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Ανάβαση στον Ελικώνα
Η προγραμματισμένη ανάβαση στον Ελικώνα
έγινε κανονικά, το Σάββατο, 18 Μαΐου. Η ανάβαση έγινε από την Πεζούλα και η κατάβαση
από το Χαλίκι. Μετά την Ιπποκρήνη η ομάδα
κινήθηκε στο "θέατρο των Μουσών", όπως το
ονόμασαν όλοι μόλις το είδαν, και από εκεί,
επάνω στη φανταστική κορυφογραμμή, μέχρι

το βωμό του Διός. Εκεί και η φωτογραφία. Διακρίνονται από αριστερά: Η Θάνα και ο Παναγιώτης Πελώνης, ο καθηγητής της Νομικής
Πάρις Βαρβαρούσης, ο Γιώργος Αργυρίου, ο
Γιάννης Θεοδώρου από τα Βάγια και ψηλά ο
Παναγιώτης Ζαχαρίας. Στην ομάδα συμμετείχαν ακόμη η Γιώτα Βασιλείου με την ανιψιά
(Συνέχεια στη σελίδα 13)
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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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Σημείωση σύνταξης
Αγαπημένοι μου αναγνώστες
Κατ' αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας,
την υποστήριξή σας και τα ενθαρρυντικά σχόλια γύρω από το περιοδικό που δειλά- δειλά
ξεκινήσαμε.
Βέβαια υπάρχουν και οι παραπονούμενοι οι
οποίοι για περιοδικό άκουσαν και περιοδικό
δεν έλαβαν. Για αυτούς έχω να εξηγηθώ ως
εξής:
Επειδή το ταμείο του Συλλόγου αδυνατεί να διαθέσει χρήματα για την έκδοση του σε
κάποιο γραφείο (πληκτρολόγηση, σελιδοποίηση, τύπωμα, δέσιμο και αποστολή όπως γινόταν παλιά), αποφασίσαμε με όλη μας την αγάπη, να κάνουμε τα παραπάνω για σας, εκτός της αποστολής, με πολύ κόπο δεν σας το
κρύβω και λίγα χρήματα. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να το πάρουν από το Πνευματικό
Κέντρο του χωριού. Τους άλλους τους παραπέμπω στην διπλανή [ αριστερή] στήλη “αποστολή και διανομή του περιοδικού μας”.
Όμως δεν σας κρύβω ότι έγιναν και αρνητικά
σχόλια. Όσοι έκριναν αυστηρά καλόν είναι ν'
απευθύνονται στην συντακτική επιτροπή ή
στο τηλ. 210991316 κιν. 6974252416..και να μη
σχολιάζουν σε παρέες επηρεάζοντας άλλους.
Ακόμη θα ήθελα να πω ότι πέρα από το κρίνω,
κατακρίνω, επικρίνω κ.λ.π. υπάρχει και το διακρίνω. Θα έλεγα λοιπόν να επικεντρωθούν σ’
αυτό και να σταθούν στην σελ. 12 του πρώτου
αλλά και αυτού του περιοδικού.
Γιατί μέσα στην τόση .... ομίχλη που έφεραν
και φέρνουν τα νέα δεδομένα της ζωής μας,
είναι εντελώς απαραίτητη μια ανάσα ελπίδας
και χαράς. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων, με το
περιοδικό και τις υπέροχες μηνιαίες εκδηλώσεις του, προσπαθεί να μας χαρίσουν απλόχερα τα παραπάνω.
Τέλος εν όψει του καλοκαιριού σας εύχομαι
να απολαύσετε τις διακοπές σας όσο πιο ευχάριστα γίνεται.
(Ε.Σ.)

Σελίδα 2

Σύντομη Ιστορία της Άσκρης (Μέρος 2ο)
Άλλη μία ονομαστή πηγή είναι η Αγανίππη,
στον Κοκκαλά. Εκεί βρέθηκαν πέτρες με επιγραφές και κολώνες από μαύρο μάρμαρο.
Στην αρχαία ελληνική γραμματεία, εκτός από
τον Ασκραίο Δία, γίνεται αναφορά στην Ασκραία Ήρα και στον Ασκραίο Απόλλωνα.
Λείψανα των ναών βρίσκονται στον Άγιο
Γεώργιο και την Αγία Αικατερίνη. Ο ναός του
Ελικωνίου Ποσειδώνα, πιθανών να ήταν στο
εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου.
Η ακρόπολη της Άσκρης ήταν επάνω στο
Πυργάκι. Εκεί, στο δυσπρόσιτο ύψωμα «Κερησσός» με τη μοναδική θέα, υπάρχουν τα ερείπια
ενός πύργου της ιστορικής εποχής και οχυρωματικός περίβολος μυκηναϊκής εποχής. Χαμηλότερα φαίνονται και άλλες δύο σειρές τειχών.
Στους πρόποδες του Ελικώνα, είναι ο κύριος
αρχαιολογικός χώρος της Άσκρης. Από τις ανασκαφές που έγιναν το 1890 αποκαλύφθηκαν
το θέατρο, ο ναΐσκος ή βωμός των Μουσών, τα
βάθρα των αγαλμάτων, η μακρά ιωνική στοά
και μία μικρότερη.
Στην Άσκρη έγινε και η μάχη του Κερησσού,
όπου οι συνασπισμένες δυνάμεις των Βοιωτών
νίκησαν τους εισβολείς Θεσσαλούς. Οι απώλειες των ηττημένων ήταν πολλές, μεταξύ των
οποίων και ο ταγός αυτών Λατταμίας. Ήταν η
πρώτη μεγάλη μάχη που κράτησε την Ελλάδα
ελεύθερη (Πλουτάρχου, Κάμιλλος,19,1,1). Εκεί
στον Κερησσό κατέφυγαν μετά τη μάχη των
Λεύκτρων οι Θεσπιείς, αλλά δεν απέφυγαν την
οργή του Επαμεινώνδα (Παυσανία, Βοιωτικά,
12,4,3,1).
Στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους
η Άσκρη υπάγεται στις Θεσπιές, όπου ο πληθυντικός του ονόματος υποδηλώνει συνομοσπονδία. Σύμφωνα με τα κεραμικά ευρήματα
είναι η μεγαλύτερη μετά τις Θεσπιές πόλη της
περιοχής.
Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ίδρυσε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μεταξύ των πολλών
εποίκων ήταν και ο Κτησίβιος, ο μεγαλύτερος
μετά τον Αρχιμήδη μηχανικός της αρχαιότητας
και δάσκαλος του Ήρωνα του Αλεξανδρέα. Ο
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Κτησίβιος, παρά την υψηλή του θέση, όχι μόνο
δεν ξέχασε την γενέτειρά του Άσκρα, αλλά
κράτησε και την επωνυμία Ασκρινός.
Η ιστορία του ιερού άλσους των Μουσών, άρχισε από τον 6ο αιώνα. π.Χ. Ωστόσο γνώρισε
την ιδιαίτερη ακμή του από τον 3ο αιώνα. π.Χ.
και μετά, χάρη στη γιορτή των Μουσείων που
ιδρύθηκαν και οργανώνονταν στο χώρο αυτό.
Οι αγώνες αυτοί που καθιερώθηκαν να γίνονται κάθε πενταετία ήταν πανελλήνια γνωστοί. Στην διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων έφτασαν σε μεγάλη ακμή. Γι' αυτό ονομάζονταν
πλέον "Μεγάλα Καισαρεία" κι όχι Μουσεία,
εφόσον τιμούνταν πρώτα οι αυτοκράτορες και
κατόπιν οι Μούσες.
Σώθηκαν πολλοί κατάλογοι νικητών από τα
ρωμαϊκά χρόνια, όταν η φήμη των Μουσείων
είχε εξαπλωθεί και έξω από την Ελλάδα. Ένας
τέτοιος κατάλογος βρίσκεται στο εξωκλήσι του
Αγίου Νικολάου.
Στη διάρκεια των Μουσείων μαζεύονταν εκατοντάδες κάτοικοι από όλες τις ελληνικές
πόλεις και παρακολουθούσαν τους αγώνες και
τις πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου, ο
κατακτητής της Ελλάδας Σύλλας, επισκέφθηκε
το ιερό των Μουσών και πρόσφερε ένα συμβολικό δώρο. Το άγαλμα του Διονύσου, του θεού
της αμπέλου. Το άγαλμα όμως το πήρε από
τον Ορχομενό, οπότε από την Άσκρη βγήκε η
φράση:
“Έκανε θυσία με ξένα θυμιάματα”
Παλαιότερα υπήρχε στην περιοχή μία επιτύμβια πλάκα με την επιγραφή:
«ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΗΡΩΔΟΥ ΓΑΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΨΥΧΗ ΔΕ ΜΟΥΣΑΙΣ ΤΑΞΙΝ ΕΧΕΙ
ΔΕΚΑΤΗΝ»
Πρόκειται μάλλον για τον Ηρώδη τον Αττικό,
τον πλουσιότερο άνδρα της εποχής του, ο οποίος πιθανόν να πλούτισε με τα ψάρια της
Υλίκης και είχε συχνές παρουσίες στην περιοχή, που σημαίνει ότι την εποχή αυτή η Άσκρη
ήταν θέρετρο των Αθηνών.
(Συνέχεια στο επόμενο)

Σελίδα 3

Ο Βιασμός των τριών παρθένων
Είναι γνωστό ότι στο αρχαίο Ελληνικό
Πάνθεον τρείς ήσαν οι αγνές παρθένες θεές. Η
Αθηνά η Άρτεμις και η Εστία. Οι θεές και ό τι
αυτές προστατεύουν, είναι αυτό που πρέπει να
είναι αγνό, άσπιλο και απαραβίαστο, ως θεϊκό
δώρο για τους θνητούς. Η αγνότητά τους βρίσκεται στην αγνότητα της ΓΝΩΣΕΩΣ, της ΦΥΣΕΩΣ, και του ιερού θεσμού της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
Η θεά Αθηνά θεά του πνεύματος, σύμβολο
της σοφίας, και προστάτης της πόλεως των
Αθηναίων{ της πόλεως που έδωσε τα φώτα της
γνώσεως σ' όλο τον κόσμο] η πιο όμορφη θεά
απ' όλες, είναι η θεά πού την ώρα της γεννήσεώς της σύμφωνα με τον μύθο, η γη εσείσθη,
η θάλασσα ταράχτηκε ο ήλιος σταμάτησε το
άρμα του, για να δει την γέννηση και η κραυγή
του Διός έφθασε ως τα πέρατα του κόσμου, για
να δει και να καταλάβει ο άνθρωπος ότι εκείνη
την τρομερή στιγμή γεννιόταν για τον άνθρωπο η γνώσις και η σοφία. Αυτή λοιπόν η θεά
που συνδυάζει την φρόνηση με την δύναμη και
την εξυπνάδα με την γενναιότητα, παρέμεινε
αειπάρθενη, για να δείξει ότι η γνώσις ανήκει
σε όλους.
Στις μέρες μας βέβαια έχει συντελεστεί
ένας αισχρότατος βιασμός της γνώσης αφού
αυτή διαστρεβλώνεται στα σχολεία, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και κυρίως από τα ΜΜΕ.
Δεύτερη παρθένα θεά είναι η Άρτεμις,
προστάτης του κυνηγιού των βουνών και των
δασών δηλ. της φύσεως γενικότερα. Σοβαρή
και περήφανη θεά αφοσιωμένη πλήρως σε αυτό που κάνει και έτοιμη να εκδικηθεί με τα θανατηφόρα βέλη της όποιον ή όποιους παραβιάζουν τις αρχές της.

Έτσι εμείς σήμερα κάνουμε ακριβώς αυτό.
Παραβιάζουμε τη φύση και κείνη σαν να μας
εκδικείται με την αύξηση της θερμοκρασίας, τα
ακραία καιρικά φαινόμενα την αλλαγή της
χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη και με
μεταλλαγμένα προϊόντα, που οδηγούν σε μεταλλαγμένους ανθρώπους. Η φύση άλλαξε και
μαζί της και μείς αφού είμαστε αναπόσπαστο
κομμάτι της. Μήπως μας βλέπει η θεά και ρίχνει τα θανατηφόρα βέλη της !!!.
Τρίτη θεά είναι η Εστία, η πιο σεμνή μορφή
του αρχαίου ελληνικού πανθέου-κόσμου. Η
Εστία είναι προστάτης της οικογενειακής ζωής
του σπιτιού, της ιερότητας του γάμου και της
θαλπωρής. Ο βωμός της έκαιγε σ' όλους τους
ναούς και σε κάθε σπίτι ο βωμός της ήταν άσβεστος.
Σήμερα ο θεσμός της οικογένειας βάλλεται από παντού. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς και η οικογένεια το
βράδυ όταν συγκεντρώνεται στο σπίτι μάλλον
βλέπει τηλεόραση παρά μιλάει και ανταλλάσσει απόψεις, και ο αριθμός διαζυγίων έχει
φθάσει στα ύψη. Άρα η οικογένεια τείνει προς
εκφυλισμό.
Η ΓΝΩΣΙΣ η ΦΥΣΙΣ και η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
είναι τα τρία ιερά πράγματα και δεν είναι τυχαία που οι αρχαίοι πρόγονοι τα είχαν " αναθέσει " σε τρείς αειπάρθενες θεές. Δυστυχώς
σήμερα και τα τρία ιερά τα έχουμε " βιάσει
"και βλέπουμε το έκτρωμα που έχει γεννηθεί
και είναι ο σημερινός μας πολιτισμός.
Αλλοίμονο! ! προσοχή πρέπει ν' αντιδράσουμε πριν μας εκδικηθούν οι τρείς θεές ! ! !.
ΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ
Κάποια Δυτική δημοσιογράφος έψαχνε να πάρει συνέντευξη από έναν σοφό Κινέζο
γέροντα, τον εντόπισε σε κάποιο χωριό και πήγε στο σπίτι
του.
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Όταν της άνοιξε, η δημοσιογράφος έμεινε έκπληκτη από
το γεγονός ότι στην φτωχική
κάμαρά του είχε πάρα πολλά
βιβλία, αλλά μόνο ένα τραπεζάκι και μία καρέκλα.

- «Που είναι τα έπιπλά σας;»
- «Τα δικά σου κοπέλα μου
που είναι;»
- «Μα εγώ είμαι περαστική»
- «Κι' εγώ»....
(συμπληρώνει ο γέροντας)
Σελίδα 4

Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Το ∆ιαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά και τους νέους απίθανες ευκαιρίες να ανακαλύπτουν, να συνδέονται και
να δηµιουργούν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, η χρήση του ∆ιαδικτύου ενέχει και κινδύνους. Για παράδειγµα, είναι
ένα ανοιχτό παράθυρο σε έναν κόσµο που συµµετέχουν και οι ενήλικοι και περιέχει υλικό ακατάλληλο για τα
παιδιά.
Πώς θα πρέπει να γονείς να ενισχύουν τα παιδιά τους προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους αυτούς; ∆εν υπάρχει µία εύκολη απάντηση - οι κίνδυνοι ποικίλλουν, ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού και το
πόσο εξοικειωµένο είναι µε τον υπολογιστή.
Το σηµαντικότερο είναι να προστατεύει κανείς τα προσωπικά του στοιχεία, που είναι αποθηκευµένα στον
υπολογιστή του, δηλαδή να προστατεύεται ο υπολογιστής από τους ιούς και να αναβαθµίζεται το λογισµικό
του. Όσον αφορά στα παιδιά, µπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδοµένων χρησιµοποιώντας τις ρυθµίσεις των φίλτρων και τις επιλογές φιλτραρίσµατος περιεχοµένου που διαθέτουν διάφορα προγράµµατα.
Βέβαια, σηµαντικό είναι να λειτουργεί σωστά ο υπολογιστής. Ωστόσο, για τα παιδιά και τους νέους, το
∆ιαδίκτυο είναι κυρίως ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου µπορεί κανείς να συναντήσει φίλους, αλλά και ξένους. Στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να πληγωθείς, να υποστείς παρενοχλήσεις, ακόµα και να σε εξαπατήσουν. Η
καλύτερη προστασία είναι η χρήση της κοινής λογικής. Το σηµαντικότερο είναι να πληροφορηθούν τα παιδιά για τους κινδύνους που ενέχει το ∆ιαδίκτυο, έτσι ώστε να συµπεριφέρονται µε ασφαλή τρόπο και να παραµένουµε διαθέσιµοι για να συζητήσουµε µαζί τους τυχόν προβλήµατα που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν
κατά τη χρήση του ∆ιαδικτύου

Η χρήση του ∆ιαδικτύου είναι ασφαλής, αρκεί να θυµάστε τα εξής τρία πράγµατα:
Προστατέψτε τον υπολογιστή σας
∆ιατηρείτε το λειτουργικό σύστηµα ενηµερωµένο.
Χρησιµοποιείτε πρόγραµµα προστασίας από τους ιούς.
Χρησιµοποιείτε τείχος προστασίας.
∆ηµιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σηµαντικών
αρχείων.
Προσέχετε όταν κάνετε λήψη περιεχοµένου.

Προστατέψτε τον εαυτό σας στο ∆ιαδίκτυο
Να είστε επιφυλακτικοί όταν δίνετε προσωπικές σας πληροφορίες.
Να σκέφτεστε πάντοτε µε ποιον µιλάτε.
Να θυµάστε ότι δεν είναι όλα αξιόπιστα και δεν είναι όλοι
ειλικρινείς στο ∆ιαδίκτυο.
Ακολουθήστε τους κανόνες
Πρέπει να τηρείτε το νόµο, ακόµα και στο ∆ιαδίκτυο.
Να θυµάστε να σκέφτεστε και τους άλλους όπως και τον
εαυτό σας όταν είστε στο ∆ιαδίκτυο.

Να οικοδοµείτε σχέσεις εµπιστοσύνης προοδευτικά
Οι γονείς αντιµετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις είτε πρόκειται για το ∆ιαδίκτυο είτε για τις άλλες ενασχολήσεις των παιδιών. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν µε τι ασχολούνται τα παιδιά τους και να τα υποστηρίζουν σε
αυτές τους τις δραστηριότητες.
Τα παιδιά ίσως θέλουν να κρατήσουν την ενασχόλησή τους µε το ∆ιαδίκτυο µυστική. Ίσως να µην θέλουν
να εµπλακούν οι γονείς τους στη χρήση του ∆ιαδικτύου που κάνουν, ιδιαίτερα εάν πιστεύουν ότι οι γονείς τους
θα τα περιορίσουν αναφορικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Είναι σηµαντικό να θυµάστε ότι το ∆ιαδίκτυο είναι
µια καταπληκτική πηγή, που περιέχει τεράστιους όγκους συναρπαστικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών. Είναι επίσης σηµαντικό οι γονείς να µην υπερβάλουν, ούτε να θέτουν υπερβολικούς περιορισµούς στη χρήση του
∆ιαδικτύου από τα παιδιά τους. Οι κίνδυνοι πρέπει να γίνονται κατανοητοί, έτσι ώστε τα παιδιά να προστατεύονται και να εκµεταλλεύονται απόλυτα αυτό το καταπληκτικό εργαλείο.
Τα παιδιά µαθαίνουν µε τον πειραµατισµό, δοκιµάζοντας και σφάλλοντας. Αν σας ενδιαφέρει η χρήση του
∆ιαδικτύου και είστε εξοικειωµένοι µε όλα τα συναρπαστικά πράγµατα που προσφέρει, θα είστε σε καλύτερη
θέση να συζητήσετε µε τα παιδιά σας θέµατα που αφορούν το ∆ιαδίκτυο. Θα είναι επίσης ευκολότερο για σας
να κατανοήσετε µε ποιον τρόπο χρησιµοποιεί το παιδί σας το ∆ιαδίκτυο και, ίσως, να καταφέρετε να µιλάτε
εποικοδοµητικά µαζί τους σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας τους.
Όσο περισσότερα γνωρίζετε για τον τρόπο µε τον οποίον χρησιµοποιεί το παιδί σας το ∆ιαδίκτυο, τόσο
ευκολότερο θα είναι για σας να αναγνωρίζετε και να τους εξηγείτε τι είναι αποδεκτό και τι είναι ασφαλές.
Το παιδί σας ίσως να διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες χρήσης της τεχνολογίας, αλλά η πείρα που έχει ένας
ενήλικος από τη ζωή µπορεί να είναι ανεκτίµητη για να βοηθηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν πώς πρέπει
να συµπεριφέρονται στον εικονικό κόσµο.
Πηγή: http://internet-safety.sch.gr

(Επιµέλεια: Κελεπούρη-Καλογράνα Μαρία / Καθηγήτρια Πληροφορικής)
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Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 2ο)
1866
Δημήτριος
Αθανάσιος
Δημήτριος (παπάς) Παναγιώτης
Γεώργιος
Βασίλειος
Λουκάς
Δημήτριος
Λουκάς
Γεώργιος
Γρηγόριος
Δημήτριος
Αλκιβιάδης
Νικόλαος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
1867
Δουδούμης
Γεώργιος
Χρήστος
Κωνσταντίνου Αναστάσιος
Γεώργιος
Λεπενιώτης
Χρήστος
Δημήτριος
Μαρίας
Ιωάννης
Γεώργιος
Νικηφόρος
Ανδρέας
Χαραλάμπους
Τσιώρας
Γεώργιος
Μιχαήλ
1868
Κολοκυθάς
Επαμεινώνδας Ιωάννης
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Δημήτριος
Μπαμπούλας
Αριστείδης
Παναγιώτης
Μπαμπούλας
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Παπαναστασίου Γεώργιος
Αναγνώστης
Πέππας
Δημήτριος
Γεώργιος
1869
Λεβέτας
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Κλεφτογιάννης Κωνσταντίνος Χρήστος
Μπαμπούλας
Νικόλαος
Παναγιώτης
Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος
Χρήστος
1870
Δεδούκος
Αναστάσιος
Αθανάσιος
Κολοκυθάς
Νικόλαος
Ιωάννης
Κωνσταντίνου Θωμάς
Δημήτριος
Λυμπέρης
Βασίλειος
Δημήτριος
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Παναγιώτης
Πέππας
Ιωάννης
Γεώργιος
Τζανίμης
Αναστάσιος
Ζωγράφος
1871
Ευαγγελίου
Παναγιώτης
Αναστάσιος
Καπέλιος
Αθανάσιος
Ευθύμιος
Καραγάτσουλης Γεώργιος
Σπυρίδων
Ποντίκης
Ιωάννης
Παναγιώτης
Σταμάτης
Αχιλλέας
Κωνσταντίνος
Χρήστου
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
1872
Μάτζαλης
Βασίλειος
Μελέτιος
Μπέλιος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Παπαϊσιδώρου Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Χρήστου
Κωνσταντίνος Γεώργιος
Χολιασμένος
Αθανάσιος
Ιωάννης
1873
Γεωργούλας
Γεώργιος
Παναγιώτης
Κιούσης
Κωνσταντίνος Ιωάννης
Δεδούκος
Ζαρίφης
Λάμπρου
Λυμπέρης
Παπαγεωργίου
Παπαϊσιδώρου
Σταμάτης
Σαμαρτζής
Χρήστου
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Κολοκυθάς
Ελευθέριος
Παπαγεωργίου Αλέξανδρος
Παπαναστασίου Μιχαήλ
Παπαναστασίου Αναστάσιος
Παπαπαναγιώτου Ιωάννης
Παπαπαναγιώτου Ματθαίος
1874
Αργυρίου
Δημήτριος
Γρεβενιώτης
Χρήστος
Ζαχαρίας
Στέργιος
Ιωάννου
Ιωάννης
Κολοκυθάς
Ιωάννης
Καραγάτσουλης Δημήτριος
Λεπενιώτης
Ιωάννης
Λυμπέρης
Θεόδωρος
Μήτραινας
Γεώργιος
Παπαγεωργίου Παναγιώτης
Σαμαρτζής
Χρήστος
Χρήστου
Δημήτριος
1875
Γκούμας
Δημήτριος
Ευστάθιου
Λουκάς
Λεβέτας
Γρηγόριος
Πέππας
Θεόδωρος
Παπαγεωργίου Λεωνίδας
Παπαλουκάς
Λουκάς
Χρήστου
Ευάγγελος
1876
Κωνσταντίνου Δημήτριος
Λυμπέρης
Γεώργιος
Λεπενιώτης
Βασίλειος
Μάτζαλης
Κωνσταντίνος
Τάτσης
Απόστολος
1877
Βούσουρας
Αναστάσιος
Γκούμας
Κίμων
Γεωργούλας
Κωνσταντίνος
Δαμπάνης
Βασίλειος
Ζαχαρίας
Ιωάννης
Λάμπρου
Δημήτριος
Λεβέτας
Παναγιώτης
Μαργαρίτης
Προκόπιος
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Παπαϊσιδώρου Αχιλλέας
Ρουσέτης
Παναγιώτης
Σταμάτης
Αθανάσιος
Σφυρίδης
Αλέξανδρος
Τάτσης
Παναγιώτης
Χρήστου
Παναγιώτης

Ιωάννης
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Αριστείδης
Γεώργιος
Αργύριος
Γεώργιος
Χρήστος
Ηλίας
Γεώργιος
Σπύρος
Νικόλαος
Δημήτριος
Μιχαήλ
Αθανάσιος
Αθανάσιος
ωνσταντίνος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Ιωάννης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Δημήτριος
Γεώργιος
Αθανάσιος
Λουκάς
Δημήτριος
Μελέτιος
Αλέξανδρος
Χαράλαμπος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Σωτήριος
Χαράλαμπος
Λουκάς
Ιωάννης
Άγγελος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνος
(Συνεχίζεται)

(Υπόψη ότι έχουν διαπιστωθεί πολλές παραλήψεις)
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Κατ’ αρχήν ας κάνουμε ένα μικρό
διάλειμμα στο διάβασμα του περιοδικού για να θαυμάσουμε τον υπέροχο στολισμό του Επιταφίου από
τα χρυσά και καλλιτεχνικά χέρια
των γυναικών του χωριού μας. Για
την αγορά των λουλουδιών συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, και
γι' αυτήν την χειρονομία ο Σύλλογός μας τους ευχαριστεί.
Κατά τα άλλα, στις 26 Μαΐου
πραγματοποιήσαμε εκδρομή στην
Ορεινή Κορινθία με προορισμό την
Μονή του Αγίου Βλασίου. Εντυπωσιαστήκαμε από την παλαιότητα της Μονής, τον πέτρινο οικισμό, την εξυπηρέτηση από τους
καταστηματάρχες και προ παντός από την ομορφιά της φύσης. Η προσκυνηματική εκδρομή ολοκληρώθηκε με καφέ στο Λουτράκι.
Καλό καλοκαίρι
Η πρόεδρος
Ανθούλα Ρουσέτη

Περί “κακού ανθρώπου”
poll£ki kaˆ xÚmpasa pÒlij kakoà ¢ndrÕj ¢phÚra, / Óstij ¢litra…nV kaˆ ¢t£sqala mhcan£atai.
Ησιόδου "Έργα και Ημέραι" (στ.240-241)

Σε μετάφραση
Πολλές φορές κι ολόκληρη η πόλη έπαθε από
τον κακόν άνθρωπο που κριματίζει και μηχανεύεται ανόσιες πράξεις'
* σε τούτους απ' τον ουρανό ο Κρονίδης ρίχνει
μεγάλη συμφορά, πείνα μαζί και θανατικό.
Πεθαίνουν οι άνθρωποι, δεν γεννάν οι γυναίκες και γκρεμίζονται τα σπίτια, σύμφωνα με τη
σοφή θέληση του Ολυμπίου Διός. Άλλοτε πάλι
ο Κρονίδης ή τους κατέστρεψε μεγάλο στρατό
ή τους τιμωρεί σε κάστρο τους ή σε καράβια
τους στη θάλασσα.

την κακία του σαν αρρώστια και μολύνεται ολόκληρη από αυτήν. Μπορεί όμως να σημαίνει
και κάτι άλλο, ότι δηλαδή, όταν υπάρχει ένας
κακός, τιμωρείται ολόκληρη η πόλη επειδή δεν
τιμώρησε την κακία του ενός, μολονότι μπορούσε να την τιμωρήσει. Έτσι και όταν ο Αγαμέμνονας συμπεριφέρθηκε με αυθάδεια στον
ιερέα, η επιδημία εξαπλώθηκε σε όλους τους
Έλληνες, επειδή παρέλειψαν να υπερασπιστούν τον ιερέα' και όταν ασέβησε ο Αίαντας
στο ιερό της Αθηνάς, όλοι κατέστησαν ένοχοι
για την δικαιοσύνη, επειδή δεν αγανάκτησαν
Σχόλια Πρόκλου (Πλατωνικού φιλοσόφου):
με την ασέβεια. Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε
"Αυτό φαίνεται να μην είναι δίκαιο, δηλαδή να τους ασεβείς ούτε να συγκατανεύουμε στους
τιμωρείται ολόκληρη η πόλη εξαιτίας ενός
άδικους παραλείποντας να σταματήσουμε τη
κακού ανθρώπου. Μπορεί να εννοεί ότι, όταν δύναμη των κακών, ενώ μπορούμε να τη σταυπάρχει ένας κακός, η πόλη πολλές φορές ε- ματήσουμε."
ξομοιώνεται με αυτόν τον έναν και κολλάει
Οι προβληματισμοί δικοί σας.
(ΙΛΠ)
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2009.Οι ανάαν
γκες του
υ σχολείου κατέστησαν απαραίτητη
την ίδρυσή του.
Από το βήμα πού μας δίνεται μέσω του πεπ
ριοδικού βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να
παρουσιάσουμε το έργο του συλλόγου, που
πραγματοποιήθηκε μετά από πολλές προπρ
σπάθειες και κόπο.
Στα τέσσερα αυτά χρόνια
νια πορείας του συλσυ
λόγου, το σχολείο άλλαξε μορφή. Έγινε πιο
φιλικό αλλά και πιο ευχάριστο για τα παιδιά
και τους δασκάλους.
• Ξεκινήσαμε με το βάψιμο των αιθουαιθο
σών Δημοτικού και Νηπιαγωγείου.
• Έγινε αλλαγή στις εσωτερικές πόρτες,
και τοποθετήθηκαν καινούργιες
ες χαρούμενες
κουρτίνες.
• Δημιουργήθηκε δανειστική βιβλιοθήκη,
αγοράστηκαν, τηλεόραση 42΄΄2 DVD, δυο πλήπλ
ρη συστήματα Η/Υ, πίνακες ,όργανα φυσικής,
μουσικής, μπάλες δίχτυα, γλυκά σε σχολικές
γιορτές, δώρα στους απόφοιτους κάθε χρονιάς,
αλλά, και στους εκπαιδευτικούς
• Επίσης τοποθετήθηκε εξωτερική μαρμα
μάρινη επιγραφή.
• Ο σύλλογος συμμετείχε οικονομικά και
σε σχολικές εκδρομές για την μείωση των εξόεξ
δων του κάθε γονέα.
• Τέλος δόθηκε χρηματικό ποσό για την
ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του σχοσχ
λείου.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς και όλους τους συγχωριανούς
για την πραγματικά μεγάλη βοήθεια προς τον
σύλλογο .Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπουν
στους: Ζαχαρία Αθαν., Μπαμπούλα Λουκά,
Τσιώρα Μιχ., Γρεβενιώτη Κων., Γρεβενιώτη Αναστ., Κλεφτογιάννη Χαρ., Πέππα Ιωάν.
Ιωάν του Λ.,
Πέππα Ιωάν. του Αθ.,, Χολιασμένο Νικ., ΠαπαΠαπ
λουκά Κων/να, οικ. Μελετίου Ισίδωρου, οικ. ΣιΣ
οφάνη Σπ., οικ. Ζαχαρία Χρήστου, Αφοί ΠαπαΠαπ
ντωνίου, Καπέλιο Κων., Δημητρόπουλο ΓεώρΓεώ
γιο και Μπαμπούλα Αθανασία.
Ακόμη ευχαριστούμε το Εκκλησιαστικό
Εκκλησ
Συμβούλιο, τον Ελαιουργικό Συν/μό και τον ΣύλΣύ
λογο Γυναικών για τις δωρεές των.
Τελειώνοντας η θητεία του τωρινού Δ.Σ. ευε
ελπιστούμε και ευχόμαστε το σχολείο μας να
παραμείνει ανοιχτό, γιατί τα παιδιά μας είναι
το μέλλον του τόπου μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Χριστίνα Κλεφτογιάννη - Μπαμπούλα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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θα αλλάξει η εικόνα της όμορφης Άσκρης.
Με τις καλλίτερες ευχές μου για υγεία και
Από τον κύριο Δήμαρχο λάβαμε με ημερομηνία καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας.
12-6-2013 την παρακάτω επιστολή:
Ο Δήμαρχος
Ντασιώτης
Γεώργιος
Με την ευκαιρία της έκδοσης του 2ου Τεύχους
του περιοδικού σας, θέλω να σας συγχαρώ για -------------------------------------------------------------την ενδιαφέρουσα και αξιέπαινη προσπάθεια Το Άγιο Μύρο
Στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας ,στις
που κάνετε, για την ανάδειξη και προβολή, τό27
Απριλίου ημέρα Σάββατο του Λαζάρου,
σο της Άσκρης όσο και της ευρύτερης περιοχής.
Αυτές οι πρωτοβουλίες, μόνο θετικές μπορεί στην καθιερωμένη μηνιαία εκδήλωση, έγινε
να είναι και λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι παρουσίαση για την "Παρασκευή Έψηση και
της κοινωνίας μας, κάτι που το έχει εξαιρετικά Καθαγιασμό του Αγ. Μύρου". Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Κωνσταντινίμεγάλη ανάγκη.
Επίσης μου δίνεται την ευκαιρία να ανακοι- δης Ιωσήφ, Φαρμακοποιός και Μυρεψός του
νώσω από τις σελίδες του περιοδικού σας, ότι Οικουμενικού Πατριαρχείου, και ο συνοδός του
έχουμε υπογράψει την σύμβαση και άμεσα θα κ. Παλαβίδης.
Ήταν μία υπέροχη παρουσίαση που καθήαρχίσει, το έργο «ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων Τ.Κ. Άσκρης » του Δήμου Αλιάρτου, λωσε το ακροατήριο και έδειξε την ποιότητα
προϋπολογισμού 985.000,000 Ευρώ, με το οποίο των ομιλιών στο Πνευματικό Κέντρο.

Νέα από τον Δήμο Αλιάρτου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΝΑΙΜΙΑ
Αν κουράζεστε πολύ εύκολα και έχετε χλωμή
όψη, μάλλον υποφέρετε από αναιμία και γι' αυτό
θα πρέπει να πάρετε «σίδηρο». Είναι αλήθεια ότι
αυτά ακριβώς είναι τα συμπτώματα της αναιμίας,
όμως αν δεν υποβληθούμε σε αναλυτικές εξετάσεις
αίματος, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι
πράγματι υποφέρουμε από αναιμία, πόσο μάλλον
ότι αυτό το αίσθημα αδυναμίας είναι αποτέλεσμα
έλλειψης σιδήρου.
Όπως εξηγούν οι ειδικοί, δεν υπάρχει μόνο η σιδηροπενική αναιμία, αν και αυτή είναι η πιο διαδεδομένη μορφή της (500 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι υποφέρουν παγκοσμίως). Υπάρχουν διάφορες μορφές αναιμίας που εμφανίζονται όταν ο οργανισμός στερείται κάποιας άλλης βασικής ουσίας
(και όχι σιδήρου), ή ως αποτέλεσμα κληρονομικότητας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε
την κατάλληλη θεραπεία, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αληθινές αιτίες της διαταραχής.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ο χαμηλός αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων δεν αποτελεί απαραίτητα συνώνυμο της αναιμίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός αυτών των κυττάρων είναι φυσιολογικός ή ακόμα και αυξημένος.
Αντιθέτως, η αναιμία υπάρχει αναμφισβήτητα, αν
είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τα φυσιολογικά
επίπεδα τα ποσοστά:
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• Της αιμοσφαιρίνης, μιας πρωτεΐνης που είναι υπεύθυνη για το κόκκινο χρώμα του αίματος
και επιτρέπει την μεταφορά του οξυγόνου από τους
πνεύμονες σε όλους τους ιστούς του σώματος.
• Του αιματοκρίτη, δηλαδή του δείκτη που μετράει το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων ανά
μονάδα όγκου αίματος.
Πως μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε αν είμαστε αναιμικοί; Αν και υπάρχουν πολλές μορφές αναιμίας και οι αιτίες τους είναι διαφορετικές, παρόλα αυτά τα συμπτώματα αν και διαφέρουν μπορεί να περιλαμβάνουν κάποια από τα παρακάτω:
Κούραση, υπόταση, δυσκολία συγκέντρωσης, αίσθημα
βάρους στα πόδια, δυσκολία αναπνοής κατά τη διάρκεια έντονης προσπάθειας (δύσπνοια), πονοκέφαλος
και ίλιγγος, αϋπνίες, κράμπες στα πόδια, ωχρότητα
και ταχυκαρδία, εύθραυστα νύχια και τριχόπτωση.
Αν εμφανίζουμε τα παραπάνω συμπτώματα, τότε το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε,
είναι να απευθυνθούμε στον οικογενειακό μας γιατρό, ο οποίος θα μας ζητήσει να υποβληθούμε σε
γενική εξέταση αίματος, καθώς και σε περαιτέρω
αιματολογικές αναλύσεις για να διαπιστώσει το
είδος της αναιμίας και να υποδείξει την κατάλληλη
θεραπεία.
Τέλος πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σώμα μας έχει
μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να αντισταθμίζει τις
(Συνέχεια στη σελίδα 13)
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Εκκλησιαστικά Νέα / ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Με μεγάλη μας χαρά ο εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ενοριακού Ναού
μας γνωρίζουμε σε όλους τους απανταχού Ασκραίους, ότι υπογράψαμε με το γραφείο Αναστηλώσεων του κ. Χριστοδούλου Δριμούση το
δεύτερο και τελευταίο μέρος της μελέτης αναστήλωσης και αρχιτεκτονικής μελέτης του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Άσκρης.
Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου
που διανύουμε να μας βοηθήσει ο Θεός και το
ενδιαφέρον όλων σας θα έχουμε τη μελέτη αυτή στα χέρια μας ώστε να μπορέσουμε να την
υποβάλλουμε στα αδιάθετα προγράμματα του
ΕΣΠΑ.
Πολλοί συντοπίτες μας μέχρι τώρα έχουν
υποβάλλει την πρόθεση να βοηθήσουν στην
αποπληρωμή του κόστους της μελέτης αυτής
και τα ονόματά τους. Στο επόμενο τεύχος του
περιοδικού θα ανακοινώσουμε τα ονόματά
τους και στο τέλος του έργου θα τα χαράξουμε
σε πλάκα που θα εντοιχιστεί στον Αγ. Βλάσιο.
Στο σημείο αυτό χρέος μας είναι να μνημονεύσουμε την συμπαράσταση που είχαμε μέχρι

τώρα από τον Δήμο και τον Δήμαρχό μας που
πλήρωσαν εξ ολοκλήρου το πρώτο μέρος της
μελέτης αυτής.
Ακόμη σας γνωστοποιούμε ότι μέρος της
αξίας της 2ης φάσης της μελέτης αποκατάστασης προέρχεται από επιδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που είχαμε λάβει με
μέριμνα του κ. Παντελή Μήτσαινα.
Από δω και πέρα λόγω των εργασιών που
θα γίνουν στον Ναό του Αγ. Βλασίου, κάθε επαφή που προορίζεται να γίνει σε ακτίνα 5 μέτρων απ;o τον Αγ. Βλάσιο δεν θα επιτρέπεται,
και όποιος έχει πρόβλημα, θ' απευθύνεται
στον ιερέα ή στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά τον κ. Γ, Παπαδημητρίου του Δημητρίου, για την προσφορά του ποσού των 500 ευρώ
προς την εκκλησία μας, και ευχόμαστε να είναι παράδειγμα προς μίμηση.
Με τις καλλίτερες ευχές μας
ο εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
του Ιερού Ναού μας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόβλημα
Μια γυναίκα έχει αυγά στο καλάθι της. Στο πρώτο σπίτι που συναντά αφήνει τα μισά από όσα
έχει και μισό αυγό. Στο δεύτερο σπίτι που συναντά αφήνει τα μισά από όσα έμειναν και μισό
αυγό. Στο τρίτο σπίτι που συναντά αφήνει τα μισά από όσα έμειναν και μισό αυγό. Στο τέλος
της έμεινε ένα αυγό στο καλάθι. Πόσα αυγά είχε αρχικά;
(περιμένουμε απάντηση)
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Βιβλιοπαρουσιάσεις
Τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου, έγινε στο βιβλιοπωλείο ΑΙΓΗΙΣ
στον Πειραιά η νέα, 5η κατά σειρά, παρουσίαση του βιβλίου Στρατιωτική Ιστορία της Βοιωτίας. Για το βιβλίο
μίλησαν ο επίτιμος Αρχηγός του ΓΕΣ στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος, η Νικολέτα Θεοφάνους - Γρεβενιώτη
και ο συγγραφέας.
Παρέστησαν από πλευράς Άσκρης ο Κώστας Καπέλιος με τη σύζυγό του Μαίρη, ο Κώστας Γρεβενιώτης, η
Χαρά Μπαμπούλα και η Ελένη Σταμάτη.
Μετά από πρόκληση της υπευθύνου του βιβλιοπωλείου "ΑΙΓΗΙΣ" ο συγγραφέας μίλησε για το Σύλλογο και
αναφέρθηκε στις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες για τον
Αύγουστο. Όλοι θαύμασαν την Άσκρη για την πρωτοπορία και εξέφρασαν την επιθυμία να παρακολουθήσουν
το σύνολο ή κάποιες από τις εκδηλώσεις.
Για μία ακόμη φορά προβλήθηκε η Άσκρη με ένα μοναδικό τρόπο.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Και λίγο γέλιο, ... κάνει πάντα καλό!
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ η οποία μας γράφει ότι το γεγονός
είναι πραγματικό.
Ένας Έλληνας μπαίνει σε μια τράπεζα της
Νέας Υόρκης και ζητάει πληροφορίες για ένα δάνειο. Λέει στον υπάλληλο των δανείων ότι θέλει
να ταξιδέψει στην Ελλάδα λόγω των εορτών των
Χριστουγέννων για 2 εβδομάδες και χρειάζεται να
πάρει οπωσδήποτε ένα δάνειο των 5000$.
Ο υπάλληλος του εξηγεί ότι η τράπεζα θα
χρειασθεί ένα είδος εξασφάλισης για να του χορηγήσει το δάνειο, έτσι ο Έλληνας βγάζει από την
τσέπη του και αφήνει πάνω στο γραφείο τα κλειδιά από μια ολοκαίνουρια Ferrari, που είναι παρκαρισμένη στην είσοδο της τράπεζας. Αφού
πραγματοποιείται ο έλεγχος από την τράπεζα ότι
το αυτοκίνητο είναι όντως στο όνομα του, μέσα σε
20 λεπτά εγκρίνεται το δάνειο, και ο Έλληνας
παίρνει τα χρήματα και φεύγει. Μόλις φεύγει, ο
διευθυντής της τράπεζας και οι υπάλληλοί του
ξεκαρδίζονται στα γέλια που ο Έλληνας έβαλε
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υποθήκη μια Ferrari των $200.000 για να
πάρει δάνειο $5.000! Ένας υπάλληλος
παίρνει το αυτοκίνητο και το αφήνει στο
υπόγειο γκαράζ της τράπεζας. Δυο εβδομάδες αργότερα ο Έλληνας επιστρέφει,
πληρώνει $5.000 και τον τόκο που ανέρχεται στα $15.41.
Ο υπάλληλος του λέει;
Κύριε είμαστε ευτυχείς που συνεργαστήκατε με την τράπεζα μας, όλα έγιναν
σωστά μόνο που έχουμε μια απορία. Όσο
εσείς λείπατε, ελέγξαμε στον υπολογιστή
και βρήκαμε ότι είσαστε δισεκατομμυριούχος! Το περίεργο είναι ποιος ήταν ο λόγος
που πήρατε το δάνειο!
Και ο Έλληνας απαντά:
Πες μου ένα άλλο σημείο στη Νέα Υόρκη που θα μπορούσε να αφήσει κανείς μια
Ferrari με ασφάλεια για δυο εβδομάδες
πληρώνοντας για παρκινγκ μόνο $15.41!!!
Κόκκαλο ο υπάλληλος…..
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“ΜΟΥΣΕΙΑ - 2013” (10-12 Αυγ 2013)
Σάββατο, 10 Αυγούστου (Πλατεία Άσκρης)
Κτησίβιος ο Ασκρηνός
Αναφορά στον κορυφαίο μηχανικό της αρχαιότητας (Ιωάννης Γκανάσος)
Θα εγκαινιασθούν η Ύδραυλις και η Αντλία του
Κτησίβιου (Παναγιώτης Στέφος).
---------------------Κυριακή, 11 Αυγούστου (Αρχαίο Θέατρο)
Αναφορά στις Μούσες
Σκηνοθεσία Θόδωρος Μαραγκός
Συναυλία αρχαίας ελληνικής μουσικής
Με την Ορχήστρα Αρχαιοελληνικών Μουσικών
Οργάνων «ΛύρΑυλος», υπό τη διεύθυνση του
Παναγιώτη Στέφου.
---------------------Δευτέρα, 12 Αυγούστου (Αρχαίο Θέατρο)
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ του Αισχύλου
από τον Οργανισμό ελληνικού θεάτρου «ΑΙΧΜΗ»

Επιπρόσθετα, την Παρασκευή, 16 Αυγούστου
το Πρόγραμμα ΒΟΙΩΤΙΑ (Πλατεία Άσκρης).
Διαμόρφωση του πληθυσμού της Βοιωτίας από
την Αρχαϊκή εποχή μέχρι την Τουρκοκρατία.
Prof. Dr. Anthony Snodgrass Cambridge University και Prof. Dr. John Bintliff Leiden University
---------------------Από Παρασκευή 8 μέχρι Κυριακή 18 Αυγούστου θα λειτουργεί στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης έκθεση γλυπτών και ζωγραφικής του καταξιωμένου καλλιτέχνη Κώστα Καπέλιου.
Τις πρωινές ώρες του διημέρου 10 και 11 Αυγούστου θα έχει πορείες στο φαράγγι ΟΛΜΕΙΟΣ
και ανάβαση στον Ελικώνα, καθώς και επισκέψεις
σε εξωκκλήσια και περιβαλλοντολογικά πάρκα.
Λεπτοµέρειες για τις εκδηλώσεις αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.hsiodos.gr) και DVD
αυτών διατίθενται στο Πνευµατικό Κέντρο έναντι
συµβολικού τιµήµατος.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αρχαίο Θέατρο
Αρχές του 2010 όλοι μας θεωρούσαν έργο: «Ανασκαφικές - Ερευνητικές εργασίες για ανάδειξη
τρελούς. Aρχές Αυγούστου 2010 μας ειρωΑρχαίου Θεάτρου: Κοιλάδας των Μουσών» προϋπολογινεύονταν. 9 Αυγούστου 2010 ο θρίαμβος. σμού 50.000,OO€. Παρακαλούμε για τις δικές σας, περαιΗ Βοιωτία συγκεντρώθηκε στην Άσκρη. τέρω, απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση.
Ο ΑΝΠΠΕΡΙIΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έκτοτε όλοι ομιλούν για το αρχαίο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ MOYΛΚΙΩΤHΣ
θέατρο.
Ο Σύλλογος κινήθηκε μεθοδικά:
Μετά την ανα• Ανάδειξη
σκαφή θα ανοίξει
• Γαιοφυσική έρευνα (διασκόπιση)
ο «κουµπαράς»
• Ανασκαφή
από το Σωµατείο
«∆ιάζωµα» προς
• Μελέτες αναστήλωσης
εξασφάλιση πό• Αναστήλωση
ρων για τις µελέΜετά τη χρηματοδότηση από το Δήμο
τες. Τούτο επείγει
της γαιοφυσικής έρευνας, έρχεται η Περιµετά το καλό κλίφερειακή Ενότητα Βοιωτίας να χρημαµα που δηµιούρτοδοτήσει την ανασκαφή:
γησε και ο Γιώργος Λεκάκης. Για την αναστήλωση θα επιδιωχθεί χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ.
ΘΕΜΑ: Ένταξη έργου σε πρόγραμμα Δ.Ε. Πε------------------------ριφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Άσκρη γίΣας γνωρίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμνονται
πάντα το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα,
βούλιο Στερεάς Ελλάδος; με την υπ' αριθ.
61/27~3-2013 απόφασή του, ενέταξε στο Πρό- από την αρχή λειτουργίας του Πνευματικού Κέγραμμα Δ.Ε. 2013 της Περιφερειακής Ενότητας ντρου (Σεπτέμβριο του 2012) και είναι ελεύθερες
Βοιωτίας, που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ, το
για όλους.
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Έγραψαν για τη “Φωνή της Άσκρης”
Με χαρά και συγκίνηση μεγάλη ξανακούστηκε η
"Φωνή της AΣΚPHΣ" σαν αντιφώνηση από τις επικλήσεις του μεγάλου ΗΣΙΟΔΟΥ να συνεχιστεί ο
ήχος των Μουσών σαν μια παναιώνια Μουσική
Πανδαισία.
Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης “ΗΣΙΟΔΟΣ"
δημιουργεί με τον τίτλο και μόνον παγκόσμια κελεύσματα, ειδικά την σήμερον ημέραν, ημέρα πτώσης - κατάπτωσης αξιών.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με την
σφραγίδα του εξαίρετου συναδέλφου Στρατηγού
ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΠΠΑ (εκλεκτού μέλους και της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος) προάγουν τα κελεύσματα της εποχής για να ξανακουστούν οι ωδές
που ηχούσαν άλλοτε στο θέατρο της κοιλάδας των
Μουσών.
Συγχαίρουμε όλες τις σύγχρονες κινήσεις της
Άσκρης και ευχόμαστε να ακούγονται, όλο και περισσότερο, οι αξίες μιας άλλης εποχής.
Η συντακτική επιτροπή με κορυφαία την κ. Ελένη Σταμάτη – Μπίμπα και τις κυρίες Χαρά Μπαμπούλα – Νικολοπούλου, Σοφία Πικάση, Κων/να
Τάτση και Παναγιώτα Βασιλείου – Τσουμπρή πρέπει να ενισχυθεί με 4 ακόμη κυρίες για να συμπληρωθεί ο αριθμός 9 των Ελικωνείων Μουσών, για να
μας θυμίσουν ξανά και τις Αρχαίες τελετές ερωτίδια με αγώνες και τραγούδια με χορωδιακή μορφή
κλπ κλπ.
Αντιπτέραρχος (εα) Νικόλαος Νόκας
Πρόεδρος Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος
Ευχόμαστε επιτυχία και μακροημέρευση στην
καινούργια εφημερίδα σας. Δέχεστε συνδρομητές;
Θα μπορούσαμε να γίνουμε; Γιάννης Νικολαΐδης
Φωτεινή Φιλοσόφου
Συγχαρητήρια! Πολύ καλή! Σιδεροκέφαλη και
στα χίλια φύλλα, όπως ο γαλλικός λε Μοντ έφτιαξε
ένα γλύκισμα με "χίλια φύλλα" (το γνωστό έκτοτε
μιλφέιγ) να φτιάξετε κι εσείς για την εφημερίδα
σας το "χιλίασκρο". Καλή έμπνευση και φτιάξτε
διαγωνισμό από τώρα!
Γ. Λεκάκης
Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐφημερίδα καὶ θερμὰ συγχαρητήρια γιὰ τὸ ἐγχείρημα.
Χαίρομαι ἰδιαίτερα διότι ἔχετε βάλει πολὺ ψηλὰ
τὸν πῆχυ καὶ δὲν σᾶς τρομάζει καθόλου.
Καλὴ συνέχεια καὶ Καλὴ Ἀνάσταση (τὸ γρηγορώτερο)
Ἀπόστολος Γονιδέλλης
Σας ευχαριστώ θερμά
Η φωνή της Άσκρης
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(Αναιμία, συνέχεια από τη σελίδα 13)
επιπτώσεις από την πρώιμη αναιμία. Αν η αναιμία
είναι ήπιας μορφής ή έχει αναπτυχτεί προοδευτικά
σε βάθος χρόνου, τότε είναι πιθανό να μη εμφανίσει
συμπτώματα. Όπως όλοι οι ενήλικοι, έτσι κι εσείς
,αφού έρθετε πρώτα σε συνεννόηση με το γιατρό
σας θα πρέπει να κάνετε περίπου μία φορά το χρόνο τις βασικές εξετάσεις που συνθέτουν ένα τσεκάπ
και περιλαμβάνουν τη γενική εξέταση αίματος που
είναι σημαντική για τη διάγνωση της αναιμίας.
Γενικά είναι χρήσιμο να ακολουθούμε τις οδηγίες
των ειδικών και να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις
όσο συχνά χρειάζεται. Γιατί όπως είναι γνωστό ακόμα και οι πιο σοβαρές παθήσεις, αν διαγνωστούν
έγκαιρα και στα πρώτα στάδια, μπορούν στις μέρες
μας να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Και επιπλέον θα μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια την
κατάσταση της υγείας μας, αφού θα παρακολουθούμε σε ποια επίπεδα κυμαίνονται οι δείκτες που
την επηρεάζουν, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να
τους διατηρούμε πάντα μέσα στα φυσιολογικά όρια.
(X.M.N.)

Το άγγελμα 3μήνου
Οι φιλόδοξοι άνδρες θέλουν να καλυτερεύσουν τον
κόσμο.
Οι σωστές μητέρες θέλουν να καλυτερεύσουν την
οικογένειά τους. Ένα έργο πολύ πιο δύσκολο.
Υπάρχουν δύο είδη ευγνωμοσύνης.
Εκείνη που νοιώθουμε για ότι παίρνουμε.
Και εκείνη που νοιώθουμε για ότι δίνουμε.
Η δεύτερη υπερέχει.
(Ανάβαση στον Ελικώνα, συνέχεια από τη σελ. 1)

της Βασιλική και ο Λευτέρης Λιανός με τον συνεργάτη του Δημήτρη από τη Λιβαδειά. Ήταν
μία καλή παρέα η οποία καταγοητεύθηκε από
το υπέροχο ταξίδι. Οι πολλές στάσεις, οι ιστορικές αναφορές, η συζήτηση επάνω στη χλωρίδα και την πανίδα και οι γεωλογικοί προβληματισμοί, έκαναν την ανάβαση άνετη και ξεκούραστη. Σημαντική ήταν εδώ η παρουσία του
κυρίου Βαρβαρούση. Η κατάβαση προς το Χαλίκι δεν προσφέρει τίποτα εκτός από το βαθμό
κινδύνου. Σύντομα η ανάβαση θα επαναληφθεί με νέες ολιγομελείς ομάδες.
(ΙΛΠ)
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Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ
Ο «Α.Ο Άσκρης ιδρύθηκε το 1979 και από τότε αγωνίζεται συνεχώς στα πρωταθλήματα της Βοιωτίας.
Περισσότερα στο επόμενο.

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

29 Μαΐου 1453. Η Πόλις εάλω
Την επόμενη ημέρα παρουσιάσθηκε στο Μωάμεθ ο μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς, τον προσκύνησε και του πρόσφερε ένα ολόκληρο θησαυρό
για να απελευθερωθούν τα παιδιά του. Ο Μωάμεθ
του είπε ότι “αν είχες δώσει αυτά στον βασιλέα σου,
και τα παιδιά σου, αλλά και η πόλη σου θα ήταν ελεύθερη”. Και πρόσταξε να θανατώσουν πρώτα
τους γιούς του και μετά αυτόν. Αναλυτικά διαβάστε τον Φραντζή:
CRONIKON TOU GEWRGIOU FRANTZH
TOU CRHMATISANTOS PRWTOBESTIARITOU KAI METEPEITA
MEGALOU LOGOQETOU, DIA DE TOU QEIOU KAI AGGELIKOU
SCHMATOS METONOMASQENTOS GRHGORIOU MONACOU (432,37)
3. `O d5 ¢mhr©j tÍ n…kV tÍ meg£lV ™parqeˆj kaˆ ple…sthj kenodox…aj
plhsqeˆj kaˆ t¾n ÑfrÝn ™parqeˆj çmÕj kaˆ ¢nele»mwn ™f£nh. Proselqën
d5 aÙtù Ð mšgaj doÝx Ð kÝr Louk©j Ð Notar©j prosekÚnhsen aÙtÕn kaˆ
de…xaj aÙtù qhsaurÕn polÚn, Ön ece kekrummšnon, kaˆ l…qouj kaˆ
marg£rouj kaˆ ›tera l£fura ¥xia basileàsin, § „dën Ð ¢mhr©j kaˆ
p©sa ¹ boul¾ aÙtoà ™qaÚmasan. `O d5 Notar©j epe tù ¢mhr´· Taàta
p£nta ™fÚlatton di¦ t¾n basile…an sou· kaˆ „doÝ t¦ nàn car…zoma… soi
dîron kaˆ dšmai dšxai toà doÚlou sou t¾n dšhsin kaˆ parak£lesin.”
”Elpizen oân oátoj di' aÙtîn ™leuqer…aj tuce‹n met¦ toà o‡kou aÙtoà.
'Apelog…sato d5 aÙtù Ð ¢mhr©j kaˆ epen. ’W ¹mikÚon kaˆ ¢p£nqrwpe
mhcanorr£fe kaˆ polÚtrope, tosoàton ploàton ecej kaˆ oÙk ™bo»qhsaj
tù basile‹ tù aÙqšntV sou kaˆ tÍ pÒlei tÍ patr…di sou; Nàn d5 met¦
toioÚtwn ponhriîn kaˆ panourgiîn, §j odaj poie‹n kaˆ pr£ttein ™k
neÒthtoj, boÚlV Øposkel…sai k¢m5 kaˆ fÚgVj toà pršpontÒj soi; E„pš
moi, ð ¢sebšj, t…j Ð car…saj moi tÕn ploàton tÕn sÕn kaˆ t¾n pÒlin
taÚthn e„j ce‹r£j mou”; Lšgei aÙtù Ð Notar©j· `O QeÒj.” `O d5 ¢mhr©j
epen aÙtù· 'Epeˆ Ð QeÕj taàt£ moi ™car…sato, kaˆ s5 kaˆ p£ntaj ØpÕ
t¦j ce‹r£j mou doÚlouj œdwse, t… sÝ lšgeij, ponhrš, kaˆ fluare‹j; Pîj
oÙk œsteil£j moi aÙt£, prˆn t¾n m£chn kin»sw kaq' Ømîn À prˆn t¾n
pÒlin nik»sw, †na Ñfe…lw soi t¾n c£rin kaˆ t¾n ¢ntamoib»n; Nàn oàn oÙk
e sÝ Ð car…saj moi taàta, ¢ll¦ Ð QeÒj.” Kaˆ eÙqÝj érise to‹j dhm…oij,
†na e„j fulak¾n b£lwsin aÙtÕn kaˆ ¢sfalîj thrîsi.
4. TÍ d5 ™paÚrion prost£xaj ½negkan p£lin aÙtÕn œmprosqen toà
b»matoj aÙtoà· kaˆ lšgei aÙtù· 'Epeˆ oÙk ºqšlhsaj bohqÁsai tù basile‹

kaˆ tÍ patr…di soà met¦ tosoÚtou qhsauroà ¢nariqm»tou, Ön
ecej, kaˆ di¦ t… oÙk ™boÚleusaj tÕn basilša, Óte ™m»nusa
aÙtù, †na met' e„r»nhj moi dèsV t¾n pÒlin kaˆ ¥llon ¢nt' aÙtÁj
tÒpon dèsw met' ¢g£phj kaˆ fil…aj, †na m¾ tosoàtoi fÒnoi ¢n¦
mšson ¹mîn gen»swntai; ”`O d5 ¢pokriqeˆj epen· 'Egë ¢na…tiÒj
e„mi tÁj toiaÚthj Øpoqšsewj, ¢ll' oƒ `Enetoˆ kaˆ oƒ ™n tù
Galat´, o‰ œtasson tù basile‹, ste‹lai e„j bo»qeian aÙtù
stÒlon kaˆ stratÒn.” `O d5 ¢mhr©j poll¦ odaj,” lšgei,
yeÚdouj ™feur»mata, t¦ nàn d5 kairÕj yeÚdouj oÙk œstin, †na
soi bohq»swsi.” Kaˆ prost£xaj ™pˆ t¾n aÜrion ™pˆ toà Xhroà
LÒfou ¢gor¦n katenèpion aÙtoà qanatèswsi toÝj dÚo uƒoÝj
aÙtoà, oÛj pote Étei tù basile‹, †na tÕn ›na aÙtîn tim»sV tù
toà meg£lou kontostaÚlou ¢xièmati kaˆ tÕn ›teron tù toà
meg£lou logoqštou, eta kaˆ aÙtÕn qanatèswsin, æj kaˆ
™gšneto· kaˆ oÛtw t¦ toà Louk© toà Notar© pšraj œlabon.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η Κωνσταντινούπολη δεν αλώθηκε ούτε
από την στρατιωτική δύναμη του Μωάμεθ
του Β΄ του Πορθητή, ούτε από το ανώτερο
πυροβολικό του, ούτε από το άνοιγμα της
Κερκόπορτας από τους ανθενωτικούς ιερωμένους ούτε από την προδοσία των Δυτικών
που δεν ενίσχυσαν τον Αυτοκράτορα. Η
άλωση της Πόλης προήλθε από την κοινωνική αναρχία και αποσάθρωση, την κοινωνική διαφθορά και ανισότητα. Η εξαθλίωση
του δημόσιου βίου, η ανάρρηση σε δημόσια
αξιώματα φαύλων και φιλήδονων ανθρώπων, η διαφθορά των Αξιωματούχων, η
θρησκοληψία του Κλήρου, η ηττοπάθεια
των Αρχόντων….
Κάθε ομοιότητα με την σημερινή πραγματικότητα (δεν) είναι συμπτωματική.., (ΙΛΠ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανέκδοτο.
Ο άνδρας διαβάζει την εφημερίδα του, και ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα του και χωρίς
άλλη λέξη του αστράφτει μια σφαλιάρα.
Άνδρας. Μα καλά τρελάθηκες τι με χτυπάς;
Γυναίκα Τί είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην
τσέπη του παντελονιού σου και γράφει ΜΑΡΙΛΟΥ;
Άνδρας. Δεν θυμάσαι πριν δύο εβδομάδες που πήγα στον ιππόδρομο? ΜΑΡΙΛΟΥ είναι το όνομα του
αλόγου που είχα ποντάρει.
Γυναίκα. Πω πω με συγχωρείς ώρες ώρες και γω
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δεν καταλαβαίνω πως γίνομαι τόσο ζηλιάρα. Ελπίζω να μη σε πόνεσα πολύ.
..Μετά από τρείς μέρες το ίδιο σκηνικό. Ο άνδρας
να διαβάζει αμέριμνος την εφημερίδα του στην πολυθρόνα και η γυναίκα του ρίχνει μια δυνατή με το
τηγάνι στο κεφάλι.
Άνδρας. Μα καλά τι έπαθες πάλι;
Γυναίκα Τηλεφώνησε το ΑΛΟΓΟ σου και σε θέλει.....
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε
Έφυγε
----------------------------------------------------------------------------------------------Μαργαρίτη
Μαρία
του Γεώρ.
3. 5.1919
14. 4.2013
Καραγάτσουλη Βάγια
του Γεωρ.
9. 4.1940
27. 4.2013
Πέππα
Καλομοίρα του Δημ.
14.11.1930
28. 4.2013

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους
Στις 21 Μαΐου 2013 απεβίωσε στην Αυστραλία και η ομογενής Φριδερίκη Τζανίμη του Ευαγγέλου και
της Ευσταθίας σε ηλικία 79 ετών. Πήγε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60, μετά από πρόσκληση της αδελφής της Αλεξάνδρας Τσιώρα. Ο σύζυγός της Κώστας πέθανε προ δεκαετίας περίπου. Ο Θεός να την
αναπαύσει.. Στις κόρες της ευχόμαστε να είναι καλά και να τη θυμούνται. Οι οικογένειες των αδελφών
της έκαναν τρισάγιο στην Αθήνα και στις 30 Ιουνίου θα κάνουν 40ήμερο μνημόσυνο στη Μονή Ευαγγελίστριας.
(Σ.Σ. Για τους ομογενείς θα γίνεται πάντα χωριστή αναφορά, εφόσον υπάρχουν στοιχεία)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Κανένα δέντρο δεν μεγαλώνει μοναχό. Τα δέντρα μεγαλώνουν σε κοινότητες. Γύρω από συγκεκριμένα δέντρα αναπτύσσονται συγκεκριμένα φυτά. Και κάθε συγκεκριμένο φυτό έχει να προσφέρει μια συγκεκριμένη
μορφή θεραπείας. Κι έτσι αν σκοτώσετε όλα τα δέντρα,
αν κόψετε όλα τα δέντρα, καταστρέφετε μια ολόκληρη
κοινότητα. Δεν καταστρέφετε απλώς ένα δέντρο, αλλά
ολόκληρη την κοινότητα που το περιβάλλει. [...] Και πολύ απλά, αν ξαναφυτεύσετε δέντρα, δεν θα καταφέρετε
να ξαναφυτεύσετε μια κοινότητα. Θα έχετε χάσει πολλά
στην πορεία.”
(Απόσπασμα από ένα σχόλιο-ομιλία Ινδιάνων πρεσβύτερων)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEKDOTO
Ένας Εβραίος προσπαθεί πολύ καιρό να µιλήσει µε τον
Θεό .Μετά από µεγάλη επιµονή (χαρακτηριστικό των
εβραίων), τα καταφέρνει.
- Θεέ µου, έχω µια επιχείρηση, ένα εστιατόριο και τα
πάω πολύ καλά.
- Αυτό είναι καλό, λέει ο Θεός.
- Ναι, αλλά ξέρεις, Κύριε, αυτό το εστιατόριο δεν το
άνοιξα εγώ, αλλά ο πατέρας µου.
- Και;
- Λοιπόν, στην πραγµατικότητα ούτε αυτός το άνοιξε,

ήταν από τον παππού µου.
- Και;
- Λοιπόν, ούτε ο παππούς µου το άνοιξε, το κληρονόµησε από τον προπάππου µου.
- Καταλαβαίνω, είναι µια οικογενειακή επιχείρηση,
αλλά ποιο είναι το πρόβληµα;
- Λοιπόν, ο προπάππους ούτε αυτός το άνοιξε, αλλά
το κληρονόµησε από τον πατέρα του…
- Καταλαβαίνω άνθρωπέ µου, αλλά πού θες να καταλήξεις στο τέλος; Στον Ιησού;
- Ακριβώς εκεί Θεέ µου, εκείνο τον Μυστικό ∆είπνο
δεν τον πλήρωσε κανείς µέχρι τώρα..

Ραντεβού στο επόμενο τεύχος στο τέλος του καλοκαιριού με πλούσια και δυνατά
θέματα όπως είναι και αυτά πού διαβάζετε τώρα.
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Πριν αρκετά χρόνια εκδρομή στον Ισθμό
της Κορίνθου από γυναίκες του χωριού μας.
Από αριστερά διακρίνονται Μαριγούλα
Μήτσαινα, Μήλια Χρήστου-Ρουσέτη+, Νίκη
Ρουσέτη ,Φωτεινή Σαμαρτζή, Κούλα Πέππα,
Μαρία και Καίτη Σταμάτη, Ελένη Γαλάνη,
Ελένη Γαλάνη και Ελένη Σαμαρτζή.

Επάνω: Μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄

Επάνω: Μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού εκδρομή στις πλαγιές
του Ελικώνα πρωτομαγιά 1968.
Διακρίνονται από αριστερά Αριστέα Γρεβενιώτη, Λουκάς Παπαντωνίου, Λευτέρης Λιανός, Μπάμπης Χρήστου, Φιλοποίμης
Γκούμας+, Μελέτης Κιούσης, Παναγιώτης Ρουσέτης , Βασίλης
Χρήστου. Την υπόλοιπη παρέα την αφήνουμε στην δική σας
προσπάθεια.
Αριστερά: Μάιος 1957
Θεόκλης Παπαπαναγιώτου+, Κ. Κιούσης, Στέλιος Σαμαρτζής, Ι.
Αγγέλου (Νεοχώρι)
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