκετό και καιρός
για τον θάνατον, καιρός για το
φύτεμα και καιρός για την εκρίζωση αυτού που έχει φυτευτεί.
Καιρός που θα θανατώνει κανείς
και καιρός που θεραπεύει. Καιρός
που θα γκρεμίζει ο άνθρωπος,
και καιρός για να οικοδομεί.
Καιρός για να κλάψει κανείς, και
καιρός για να γελάσει. Καιρός για
θρήνους και κοπετούς, και καιρός
για να χορέψει. Καιρός που θα
πετά κανείς τους λίθους ως αχρήστους, και άλλοτε που θα μαζεύει λίθους για να οικοδομεί.
Καιρός που θα εναγκαλίζεται και
καιρός που θα απομακρύνεται
από τις περιπτύξεις. Καιρός που
αποκτά κανείς, και καιρός που
χάνει. Καιρός για να αποθηκεύει
και καιρός για να ξοδεύει.

Καιρός κατά τον οποίον θα διαρρήξει κανείς τα ενδύματά του (σε
ένδειξη πένθους και αποδοκιμασίας), και πάλιν είναι καιρός κατά τον οποίον θα ράψει τα ρούχα
του. Καιρός σιωπής και καιρός
ομιλίας. Καιρός που αγαπά κανείς, και καιρός που μισεί. Καιρός
προς πόλεμο, και καιρός προς
σύναψη ειρήνης.
Ποίον λοιπόν κέρδος απομένει
σε εκείνον, ο οποίος πράττει όσα
ελέχθησαν ανωτέρω, και για τα
οποία κοπιάζει σε όλη του την
ζωή; (Κανένα). Είδα ακόμη όλη
την ταλαιπωρία και προσπάθεια,
που έδωκε ο Θεός στους ανθρώπους, ώστε να περισπώνται συνεχώς με αυτήν. Τα σύμπαντα
όμως τα οποία δημιούργησε ο
Θεός στον κατάλληλο καιρόν
των, είναι καλά λίαν. Και την
αίσθηση του χρόνου και της
αιωνιότητας έδωσε ο Θεός στην
διάνοια των ανθρώπων. Δεν

επέτρεψε όμως ο Θεός στον άνθρωπο να κατανοήσει το έργον
Του απ' αρχής μέχρι τέλους. Κατέληξα στο συμπέρασμα, ότι δεν
υπάρχει άλλη ευτυχία στον άνθρωπο, ει μη το να απολαμβάνει
εν μέτρω τα υλικά αγαθά, και να
πράττει το καλόν καθ' όλον το
διάστημα της ζωής του. Ευτυχής
είναι ακόμη ο άνθρωπος ο οποίος
θα φάγει και θα πιει και θα δει τα
αγαθά εκ των κόπων του το δώρο
του Θεού.
Κατενόησα ότι όλα όσα κάνει ο
Θεός, παραμένουν αιώνια. Σε
κάθε έργον Του δεν μπορεί κανείς
ούτε να προσθέσει, ούτε να αφαιρέσει κάτι. Εκείνος τα δημιούργησε κατά τέτοιον τρόπον, ώστε
οι άνθρωποι, όταν τα βλέπουν, να
Τον σέβονται. Ότι γίνεται τώρα,
έχει ήδη γίνει και στο παρελθόν
και ότι μέλλει να γίνει, ήδη γίνεται στο παρόν.
Ε.Σ.

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

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η σύγχρονη καθημερινότητά
μας κρύβει πολλούς κινδύνους.
Επειδή όμως είναι δύσκολο να
κουβαλάμε πάντα ένα εξοπλισμένο φαρμακείο μαζί μας, σας
προτείνουμε μερικές μικρές αλλά
έξυπνες λύσεις (ενέργειες) ώστε
να είσαστε πάντα έτοιμοι ν' ανταποκριθείτε σε περιστατικά
παροχής πρώτων βοηθειών.
1. Πάντα να έχετε μαζί σας ένα
ζευγάρι γάντια μιας χρήσεως από
φαρμακείο σ' ένα μικρό κουτάκι
π.χ. από φιλμ.
2. Αν δεν έχετε γάντια να περιποιηθείτε μια αιμορραγία χρησιμοποιείστε καθαρές σακούλες
του super market μια για κάθε
χέρι. Προσοχή όμως να μη έχουν
τρύπες και έρθετε σε επαφή με το
τραύμα.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 10

3. Να έχετε δύο μικρά μπουκαλάκια ή σακουλάκια αλάτι και ζάχαρη. Θα σας φανούν χρήσιμα
όταν τα διαλύσετε σ' ένα ποτήρι
με νερό για περιπτώσεις ατόμων
με διαβήτη (ζάχαρη) ή θερμοπληξία (αλάτι).
4. Προμηθευτείτε φύλλα σαπουνιού από φαρμακείο ώστε να τα
έχετε μαζί σας. Θα σας φανεί
χρήσιμο για καθαρισμό από δαγκώματα, τσιμπήματα και μικροτραύματα μαζί με νερό.
5. Σε περίπτωση λιποθυμίας θυμηθείτε ότι ένα μπουφάν, ή μια
καρέκλα μας χρησιμεύουν για να
ανασηκώσουμε τα πόδια του λιπόθυμου 20-30 εκατ..
6. Αν χρειαστείτε να βάλλετε πάγο σ' ένα διάστρεμμα στο σπίτι,
χρησιμοποιείστε ένα σακουλάκι

κατεψυγμένα λαχανικά π.χ. αρακά τυλιγμένο με πετσέτα το οποίο εφαρμόζει τέλεια.
8. Αν δεν έχετε γάζα για περιποίηση τραύματος και πρέπει να
χρησιμοποιήσετε βαμβάκι, θυμηθείτε να το βρέξετε και να το
στύψετε καλά, γιατί έτσι γίνονται
συμπαγείς οι ίνες και δεν δημιουργείται πρόβλημα.
9. Σε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης ξαπλώστε το άτομο αριστερά πλάγια θέση, έτσι καθυστερεί την δηλητηρίαση μέχρι το
άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
10. Και, να θυμάστε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης
112 ο οποίος συντονίζει ΕΚΑΒ,
Αστυνομία, Πυροσβεστική και
άλλες Υπηρεσίες.
ΕΣ.
Σελίδα 9

ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

(Το ποίημα έχει σταλεί στη Βουλή των Ελλήνων για βράβευση)
Μη με χτυπάς, μη με πονάς, έχω και γω μικρή καρδιά,
κι αυτή ραγίζει όταν εσύ με τυραννάς.
Συνεχώς κλαίω, όλοι με περιφρονούν και με πονάνε,
κι εσύ σαν ο μεγάλος μου εχθρός, το ξεκινάς και μου καις τα σωθικά.
Δεν μπορώ να ξεφύγω, αλλά ούτε και να κρίνω,
είμαι μόνος και το θύμα, και φοβάμαι να το πω,
μήπως κάνω τα πράγματα χειρότερα κι έτσι σκοτωθώ από κόσμο κακό.
Είμαι μόνος πάνω στον κόσμο, είμαι μόνος σε έναν κόσμο κακό,
και σένα φιλαράκι δεν σου καίγεται καρφάκι πώς νοιώθω εγώ.
Γι αυτό αποφάσισα να φύγω, να πάω σε κόσμο άλλο πιο καλό δίπλα στο Θεό!.
Μη με χτυπάς, με πονάς, μου αφήνεις μελανιές στην καρδιά
δεν φταίω εγώ που είμαι κλειστός
αλλά η ζωή που μου στερεί ότι αγαπώ.
Έλα, λοιπόν βοήθησέ με, να ξεφύγω προσπαθώ,
τί με κοιτάς ρε φιλαράκι, άνθρωπος είμαι κι εγώ,
έχω κι εγώ καρδιά που αγαπάει και πονάει.
Σταμάτα αυτό που κάνεις, είναι ενοχλητικό
τί σε νοιάζει αν δεν πιστεύω και γω στον ίδιο Θεό;
Τί κι αν είμαι αλβανάκι, έλληνας, πακιστανός,
στον ίδιο κόσμο ζούμε και πρέπει να συμβιβαστούμε.
Σταμάτα πια να με προσβάλλεις, να με μειώνεις
και να με βρίζεις, πάψε να με υποτιμάς.
Μπορεί να μη είμαι όμορφος ούτε ξεχωριστός,
μα ο πόνος της καρδιάς μου είναι έντονος καημός.
Παύω να 'μαι πια το θύμα, έχω πια ζωή και γω,
διεκδικώ άλλο χαρακτήρα και σ' αφήνω παρελθόν.
Θύμα πια δεν γίνομαι θα σε ξεγράψω
θα σε διαγράψω και θα εξιλεωθώ.
Μπορεί να είμαι χοντρός, άσχημος και ντροπαλός,
μα στα βάθη της καρδιάς μου είμαι άνθρωπος κι εγώ!!!!!

Ελευθερία Κλεφτογιάννη
μαθήτρια Α΄ / Λυκείου Θεσπιών
Η Φ.τ.Α της εύχεται καλή πρόοδο,
καλή επιτυχία και καλή συνέχεια

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η διασκέδαση των νέων
Τί κινήσεις είναι αυτές, σπαστικές ηλεκτρονικές;
Τί μουσική είναι αυτή, μεταλλική εξοργιστική!
Τί τραγούδι, άναρθρες κραυγές στριγκλιές;
Αλαλαγμοί, εικόνες εξωτικές παραμορφωτικές!
Αγωνίζεται ο Τεχνικός εντάσεις να ρυθμίζει,
των τυμπάνων το σπάσιμο δεν τον προβληματίζει.
Όλα κινούνται σώματα, πατώματα,
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και το όνειρο ακροβατεί ψυχορραγεί.
Η ευκοσμία η αρμονία χάθηκε αδυνατεί,
την ψυχαγωγία των νέων να υπηρετεί.
Κι η Παγκοσμιοποίηση σήμερα κυριαρχεί
είναι σαν εισαγόμενη ξένη παρεμβολή.
(Από το βιβλίο " Σκόρπιες Σκέψεις'' του Νικ. Νόκα)
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Τριάνθης Χρ. Κιούσης
Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατό του και ο γιός του Νίκος γράφει:
Ο Τριάνθης Χρ. Κιούσης (1918 - 2014) υπήρξε
Στο τέλος της
σημαίνον στέλεχος της κοινωνίας του χωριού δεκαετίας του ‘40
μας. Μετά τις σπουδές του στο δημοτικό σχολείο ο ακατανίκητος έτου χωριού μας, συνέχισε τις σπουδές του στο ρωτας για την Δέσχολαρχείο του Ερημοκάστρου, στο οποίο οι επι- σποινα Νικ. Τζαδόσεις του ήταν άριστες, τις οποίες όμως δεν ο- νίμη, κατέληξε σε
λοκλήρωσε λόγω του πρόωρου θανάτου του πα- γάμο από τον οτέρα του. Έτσι η επιθυμία του και το όνειρό του ποίο γεννήθηκαν
για την επιστημονική του κατάρτιση και εξέλιξη τα δύο του παιδιά
έσβησε. Η επιθυμία του ήταν να σπουδάσει του, ο Χρήστος και
δικηγόρος ή οικονομολόγος όπως και ο εξάδελ- ο Νικόλαος.
φός του Ιωάννης Χριστόδουλου Κιούσης. Η απώΣτις αρχές της
λεια του πατέρα του, Χρήστου Κιούση, ο οποίος δεκαετίας του 1960
ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου είχε ως συ- εξελέγη πρόεδρος
νέπεια την αλλαγή του οικονομικού καθεστώτος της
Κοινότητας
της εξαμελούς οικογένειάς του. Μολονότι έφη- Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του και με
βος ακόμη, είχε την συναίσθηση της ευθύνης τη μεσολάβηση του ανιψιού του - μετέπειτα εξατης συνεισφοράς στον οικογενειακό προϋπολο- δέλφου του - καθηγητή του πανεπιστημίου του
γισμό.
Βίρτσμπουργκ της Γερμανίας Ευάγγελου ΚωνΕφαλτήριο για την υλοποίηση αυτής της ευθύ- σταντίνου, γνώρισε και επισκέφθηκε την έδρα
νης, όπως και για πολλούς άλλους συντοπίτες του τότε δημάρχου του Βερολίνου Βίλι Μπραντ,
μας εκείνη την εποχή, η Κωπαΐδα. Είναι περιττό γεγονός το οποίο έγινε πανελληνίως γνωστό μένα απαριθμήσει κανείς τις αγγαρείες τις οποίες σω του Τύπου.
έκανε μέχρι την ημέρα που απέκτησε την ειδικό- (Λεπτομέρειες για τα πεπραγμένα του ως προέδρου
τητα του μηχανοδηγού και έτσι να οδηγεί τρα- της κοινότητας και για την επίσκεψη του στο Δυτικό
κτέρ και στη συνέχεια με τις επικοινωνιακές ικα- Βερολίνο β. άρθρο «Αναμνήσεις από έναν πρώην
νότητες τις οποίες διέθετε να γνωριστεί και να Πρόεδρο του χωριού μας», περιοδικό «Άσκρα» του
συνεργαστεί με τους τότε γνωστούς γαιοκτήμο- συλλόγου των Απανταχού Ασκραίων « Η Παλαιοπανες Γκλαβάνη και Κόεν, μια γνωριμία την οποία ναγιά}), Αρ. φύλλου 5, έτος 2001).
Στο μεταξύ, η λανθάνουσα προδιάθεσή του
αξιοποίησε πολλαπλώς για τις μετέπειτα επιχειγια
την ιεροσύνη και η αγάπη του για την εκρήσεις του.
Μια λανθάνουσα προδιάθεση για την ιεροσύ- κλησία φαίνεται ότι δεν τον κατέκλισαν οριστινη οδήγησε τα βήματα στην ιερατική σχολή της κώς, οπότε πρόσφερε εθελοντικώς τις υπηρεσίες
Κορίνθου, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο δυ- του σε αυτήν ως ιεροψάλτης και είναι σε όλους
νατή, αφού τελικώς νικήθηκε από τη δύναμη του γνωστή η πεντακάθαρη και βροντερή φωνή του
σαρκικού έρωτα. Κατά τη διάρκεια του Β’ Πα- όταν απάγγελλε το Σύμβολο της Πίστεως και
γκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε την πατρίδα μαζί την Κυριακή Προσευχή.
Ο Τριάνθης Κιούσης με τις ιδιότητές του ως
με τα δύο αδέρφια του, Στέφανο και Νικόλαο.
εμπόρου
και Προέδρου της Κοινότητας απέκτησε
Την περίοδο της κατοχής μια υποτιθέμενη εμπλοκή του ως υπευθύνου της ΕΤΑ (Επιμελητεία δικαίως ή αδίκως εχθρούς. Είχε αποκτήσει όμως
του Αντάρτη) στις τότε αντιστασιακές δυνάμεις και τον θαυμασμό και την αναγνώριση ως προτον ανάγκασε να εγκαταλείψει το χωριό και να σώπου ικανού, έξυπνου, εργατικού και ευεργέεγκατασταθεί στην Αθήναι όπου για λίγο ασχο- του ο οποίος δημιούργησε κινητή και ακίνητη
λήθηκε με το εμπόριο. Μετά από λίγα χρόνια περιουσία την οποία μοίρασε στα παιδιά του,
επέστρεψε στο χωριό όπου οργάνωσε τις εμπορι- Χρήστο και Νίκο, τα οποία είναι υπερήφανα για
αυτόν.
Νικόλαος Τρ. Κιούσης
κές επιχειρήσεις του.
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Θερμοπληξία
Οι υψηλές θερμοκρασίες του
καλοκαιριού πλήττουν κυρίως
τους ηλικιωμένους και τα μικρά
παιδιά. Τα συμπτώματά της είναι υψηλός πυρετός, απουσία
εφίδρωσης, έντονος πονοκέφαλος και ζάλη, καταβολή δυνάμεων, διαταραχή ως και απώλεια
αισθήσεων, ταχυπαλμία και
γρήγορη αναπνοή. Τί κάνουμε;
- Μεταφορά του ατόμου σε σκιερό και δροσερό μέρος.

- Δημιουργία ρεύματος.
- Αφαίρεση ενδυμάτων. Κρύες
κομπρέσες στο μέτωπο στις
κλειδώσεις αγκώνων γονάτων
και μασχάλες. Χορήγηση υγρών
και τέλος Ιατρική βοήθεια.
Ηλιακό έγκαυμα 1ου βαθμού:
Φοράμε γάντια .Δροσερό τρεχούμενο νερό για 20 λεπτά και
ιατρική βοήθεια.

Ηλιακό έγκαυμα Έγκαυμα 2ου
βαθμού: Φοράμε γάντια δροσερό
τρεχούμενο νερό, ανυψώνουμε
το καμένο μέλος για ν' αποφύγουμε το οίδημα. Κάλυψη του
εγκαύματος με στεγνό βαμβακερό ύφασμα. Και τέλος μεταφορά
στο Νοσοκομείο. Προσοχή δεν
σπάμε τις φυσαλίδες, δεν χρησιμοποιούμε αλοιφές ή οτιδήποτε
άλλο χωρίς ιατρική βοήθεια.
(Ε.Σ. Εναλλακτικές θεραπείες)

Διαλέξεις
“Ελευθέρου Λαϊκού Πανεπιστημίου Αλιάρτου”
Σάββατο 25 Απριλίου: «Το πολιτιστικό ‘’αλφαβητάρι’’ του ελληνισμού» με ομιλητή τον Λαοκράτη
Βάσση
Σάββατο 23 Μαΐου: «Δικαιοσύνη διαφθορά και
οικονομία κατά την μεταπολιτευτική περίοδο»
με ομιλητή τον Βοιωτό τ. εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Γ. Σανιδά.
Σάββατο 20 Ιουνίου: «Προβλήματα στην σύγχρονη
θρησκευτική παιδεία σε σύγκριση με την παιδεία του γένους» με ομιλητή τον Δημήτριο Νατσιό.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Τη Δευτέρα 25-05-2015, ο ιδρυτής του Διαζώματος, κ. Μπένος μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, κ. Σανίδα και την Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Παπαθωμά, επισκέφθηκαν το αρχαίο θέατρο Άσκρης. Παρέστησαν ο Δήμαρχος ΑλιάρτουΘεσπιών κ. Ντασιώτης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Άσκρης κ. Ρουσέτης και η προϊσταμένη της Θ’ ΕΠΚΑ κ. Χαραμή με την υπεύθυνη αρχαιολόγο. Ανάλογες επισκέψεις
έγιναν και στα άλλα αρχαία θέατρα της Βοιωτίας (Τανάγρας, Καβειρίου, Ορχομενού και
Χαιρώνειας).
Ο λόγος της επίσκεψης ήταν η επιλογή του
καταλλήλου θεάτρου από όπου μπορεί να αναδειχθεί ο ρόλος του Διαζώματος και «Οι Πολιτιστικές Διαδρομές ως ευκαιρία για τη Στερεά Ελλάδα». Ειδικότερα για Βοιωτία, η εκδήλωση θα γίνει τον Σεπτέμβριο αλλά δεν έχει
επιλεγεί ακόμη το θέατρο.
Επί τη ευκαιρία, η κ. Παπαθωμά τόνισε,
σε επήκοον όλων, ότι η Περιφέρεια έχει δώσει τα χρήματα για την ανασκαφή του θεάτρου (50.000 ευρώ) και ότι η όποια καθυστέρηση οφείλεται στην Θ’ ΕΠΚΑ.

Οι ετήσιες εκδηλώσεις “Μουσεία 2015” θα
γίνουν στις 9 και 10 Αυγούστου. Την Κυριακή η
επίκληση Μουσών και τη Δευτέρα η θεατρική
παράσταση “Φόνισσα” του Αλ. Παπαδιαμάντη.
Ο Δήμος διέθεσε στο Πν. Κέντρο ένα κλιματιστικό τύπου ντουλάπας και θα διαθέσει τα
υλικά για την κατασκευή των κοινοχρήστων
χώρων. Ζητείται χορηγός για το δεύτερο
κλιματιστικό και για τη σύνδεση με τριφασικό ρεύμα (1.500 ευρώ, η υποδομή υπάρχει).
Την Τρίτη 2 Ιουνίου από 24.00 – 02.00 υπήρχε
αφιέρωμα στην Άσκρη από το Ρ/Φ σταθμό 90,1
Παραπολιτικά. Μίλησαν ο πρόεδρος του Συλλόγου και ο πρόεδρος της Κοινότητας.
Ομιλίες
Σάββατο 28 Μαρτίου: “Ο Νικηταράς και η οικονομική κρίση” με τον Δημ. Μπατσιούλα. Την εκδήλωση στόλισε η εξαιρετική χορωδία Μαυρομματίου.
Σάββατο 25 Απριλίου: “Το δημοτικό τραγούδι”
με τον Χαράλαμπο Παπανικολάου και την Ελένη
Χρήστου. Μία εκδήλωση που άρεσε σε πολλούς.
Σάββατο 30 Μαΐου: “Ο μύθος της Μέδουσας και
η γέννεση της μουσικής”, με την καθηγήτρια του
Παντείου κ. Χαρίκλεια Τσοκανή.
Παρασκευή 26 Ιουνίου: “Το DNA και πρακτικές
χρήσεις της τεχνολογίας αυτού”, με τον διδάκτορα
Χημείας Ευθύμιο Α. Καπέλιο.

Η Τοπική Κοινότητα Άσκρης, ο ποδοσφαιρικός Σύλλογος και ο σύλλογος Γυναικών θα μας διασκεδάσουν με την Γλυκερία και την Ελένη Βιτάλη, το Σάββατο 8 Αυγούστου, στη Λίμνη Μουσών. Προμηθευτείτε έγκαιρα εισιτήρια από τους διοργανωτές.

Σπαζοκεφαλιές - Προβλήματα
Το λάθος

Χρειάζονται 5 λεπτά για να ψηθεί η κάθε
Λύνοντας την εξίσωση:
+
= 2 έχουμε πλευρά του μπιφτεκιού, οπότε υπολογίζει πως
χρειάζεται 10 λεπτά για να ψήσει τις δύο
(
) (
)
(
) (
)
=
2
ή
=
πλευρές των δύο πρώτων μπιφτεκιών και άλ(
)∗(
)
= 2 ή 2(𝜒 + 1) = 2(𝜒 − 1) ή 2𝜒 + 2 = λα 10 για να ψήσει το τρίτο.
Υπάρχει κανένας συντομότερος τρόπος;
2𝜒 − 2 ή + 2 = - 2 Δηλαδή 1 = - 1
Που είναι το λάθος;
Ποτέ μην παλεύεις με τα γουρούνια
Γρίφος: Τα τρία μπιφτέκια...
γιατί εσύ λερώνεσαι
Κάποιος θέλει να ψήσει τρία μπιφτέκια σ’
και αυτά το ευχαριστιούνται.
ένα μπάρμπεκιου που χωράει μόνο δύο.
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Το πρώτο βιβλίο της Βίκυς Κλεφτογιάννη
Η Βίκυ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άσκρη. Σπούδασε
Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
συνέχισε με μεταπτυχιακή ειδίκευση και διδακτορική διατριβή σε θέματα συμμετοχικής
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το πρώτο της
διήγημα συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Θεσσαλονίκη 2012, διαγωνισμός διηγήματος (εκδόσεις Ιανός).
Τώρα, με το πρώτο της βιβλίο “Δεκατέσσερις ζωές”, όσα και τα χρόνια που έζησε στη
Θεσσαλονίκη η συγγραφέας, συμπυκνώνει,
την αγάπη της για την πόλη, ψυχογραφώντας
μερικά από τα διαφορετικά της πρόσωπα.
Με την αύρα της Θεσσαλονίκης να υπερχειλίζει
ή να υπονοείται, δεκατέσσερις ανθρώπινες - και
όχι μόνο - ιστορίες παίρνουν τη θέση τους στις γωνιές της πόλης, αρχές Σεπτέμβρη, με το καλοκαίρι
να ανασαίνει ακόμη. Μια αλλιώτικη συναυλία στο
Θέατρο Δάσους, ένας φοιτητής που νυστάζει, μια
σχέση ενός αιώνα, βιβλία που θα σταματήσουν να
δανείζονται, μια παλιά ρεμπέτισσα και τα γιασεμιά της φωνής της, η πολύβουη αγορά στο Καπάνι,
ένας αμετανόητος εργένης, καφές στη Λεωφόρο
Νίκης με ένα κόκκινο πορτοφόλι, δυο αδελφές ψυχές, το Σέιχ-Σου αναδασωμένο με τη μνήμη του
’97, ένας άστεγος που δειπνεί στον Λευκό Πύργο,
επιστροφή απ’ τη Χαλκιδική, ένα παγκάκι με παρέα στην Αριστοτέλους. Κι ένα παιδί με ποδήλατο,

που παρατηρεί, προσπερνά, αφουγκράζεται και συνδέει τις
ιστορίες.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ
- Ένα εξαιρετικά
προσεγμένο βιβλίο,
μια μοναδική συλλογή διηγημάτων, η
οποία αποτελεί κόσμημα για την κάθε
βιβλιοθήκη.
- 14 διηγήματα με
πρωτότυπα θέματα, με πολύ ωραίους και διαφορετικούς αφηγητές, με διαφορετικές οπτικές γωνίες, πολύ καλογραμμένα και πολύ αληθινά.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην Αθήνα, στο αίθριο της Στοάς Βιβλίου, το Σάββατο
6 Ιουνίου. Ήταν μία καταπληκτική παρουσίαση που καθήλωσε το πολυπληθές ακροατήριο,
μεταξύ των οποίων και αρκετοί Ασκραίοι. Περιμένουμε την παρουσίασή του και στο Πνευματικό μας Κέντρο.
Η “Φωνή της Άσκρης” συγχαίρει την Ασκραία επιστήμονα και συγγραφέα και της
εύχεται δημιουργική συνέχεια τόσο στο επιστημονικό, όσο και στο λογοτεχνικό πεδίο.

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

Λύσεις προβλημάτων 9ου τεύχους
Πόσα χρόνια έζησε ο Διόφαντος;
Αν x η ηλικία του Διόφαντου, έχουμε την εξίσωση:
1/6x + 1/12x + 1/7x + 5 + 1/2x + 4 = x
Οπότε x = 84, δηλαδή ο Διόφαντος πέθανε στα 84.
Συγκεκριμένα:
Πέρασε 14 χρόνια ως παιδί, 7 ως νέος και 12 ως εργένης.
Παντρεύτηκε στα 33, και 5 χρόνια μετά, στα 38 του,
γεννήθηκε ο γιός του που αργότερα πέθανε στα 42,
όταν δηλαδή ο Διόφαντος ήταν 80.
Τέσσερα (4) χρόνια μετά πέθανε στα 84 στη διπλή
ηλικία από τον γιο του.
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Ο λύκος, το πρόβατο και το χορτάρι
Θα βάλει στη βάρκα πρώτα το πρόβατο και θα το
περάσει στην απέναντι όχθη. Θα γυρίσει μόνος του
πίσω και θα πάρει τον λύκο και θα τον περάσει απέναντι. Για να μην αφήσει το λύκο μόνο του με το
πρόβατο, θα το πάρει πάλι και θα το πάει απέναντι.
Θα αφήσει το πρόβατο και θα κουβαλήσει τα χόρτα.
Θα τα αφήσει στην όχθη που είναι ο λύκος. Θα επιστρέψει στην όχθη που είναι το πρόβατο και θα το
μεταφέρει απέναντι.

Το περιοδικό μας και η Συντακτική
Επιτροπή σας εύχονται
καλό και ευχάριστο καλοκαίρι.
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Ονοματεπώνυμο
Λαφογιάννης
Λουκάς
Ρουσέτη
Γεωργία
Κιούση
Γεωργία
Μουσούρη
Ερασμία
Σταμάτης
Στυλιανός

Δεν είναι πια μαζί μας
του Γεωργίου
του Ελευθερίου
σύζυγος Λουκά
σύζυγος Αποστόλου
του Παναγή

Γεννήθηκε
17-11-1925
1925
03-01-1952
1952
27-07-1938
1938
19-03-1930
1930
25-12-1935
1935

Έφυγε
05-04-2015
06
06-04-2015
20
20-04-2015
03
03-05-2015
01
01-06-2015

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

Ð g¦r ¢poqanën
poqanën dedika…wtai ¢pÕ tÁj ¡mart…aj
¡mart…aj. (Προς Ρωμαίους, 6,7,1)

Η κηδεία του καθηγητού
Ευαγγέλου Κωνσταντίνου έγινε την Δευτέρα 20 Απριλίου
παρουσία του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Την Κυριακή, 26 Απριλίου
έγινε το 40νθήμερο μνημόσυνο του Αριστοτέλη Σταμάτη.
Κάποια Κυριακή του 1963 ή
1964 έφευγε το φορτηγό του
Λάκη Παπαθεοδοσίου για την
Αλυκή, ασφυκτικά γεμάτο κόσμο. Ανάμεσά τους και 4 μαθητές του δημοτικού σχολείου.

Μετά το κολύμπι πληροφορηθήκαμε ότι το αυτοκίνητο θα
έφευγε για το χωριό στις 7 το
απόγευμα. Κάτι έπρεπε να
φάμε. Ο Σωτήρης Λυμπέρης
είχε ένα δίδραχμο, οι άλλοι
τίποτα. Ζητήσαμε από κάποιους επιφανείς σήμερα Ασκραίους να μας δανείσουν
κάτι, αλλά αυτοί μας έβρισαν.
Τότε μας πλησίασε ο 15χρονος
τότε Αριστοτέλης. Είχε 7
δραχμές και μας έδωσε τις 2.
Με τις 4 δραχμές αγοράσαμε

ένα καρπούζι και φάγαμε μέμ
χρι και τις φλούδες.
Τέλη,, ας είναι ελαφρύ το χώμα
που σε σκεπάζει
σκεπά

Καλό είναι να πηγαίνουμε
στις κηδείες ώστε να μην μας
καταβάλουν η αδιαφορία, το
μίσος ή οι ενοχές.
(ΙΛΠ)
Δεν φοβάμαι το Θεό, αυτός
καταλαβαίνει και σχωρνάει.
Τους ανθρώπους φοβάμαι.
Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και
δεν συγχωρνούν. Ν. Καζαντζάκης στο “Ελ. Γκρέκο”.

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

ΗΛΙΟΣ O άσπονδος φίλος των παιδιών
Τα πρώτα χάδια του ήλιου είναι και τα πιο επικίνδυνα για τα παιδιά. Οι ειδικοί επιμένουν ότι
όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά τόσο μεγαλύτερη
προσοχή θέλουν στην παραλία. Ο ήλιος μπορεί
να είναι καλός φίλος των παιδιών, αφού συντελεί
στην υγεία των οστών τους.
υς. Ωστόσο, όσο πιο μ
μικρά είναι τα παιδιά τόσο λιγότερο πρέπει να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, και να γ
γίνεται σταδιακά και πάντα με καπέλο γυαλιά και
αντηλιακό.
Οδηγίες για μαμάδες
• Αποφύγετε την έκθεση των παιδιών στον ήλιο
από τις 11 το πρωί μέχρι
ρι τις 4 το απόγευμα.
• Φροντίστε το δέρμα τους να είναι καλυμμένο με
ελαφρύ ρουχισμό.
Ευχαριστούμε τον Κώστα Καπέλιο,
• Φοράτε τους πάνω καπέλο με φαρδύ γείσο για ν
να
για την εγκατάσταση μεταλλικών
προστατεύετε τα μάτια τους.
κουρτινοβεργών στη σκηνή του
• Τον πρώτο καιρό η έκθεση στον ήλιο πρέπει να
Πνευματικού κέντρου.
γίνεται σταδιακά.
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Σεπτέμβριος 1982. Οι νεοφώτιστες θυγατέρες της Βιργινίας και του Νίκου Λεβέτα, Κρινιώ και Ειρήνη. Διακρίνονται οι γονείς, οι
παπούδες – γιαγιάδες και οι νονοί. Κάτω
αριστερά, ο Μπάμπης Τακμάκης. Ιερέας του
χωριού τότε ήταν ο πατήρ Νεκτάριος, ο δε
ναός δεν είχε ακόμη αγιογραφηθεί.

1. Από αριστερά: Ο Γιάννης Πέππας (Λεμονής), ο
Τέλης Σταμάτης και ο Μήτρος Τακμάκης. Οι δύο
ακραίοι σκοτώθηκαν με τα τρακτέρ τους.
2. Ο Λουκάς Λυμπέρης (Κατσατζής) με τη γυναίκα
του Αριστέα και τα παιδιά του Σωσώ και Χρήστο.
Επάνω η αδελφή του Κούλα και ο εξάδελφός του
Γιώργος Λυμπέρης.
3. Καλοκαίρι του 1980 στο καφενείο του Γ. Καπνογιάννη (Χίτα). Διακρίνονται οι : Ε. Κωνσταντίνου, Σ.
Παπαντωνίου, Τριάνθης Κιούσης, Αθ. Κολιγιάννης,
Τάκης Γ. Λυμπέρης, Αρ. Μπαμπούλας, Τάκης Παπαναστασίου, Αθ. Κ. Πέππας, Γιάννης Κιούσης κ.α.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Η Ζωή Κωνσταντίνου στη μνήμη της κόρης της Ελένης
Η Κατίνα Τάτση στη μνήμη του εξαδέλφου της Ευαγγέλου Κωνσταντίνου
Η Ελένη Σταμάτη - Μπίμπα στη μνήμη του καθηγητού Ευαγγέλου Κωνσταντίνου
Οι αδελφές Αθηνά, Γεωργία και Ελένη Μήτραινα για ενίσχυση Συλλόγου
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50 ευρώ
50 ευρώ
50 ευρώ
100 ευρώ
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