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ΜΟΥΣΕΙΑ – 2013
Την Παρασκευή 16 Αυγούστου, ολοκληρώολοκληρ
θηκαν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου ΦιλοπροόΦιλοπρο
δων Άσκρης “Ο ΗΣΙΟΔΟΣ” με τίτλο "ΜΟΥ"ΜΟ
ΣΕΙΑ 2013".
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαευχ
ριστεί θερμά τους ομιλητές, καθώς και όσους
συμμετείχαν με οποιαδήποτε ιδιότητα. Κυρίως
όμως όλες τις κοπέλες που μάγεψαν με τα λόλ
για και τη χάρη τους τα ακροατήρια.
(Αναλυτικά οι εκδηλώσεις στη σελίδα 12)
DVD διατίθενται από το συνεταιριστικό κατάκατ
στημα “ΕΥΦΗΜΗ”,, η τροφός των Μουσών.
Μουσών
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Από 9 έως 18 Αυγούστου λειτουργούσε στο
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης η έκθεση γλυπτών
και ζωγραφικής του καταξιωμένου καλλιτέκαλλιτ
χνη Κώστα Καπέλλιου.. Μία έκθεση ανάλοανάλ
γη με το επίπεδο των εκδ
δηλώσεων, την οποίαν
επισκέφθηκαν πάρα πολ
λλοί, ειδικοί και μη, όχι
μόνον από την Άσκρη
σκρη αλλά και την ευρύτερη
περιοχή, ακόμη και μεταπτυχιακοί
ταπτυχιακοί και διδαδιδ
κτορικοί φοιτητές από Πανεπιστήμια του εξωεξ
τερικού. Τα σχόλια των επισκεπτών ήταν θετιθετ
κά στο σύνολό τους.
Σελίδα 1

Περιεχόμενα
Σύντομη Ιστορία της Άσκρης
σελ. 3
Ένα αρχαίο γλυπτό ανάγλυφο
σελ. 4
Κτησίβιος, ο άλλος μεγάλος από την Άσκρη σελ.5
Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων
σελ.6
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης σελ.7
Εκπαίδευση
σελ.8
Μία άλλη ανάβαση στον Ελικώνα
σελ.9
Ήθη και έθιμα του αρβανίτικου γάμου
σελ. 10
Παιδί και πληροφορική
σελ. 11
“ΜΟΥΣΕΙΑ - 2013”
σελ.12
Περί ρουφιάνων
σελ.13
Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ
σελ.14
Κοινωνικά
σελ.14-15
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 €
στο κατάστημα της πλατείας “ΕΥΦΗΜΗ”.
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 15 ευρώ ή
να τα καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155051034-190 του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ
GR25 0172 1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια
κάλυψη των εξόδων.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκ των αναγνωστών συνδρομητών και μελών του Συλλόγου μας επιθυμούν, την προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, μπορούν να διαφημιστούν στην
εφημερίδα μας μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
με τον Πρόεδρο ή την Ταμία του Συλλόγου μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σημείωση σύνταξης
Αγαπητοί αναγνώστες,
Το όμορφο καλοκαιράκι είναι στη δύση του,
εμείς επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας
και είμαστε σε θέση να υποδεχθούμε την πιο
ρομαντική εποχή του χρόνου το Φθινόπωρο.
Η Φωνή της Άσκρης ξανά κοντά σας με το 3ο
τεύχος έτοιμο να σας ενημερώσει, να σας ευχαριστήσει, να σας διδάξει και να σας ψυχαγωγήσει.
Η ανθρώπινη ψυχολογία έχει ανάγκη από
πηγές αισιοδοξίας χαράς και υπομονής. Γι' αυτό ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ο " ΗΣΙΟΣΟΣ" ,
και ο Σύλλογος Γυναικών, φρόντισαν το καλοκαίρι που πέρασε να είναι γεμάτο από εκπλήξεις. Τραγούδια χοροί, παράδοση, θέατρο,
γνώση, ποιότητα. Έτσι γεμάτοι απ' όλα αυτά
και οπλισμένοι με αγάπη για τον συνάνθρωπο,
το χωριό και την χώρα μας ας υποδεχθούμε το
υπόλοιπο της χρονιάς
Είναι βέβαιο, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο
κοσμοϊστορικών αλλαγών. Τα πάντα δείχνουν
να καταρρέουν. Ακόμα και η φύση αντιδρά με
τις πρωτόγνωρες αναταραχές της. Όμως σχεδόν πάντοτε το κακό με το καλό συμπορεύονται.
Ως εκ τούτου, από μια κατάρρευση είναι βέβαιο ότι θα ξεπροβάλλει ένα νέο δημιούργημα, ελπίζουμε να είναι σύντομα. Καλή ανάγνωση του περιοδικού, και μη ξεχνάτε ότι κάθε
μήνα το τελευταίο Σάββατο γίνεται και μία
εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο. Στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς ευχόμαστε
καλή Σχολική χρονιά.
Ε.Σ.

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

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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Άγγελμα τριμήνου
Η απλή παρουσία του ευφυούς ανθρώπου
είναι κατά κανόνα, για τον βλάκα, στο έπακρο
προκλητική…
Ουδείς ευφυής μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε
να πείσει βλάκα και ουδεμία συνεννόηση επετεύχθη ποτέ μεταξύ ετερογενών εγκεφάλων…
(Αναλυτικά στο επόμενο)
Σελίδα 2

Σύντομη Ιστορία της Άσκρης (Μέρος 3ο - τελευταίο)
Με τη διάδοση του Χριστιανισμού, η Άσκρη
μετακινείται στην θέση της Επισκοπής και εξελίσσεται σε έδρα της επαρχίας Θεσπιών, με
το όνομα Παναγιά. Ο πληθυσμός ξεπερνά τους
1.300 κατοίκους, κτίζονται πολλές εκκλησίες,
κάποιες με λείψανα αρχαίων ναών, και ιδρύεται η επισκοπή Θεσπιών.
Στην Επισκοπή υπάρχουν λείψανα βυζαντινού κτίσματος. Φαίνεται ότι η έδρα της Επισκοπής ήταν το υπόψη κτίσμα και η αδιάλειπτος ζωή του χωριού έφερε μέχρι τις ημέρες
μας την ονομασία του κτιρίου και της ομώνυμης περιοχής. Ανάλογος βυζαντινός ναός υπήρχε και στην περιοχή του Χριστού, ο οποίος
και αναστηλώθηκε το έτος 1969.
Κατά την Φραγκοκρατία η Παναγιά ήταν
έδρα καθολικού επισκόπου και αποτελούσε
κτήμα αρχικά ενός μάϊλου, ο οποίος έμενε
στον Πύργο και αργότερα του ηγεμόνα των
Θηβών Νερούτσου Πίττη. Ο πύργος με διαστάσεις 10 Χ 10 μέτρα, είχε ισόγειο και τρείς ορόφους. Είναι ο μόνος από τους φράγκικους πύργους που είχε και τζάκι.
Στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας βρήκαν εδώ καταφύγιο πολλοί Έλληνες του κάμπου και η Παναγιά εξελίχθηκε σταδιακά, μέχρι το 1570, στο μεγαλύτερο χωριό του Καζά
της Θήβας και μάλιστα με καθαρά ελληνόφωνο πληθυσμό. Σε εκπομπή έγκριτου τηλεοπτικού σταθμού για τη μετάβαση από την άλωση
της Κωνσταντινουπόλεως στην επανάσταση
του 1821, έγινε εκτεταμένη αναφορά στην Παναγιά, ως αντιπροσωπευτικό χωριό της πρώτης
οθωμανικής περιόδου. Στα τέλη του 17ου αιώνα το χωριό συρρικνώθηκε και υποχρεώθηκε
να μετασταθμεύσει στην σημερινή θέση, με το
όνομα Παλαιοπαναγιά.
Με την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό η Άσκρη αποτέλεσε έδρα δήμου με το Νεοχώρι, την Ελοπία και την Ξηρονομή. Σήμερα οι
κάτοικοι της Άσκρης εξακολουθούν να έχουν
πείσμα σαν γνήσιοι Βοιωτοί και να επαληθεύουν το ρήτορα Μένανδρο, ο οποίος έλεγε ότι:
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"ει δε τινες την Άσκρην οικοίεν, εχρήν αυτό τούτο εις εγκώμιον λαμβάνειν, ότι φιλοσοφείν ανάγκη τους ενοικούντας και καρτερικούς είναι"
(Εάν κάποιοι κατοικούν στην Άσκρη πρέπει να
το θεωρούν ως έπαινο, διότι φιλοσοφούν και
είναι υπομονετικοί.)
Γεωγραφική θέση
Η Άσκρη βρίσκεται σε κεντρική θέση του
Δήμου Αλιάρτου και ειδικότερα η ακρόπολη
της αρχαίας πόλης, ο Κερησσός, από όπου είναι ορατή ολόκληρη η περιφέρεια του Δήμου.
Βιβλία για την Άσκρη
• LA MONTAGNE DES MUSES
• Hesiodos’ Ascra
• Hesiods’ Cosmos
• 3.650 χρόνια στην Κοιλάδα των Μουσών
• Άσκρη Πολυστάφυλος
• Η Κοιλάδα των Μουσών
Στην Κοιλάδα των Μουσών οργανώθηκαν
συναυλίες τα τελευταία χρόνια και το 2010 άνοιξε το θέατρο για να ανεβεί η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»
Σοφοκλέους και να τιμηθούν οι Μούσες και ο
Ησίοδος. Οι εκδηλώσεις αυτές, μαζί με τη γιορτή κρασιού της Άσκρης, αποτέλεσαν κορυφαίες
εκδηλώσεις για ολόκληρη τη Βοιωτία, όπως
αυτό φάνηκε από τη συμμετοχή των Βοιωτών,
και ήδη καθιερώθηκαν στη συνείδηση τους.
Η Άσκρη και η Κοιλάδα των Μουσών είναι ο
χώρος του Δήμου, όπου μπορούν να δοθούν
παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας, να αναβιώσουν τα Μουσεία και να τιμηθεί ο Ησίοδος. Εκεί υπάρχουν διαχρονικά μνημεία τα οποία
καταδεικνύουν τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού στις τρείς κυριότερες φάσεις του: την
αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και την Νέα Ελλάδα, όπως αυτός γεννήθηκε και ανδρώθηκε
στον ευλογημένο αυτόν τόπο της ποιητικής
έμπνευσης κάτω από την ιδιαίτερη εύνοια και
προστασία των Μουσών που συμμετείχαν στο
δημιουργικό έργο του Δία.
(Ήταν η εισήγηση στο ΔΣ του Δήμου για τη
ανακήρυξη της Άσκρης ως ιστορικής έδρας του
Δήμου.)

Σελίδα 3

Ένα αρχαίο γλυπτό ανάγλυφο
(του Αναστασίου Αλ. Τζανίμη)
Εκτός από τα γλυπτά ανάγλυφα, τα οποία βρέθηκαν από
τον Γάλλο αρχαιολόγο Ρ. Jamot στην Κοιλάδα των Μουσών
και είναι δημοσιευμένα στο βιβλίο μου: Η Κοιλάδα των
Μουσών: Έρευνες, ανασκαφές, ευρήματα (σελ. 126-130) υπάρχει και ένα το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, βρέθηκε στο χωριό Παλαιοπαναγιά ενώ κανονικά στην πραγματικότητα θα πρέπει να βρέθηκε σε κάποια περιοχή της
Κοιλάδας των Μουσών και μεταφέρθηκε από τους κατοίκους στο παρακείμενο χωριό Παλαιοπαναγιά (σήμερα Άσκρη).
Πρόκειται για ένα ανάγλυφο το οποίο σύμφωνα με τους
επιστήμονες αρχαιολόγους (Βασ. Μαχαίρα)1 ανήκει στην
κατηγορία των ηρώων ιππέων και φέρει την επινραφή: Επί
Ειράνω. Υπάρχουν δυο μαρτυρίες σχειικές με την εύρεση
και την περιγραφή αυτης της επιγραφής του αναγλύφου. Η
πρώτη προέρχεται από τον Γάλλο αρχαιολόγο Ρ. Decharme
(1867)2, ο οποίος γράφει τα εξής: «Η επιγραφή βρέθηκε στο
χωριό Παλαιοπαναγιά άνωθεν ενός χονδροειδούς αναγλύφου το οποίο αναπαριστά ιππέα. Το κύριο όνομα Ειράνος είναι νέο (νεοφανές). Στο Παπικό Λεξικό συναντάμε μόνον το θηλυκό (όνομα) Ειράνα».
ΕΠΙ ΕΙΡΑΝΩ / Επί Ειράνω /
Tombeau d’Iranos. (Τάφος του Ειρανού)
Η δεύτερη μαρτυρία προέρχεται από τον Γερμανό επιστήμονα Dittenberger (αρ. 2131)3, ο οποίος αναφέρει τα
εξής: «Λευκόφαιος ασβεστόλιθος με ανάγλυφο ιππέα και
παράσταση βωμού στο περιθώριο (στόμιο) μιας υπερκείμενης στέρνας (πηγαδιού) στο χωριό Παλαιοπαναγιά».
Σημειωτέον, λοιπόν, ότι η παραπάνω επιγραφή του
αναγλύφου βρίσκεται σήμερα στο στόμιο του πηγαδιού
της οικίας του Βύρωνα Μάντζαλη. Την φωτογράφησε ο
εκλεκτός συντοπίτης μας Κώστας Ν. Καπέλλιος, ο οποίος φωτογράφησε και έναν βυζαντινό (;) σταυρό, ο οποίος είναι εντοιχισμένος στο νότιο τοίχο του πατητηρίου
της ίδιας οικίας. Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται
εμφανώς το Επί Ειράνω.

Βασ. Μαχαίρα. Το θέμα του ήρωα ιππέα στους επιτύμβιους βωμούς του Μουσείου Θηβών.
Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, Τόμος Γ', τεύχος α, Αθήναι 2000, σελ. 848-871.
2 Ρ. Decharme. Recueil d' inscriptions inedites de Beotie. Archives des Missions Scientifiques et
Litteraires. 2me serie, ι. 4, 1867.
3 Dittenberger. Inscriptiones Graecae, t. VII, Berlin 1892.
1
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Σελίδα 4

Κτησίβιος, ο άλλος μεγάλος από την Άσκρη
Kths…bioj d Ð 'Askrhn
™ 'Alexandre…v
AskrhnÕj Ð ™n
mhcanikÕj ™n to‹j `Upomn»masi katecèrisen
katec
...
(Αθήναιου, «Περί Μηχανημάτων», 29,9)

DunatÕn dš ™sti kaˆ ¥neu klim£
£kwn ™pˆ te‹coj
¢nšrcesqai, æj Ð 'AskrhnÕ
Kths
Ð toà
AskrhnÕj Kths…bioj
'Alexandršwj “Hrwnoj kaqhght¾j ™n to‹j ˜autoà
™d»lwsen `Upomn»masi ....
(Κωνσταντίνου VII του Πορφυρογέννητου,
«Παραγγέλματα Πολιορκητικά», 262,12).

230 π.Χ. Ο Έλληνας μηχανικός Κτησίβιος από την
Άσκρα κατασκευάζει ατμοκίνητα μηχανήματα που
δουλεύουν με την πίεση του αέρα και ένα υδραυλιυδραυλ
κό ρολόι που δουλεύει
ύει με γρανάζια. (Professor Dr. R. du
Bois-Reymond und Oberst z. D. C. Schaefer (1908). Handbuch zur
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik.
Technik Verlag von
Julius Springer.)
Ctesibĭus
ĭus in Harpers Dictionary of Classical AntiquiAntiqu
ties （Κτησίβιος). A native of Ascra and contemporary of ArchiArch
medes, who flourished during the reigns of Ptolemy II. and Ptolemy III., or between BC 260 and 240. He was the son of a barber, and
for some time exercised at Alexandria the calling of his parent. His
mechanical genius, however, soon caused him to emerge from obo
scurity, and he became known as the inventor of several very ini
genious
ious contrivances for raising water, etc. The invention of clepsycleps
drae, or water clocks, is also ascribed to him. (Cf. Vitruvius, ix. 9.)

He wrote a book on hydraulic machines, which is now lost. See
Clepsydra; Ctesibica Machina; Horologium.
Horologium http://tiny.cc/mdmcs.

Πριν 2300 χρόνια έφυγε από την Άσκρη ο ΚτησίΚτησ
βιος, για να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον και
να ζήσει το όνειρό του, πρόσθεσε με καμάρι στο
όνομά του το επίθετο Ασκρηνός, μεγαλούργησε
στην Αλεξάνδρεια, χωρίς ποτέ να ξεχάσει την γεγ
νέτειρά του, κατασκεύασε πολλές
πο
μηχανές που διατηρήθηκαν μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα,
ίδρυσε το Μουσείο, δηλαδή το πολυτεχνείο της Αλεξάνδρειας, ανέδειξε άριστους μαθητές, κέρδισε
το σεβασμό της κοινωνίας και καταξιώθηκε ως
κορυφαίος μηχανικός. Τίμησε την Άσκρη και την
Ελλάδα ολόκληρη. Για εμάς αποτελεί το παράδειγπαράδει
μα του Έλληνα μετανάστη.
Αυτός ήταν ο Κτησίβιος ο Ασκρηνός.
Τιμή στην Άσκρη η οποία,
οποία με τη σοφία των
Μουσών, ανέδειξε μορφές όπως τον Ησίοδο και
τον Κτησίβιο.
Τεράστιο βάρος για εμάς τους σημερινούς
Ασκραίους.
(ΙΛΠ)

Τα λουλούδια στην Ελληνική Ανθολογία - Δάφνη του Απόλλωνα
Η Δάφνη ήταν μια νεαρή όμορφη νύμφη, κόρη
του ποτάμιου θεού Πηνειού. Ήταν κυνηγός και
είχε αφιερώσει τη ζωή της στην Άρτεμη, την θεά
του κυνηγιού. Όπως η θεά έτσι και αυτή αρνιόταν
να παντρευτεί. Την περιτριγύριζαν πολλοί θαυθα
μαστές αλλά αυτή τους απέρριπτε όλους ακόμα
και τον ισχυρό γιό του Δία, τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ερωτεύτηκε την Δάφνη, και όταν αυτή
αρνήθηκε τις προτάσεις
ροτάσεις του ,την κυνήγησε ανάαν
μεσα στα δέντρα. Η Δάφνη φοβήθηκε και προσευπροσε
χήθηκε στον πατέρα της να την βοηθήσει. Τότε
λοιπόν ο πατέρας της είπε ότι θα την προστάτευε

μεταμορφώνοντάς την σε δέντρο που θα ρίζωνε
στην όχθη του ποταμού του[την γνωστή μας δάφδά
νη].Όταν ο Απόλλωνας ήρθε ψάχνοντας την ΔάφΔά
νη, ο πατέρας της του είπε ότι μεταμορφώθηκε σε
δέντρο. Ο Απόλλωνας τότε έκοψε μερικά κλαδιά
και έπλεξε ένα στεφάνι σε ανάμνηση της ομορομο
φιάς της και του έρωτά του για αυτήν. Ο Απόλλωνας έκανε την δάφνη ιερό φυτό. Καθιέρωσε την
απονομή δάφνινου στεφανιού στους πρωταθλητές
και σε όσους υπερείχαν σε διάφορα επίπεδα.
Στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι οι νιν
κητές στεφανώνονταν με δάφνινο στεφάνι.

Τα καλά να λέγονται

Ένα προσχολικό test για εσένα.
εσένα
Προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει το λεωφορείο;

Τις πρώτες
ρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής25 ΑυγούΑυγο
στου είχαμε πυρκαγιά στην πλαγιά του Πύργου.
Ευτυχώς η επέμβαση νεαρών του χωριού και η έγκαιρη άφιξη της πυροσβεστικής την έσβησαν πριν
πάρει διαστάσεις. Ο επικεφαλής της ΠυροσβεστιΠυροσβεστ
κής Ομάδας εξήρε τη συμβολή του Συμεώνος
Συμ
Πικάση στην κατάσβεση. Ανάλογη ανησυχία για την
προστασία του περιβάλλοντος έδειξε ο Συμεών κακ
τά τη συναυλία του ΛΥΡΑΥΛΟΣ, όταν ειδοποίησε
για τη φωτιά στον Κοκαλά.
Η ΦτΑ συγχαίρει τον Συμεώνα και τον προβάλει
προς μίμηση.
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Λύση προβλήματος προηγουμένου
προηγουμ
τεύχους
(Το καλάθι με τα αυγά)
Ένα και μισό, ενάμισι, επί δύο τρία. Άρα όταν έφτασε στο τρίτο σπίτι είχε 3. Ομοίως βρίσκουμε
βρ
ότι στο
δεύτερο είχε 7 {(3+1/2)Χ2=7} και στην
στ αρχή (7+1/2)Χ2=15
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Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 3ο)
1878
Γεωργούλας
Θρασύβουλος
Ιωάννης
Δελφίνης
Λουκάς
Νικόλαος
Ζαχαρίας
Γεώργιος
Χρήστος
Ζαρίφης
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Κιούσης
Νικόλαος
Ιωάννης
Κιούσης
Χρήστος
Ιωάννης
Μήτρου
Βασίλειος
Μήτρος
Παπαγεωργίου Διομήδης
Παναγιώτης
Παπαϊσιδώρου Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Παπαναστασίου-Βασιλείου Γεώργιος Αθανάσιος
Ποντίκης
Χαράλαμπος
Παναγιώτης
Τακμάκης
Δημήτριος
Χαράλαμπος
1879
Βαλμάς
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Ζαχαρίας
Παναγιώτης
Νικόλαος
1880
Βασιλείου
Νικόλαος
Παύλος
Γρεβενιώτης
Αναστάσιος
Γεώργιος
Ζαρίφης
Χρήστος
Παναγιώτης
Ζαχαρίας
Δημήτριος
Χαράλαμπος
Μπέλιος
Αναστάσιος
Γεώργιος
Παπαλουκάς
Αναστάσιος
Δημήτριος
Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος Αριστείδης
Πικάσης
Γεώργιος
Χαράλαμπος
Πέππας
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Σαμαρτζής
Κωνσταντίνος Γεώργιος
Σαμαρτζής
Χρήστος
Ιωάννης
Χρήστου
Νικόλαος
Αθανάσιος
Χρήστου
Λουκάς
Κωνσταντίνος
1881
Βούσουρας
Δημήτριος
Χαραλάμπους
Γαλάνης- Αθανασόπουλος Αθανάσιος Δημήτριος
Ζαρίφης
Στυλιανός
Κωνσταντίνος
Κιούσης
Χριστόδουλος
Ιωάννης
Καπράλος
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Λυμπέρης
Χαράλαμπος
Δημήτριος (παππάς)
Παπαπαναγιώτου Νικόλαος
Γεώργιος
Παπαπαναγιώτου Σωτήριος
Αριστείδης
Παπαϊσιδώρου Κωνσταντίνος Ιωάννης
Πέππας
Παναγιώτης
Γεώργιος
Ρουσέτης
Χαράλαμπος
Κωνσταντίνος
1882
Δαμπάνης
Νικόλαος
Σωτήριος
Ιωάννου
Νικόλαος
Ηλίας
Κλεφτογιάννης Κωνσταντίνος Δημήτριος
Λάμπρου
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Μελετίου
Αναστάσιος
Βασίλειος
Σαμαρτζής
Δημήτριος
Αθανάσιος
Χρήστου
Βασίλειος
Αθανάσιος
1883
Ζαρίφης
Νικόλαος
Παναγιώτης
Κολοκυθάς
Άγγελος
Ιωάννης
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Μαργαρίτης
Παναγιώτης
Άγγελος
Νικηφόρος
Αθανάσιος
Δημήτριος
Παπαγεωργίου Ευθύμιος
Παναγιώτης
Παπαϊσιδώρου Αλέξανδρος
Ιωάννης
Σαμαρτζής
Χρήστος
Γεώργιος
Τακμάκης
Σπύρος
Χαραλάμπους
Βασιλείου
Παναγιώτης
Παύλος
1884
Αναδιώτης
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Βασιλείου
Στέργιος
Παύλος
Γρεβενιώτης
Κωνσταντίνος Γεώργιος
Κιούσης
Σπύρος
Ιωάννης
Κολολυθάς
Επαμεινώνδας Παναγιώτης
Κλεφτογιάννης Χαράλαμπος
Ιωάννης
Λεβέτας
Ευάγγελος
Αναστάσιος
Λυμπέρης
Γεώργιος
Βασίλειος
Μαργαρίτης
Κωνσταντίνος Άγγελος
1885
Βασιλείου
Λουκάς
Αθανάσιος
Δαμπάνης
Γεώργιος
Σωτήριος
Κιούσης
Σεραφείμ
Σωτήριος
Κουτσής
Σωτήριος
Παπαθανασίου
Λεπενιώτης
Χαράλαμπος
Δημήτριος
Παπαϊσιδώρου Επαμεινώνδας Ιωάννης
Ρουσέτης
Δημήτριος
Βασίλειος
1886
Καραχάλιος
Γεώργιος
Σπύρος
Λεπενιώτης
Κωνσταντίνος Δημήτριος
Μπάτσαρης
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Μελετίου
Γεώργιος
Βασίλειος
Παπαλουκάς
Ιωάννης
Δημήτριος
Σαμαρτζής
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Τάτσης
Γεώργιος
Μιχαήλ
1887
Βούσουρας
Παναγιώτης
Γεώργιος
Γαλάνης- Αθανασόπουλος Γεώργιος Δημήτριος
Γκούμας
Σωτήριος
Ιωάννης
Κλεφτογιάννης Πέτρος
Ιωάννης
Λεβέτας
Αλέξανδρος
Αναστάσιος
Μάτζαλης
Ιωάννης
Μελέτιος
Παπαντωνίου Δημήτριος
Αθανάσιος
Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος Ευθύμιος
Πέππας
Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Σαμαρτζής
Χαράλαμπος
Δημήτριος
Χρήστου
Αριστείδης
Αθανάσιος
(Συνεχίζεται)
(Υπόψη ότι έχουν διαπιστωθεί πολλές παραλήψεις)

Στάδια επιτυχίας
Πρώτα σε αγνοούν, μετά γελάνε μαζί σου, ύστερα σε πολεμούν, έπειτα νικάς.”
(Μαχάτμα Γκάντι)
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Συνεχίζοντας από την σελίδα του περιοδικού, σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες του καλοκαιριού.

Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.
Στις 13 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού μας, και
κάτω από τον έναστρο ουρανό, πραγματοποιήθηκε
η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού 2013. Την βραδιά
αυτή ταξιδέψαμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος συμπληρώνοντας το περσινό πάζλ που ξεκινήσαμε
από τον Βορρά ως την Κύθνο με τις υπέροχες φορεσιές γεμάτες χρώματα και μνήμες. Το βράδυ αυτό
η πλατεία της Άσκρης γέμισε από Ελληνική υπερηφάνεια! Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πάζλ, αφήνοντας έτσι στην καινούργια
γενιά των χορευτών και των τραγουδιστών ως παρακαταθήκη. Η πανέμορφη αυτή εκδήλωση διήρκησε 90 λεπτά και πλαισιώθηκε από τα χορευτικά
Αγίας Τριάδος, Αγίου Γεωργίου, και τα δύο χορευτικά - μεγάλο και μικρό - της Άσκρης.

Γιορτή κρασιού.
Με ξεχωριστή επιτυχία στις 7 Σεπτεμβρίου στην
όμορφη πλατεία μας έγινε η γιορτή του κρασιού για
14η χρονιά. Συνδιοργανωτές ήταν ο Δήμος Αλιάρτου
και ο Σύλλογος Γυναικών έχοντες στο πλευρό τους
την Τοπική Κοινότητα, τους Οινοπαραγωγούς και

Αποφθέγματα Ησιόδου
Ôfr' ¢pote…sV dÁmoj ¢tasqal…aj basilšwn
«Για να πληρώσει ο λαός τις αμαρτίες αυτών που
τον κυβερνούν» (Ε&Η, 260-261)
Άλλα:
«Όταν οι νόμοι εφαρμόζονται δίκαια πάνω και
στους ντόπιους και στους ξένους, χωρίς να παραβιάζεται ποτέ το δίκαιο, τότε και η πολιτεία ευημερεί και οι πολίτες μέσα σ' αυτή ευτυχούν. Η ειρήνη
είναι η στοργική μάνα της γης και ο Δίας που όλα
τα προβλέπει δεν στέλνει καταστρεπτικούς πολέμους σ' αυτές τις χώρες.» (Ε&Η, 225-229)
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Αμπελουργούς. Δοκιμάσαμε εκλεκτής ποιότητας
κρασιά και εδέσματα φτιαγμένα με κέφι και μεράκι
από τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ του χωριού μας. Η εκδήλωση
αυτή έστειλε το μήνυμα ότι η γιορτή του κρασιού
είναι ένα πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθειά
μας να αναδείξουμε τον τόπο μας. Ο Δήμαρχος, η
πρόεδρος του Συλλόγου και ο πρόεδρος του Τοπικού, πίνοντας ένα σταυρωτό στην υγεία όλων, ευχήθηκαν καλή σοδιά σε ποιότητα, ποσότητα και
καλή τιμή από τους οινοποιούς. Μετά το θερμό
χειροκρότημα ακολούθησε το πάτημα ων σταφυλιών στις πατούρες από νεανικά ποδαράκια κοριτσιών. Αμέσως μετά ακολούθησε το μουσικό κομμάτι της βραδιάς. Ιδιαίτερο χρώμα στην γιορτή έδωσε το μικτό παραδοσιακό χορευτικό του χωριού
μας και η υπέροχη ορχήστρα με το κλαρίνο και τον
καλλίφωνο τραγουδιστή που ξεσήκωσαν όλες τις
ηλικίες να χορέψουν μέχρι τις πρωινές ώρες.
Στις 26 Ιουλίου στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής
ο Σύλλογός μας εκπλήρωσε το τάμα του προς την
Αγία. Τοποθετήθηκε το προσκυνητάρι, με την εικόνα Της μαζί, όμορφο και λιτό όπως Της ταιριάζει.
Καλό Φθινόπωρο / Η πρόεδρος Α. Ρουσέτη
«Είναι ακόμα άξιος εκτιμήσεως ο άνθρωπος που
δείχνεται ευπειθής στις γνώμες του σοφού. Αλλά
εκείνος που, μη μπορώντας να συμβουλευτεί τον
εαυτό του, δεν θέλει καθόλου ν' ακούσει τις συμβουλές του άλλου, είναι ένα πλάσμα άχρηστο πάνω
στη γη.» (Ε&Η, 293-297)
«Μπροστά στην αρετή οι θεοί έβγαλαν ιδρώτα.
Δρόμος μακρύς κι ανηφορικός και δύσβατος οδηγεί
σ' αυτή για πρώτη φορά, μα σαν αξιωθείς και φτάσεις στην άκρη του, εύκολος είναι ύστερα κι αν ακόμα έχει δυσκολίες.» (Ε&Η, 289-292)
(ΙΛΠ)
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Εκπαίδευση
Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου έγινε ο
αγιασμός και ξεκίνησε η νέα σχολική
χρονιά. Η ΦτΑ εύχεται στα παιδιά καλή πρόοδο.
Για το τρέχον έτος, μετά από συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το Δημοτικό
Σχολείο Άσκρης και τον Σύλλογο Φιλοπροόδων, θα καθορισθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι το οποίο θα συνδυάζει την προϊστορική και κλασική αρχαιότητα, με τη βυζαντινή και νεώτερη
ιστορία, μέσα από περιβαλλοντολογικές διαδρομές στην Κοιλάδα των Μουσών. Το μονοπάτι αυτό θα ενταχθεί
στις εκπαιδευτικές εκδρομές των Δημοτικών Σχολείων της Βοιωτίας.

Φωτογραφίες και στοιχεία των επιτυχόντων, στο επόμενο
τεύχος

Επιτυχόντες στα ΑΕΙ - ΤΕΙ
Κατερίνα Ι. Καβρούζου ΤΕΙ Λάρισας
Λουκία Ι. Καβρούζου ΤΕΙ Λάρισας
Άγγελος Γ. Λυμπέρης Χημικό Πάτρας
Μαρία Κ. Μπακλάκου Οδ./ΤΕΙ Αθήνας
Στάθης Γ. Νικηφόρος ΔΕΟΣ/ΟΠΑ
Χαρά Κ. Πέππα ΤΟΠΑ Παντείου
Ίρις Λ. Χρήστου ΔΕ/ΤΕΙ Πειραιά
Ζητούμε συγνώμη για τη μη αναγραφή όλων των φοιτητών, αλλά δεν έχουμε στοιχεία.
Η ΦτΑ συγχαίρει τους επιτυχόντες και
εύχεται στους ακαδημαϊκούς πλέον
πολίτες καλή πρόοδο και καλή τύχη
στη ζωή τους.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μία άλλη ανάβαση στον Ελικώνα
Το Σάβατο, 31 Αυγούστου επισκέφθηκε την
Άσκρη μία ομάδα Κινέζων δημοσιογράφων και
εκπαιδευτικών, για να δουν από κοντά το
χώρο που έζησε ο Ησίοδος. Μετά τη γνωριμία
με τον πρόεδρο του Συλλόγου στο καφενείο
της Σωτηρίας Καπνογιάννη και τη “βόλτα”
στην πλατεία ενη-μερώθηκαν στο αρχαίο
θέατρο και το ιερό των Μουσών. Στη συνέχεια
αναχώρησαν για Δελφούς και επέστρεψαν το
πρωί της Δευτέρας. Άφησαν τα αυτοκίνητα
στο θέατρο και άρχισαν την ανάβαση στον
Ελικώνα. Γνώρισαν το μονο-πάτι των 20
σταδίων που αναφέρει ο Παυσανίας, είδαν τα
κομάτια απολιθωμένου δάσους, ένοιωσαν τον
ηχηρό αντίλαλο, απόλαυσαν τη θέα και
εξέτασαν την Ιπποκρήνη, το “θέατρο”, την
κορυφογραμμή και το βωμό του Δία. Στην
κορυφή άρχισαν να φωνάζουν δυνατά, γιατί
σύμφωνα με την παράδοση επικοινωνούν με
το Θεό. Στο βωμό του Δία έκαναν και μία
σπονδή, με κρασί από λιαστά σταφύλια, για
ένα καλύτερο κόσμο, για τον ελληνικό και τον
κινεζικό πολιτισμό. Κατάβαση από το Χαλίκι,
λίγο πριν νυχτώσει, και η συνέχεια στην
ταβέρνα του Χάρη, όπου και ο Γιώργος
Αργυρίου που έχει κάνει τη διαδρομή.

Οι εντυπώσεις άριστες, όπως στο E-mail.
Dear John,
This is Evi Yang, and would like to send you my
great thanks to you for your nice accompany and
guiding on visiting Hellicon Mountains. Personally
it's my first time to go around this sight and I have
gained a fantastic knowledge from what we have
seen and heard. You have showned us your love
for the Hellicon culture, your good spirit, great
friendship and hospitality towards us. Hope we
will soon work together for next event in your town
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 3

Askri, through the close cooperation between you
and Yannis Yang Shaobo. I will be in full support
of it. Again, thanks, and when you come to Athens,
please give me a phone call and we get together for
a dinner or lunch, with Yannis Yang, and others.
Best regards,
杨秀琴
雅典商杨
雅典商杨孔子学院中方院杨
孔子学院中方院杨

(ΙΛΠ)

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2013
29/6/13 Παραδοσιακός γάμος στο Μαυρομάτι
14/8/13
Παραδοσιακή δημοτική βραδιά στο
Νεοχώρι
21-25/8/13 “Πολιτιστικό Καλοκαίρι” στις Θεσπιές
30/8/13 Μουσική βραδιά στο Λεοντάρι
25/8-8/9/13 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στους κήπους Αλιάρτου
15-22/9/13 “ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ 2013”
21/9/13 Γιορτή μελιού στο Λεοντάρι.

Χορηγίες Συλλόγου
Γεωργία Κλεφτογιάννη, στη μνήμη των
γονιών της Θεοδώρου και Βασιλικής
100€
Χρυσούλα Σταμάτη - Καρατσώλη, Δήμητρα
Σταμάτη - Αθανασίου, Ελένη Σταμάτη – Μπίμπα και Μαρίτσα Σταμάτη στη μνήμη Γιούλας
Δήμου - Καλογράνα και Μαριγούλας Χρήστου
– Σκόρδα
170€
Νίκη Παπαχρήστου
50€
Τασούλα Μελετίου
50€
Δημήτριος Ζαχαρίας
50€
Γεώργιος Λυκούρας
50€
Νικόλαος Σταμάτης
25€
Ελευθέριος Λιανός
25€
Τους ευχαριστούμε θερμά
Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του
Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι
στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι
σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις
λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα
γάμρμα κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο.

Σελίδα 9

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
Οι προετοιμασίες για τον Αρβανίτικο Γάμο διαρκούσαν 15 ημέρες. Μαζεύονταν φίλες, συγγενείς
και γειτόνισσες της νύφης και βοηθούσαν στις δουλειές. Την Δευτέρα γινόταν το πλύσιμο των ρούχων
από κοπέλες. Την Τρίτη Τετάρτη και Πέμπτη γινόταν το σιδέρωμα και το στόλισμα του σπιτιού. Την
Παρασκευή και το Σάββατο, έστηναν τα προικιά
στο μεγάλο δωμάτιο του σπιτιού, πάνω σε καδρόνια και σχοινιά. Τα κλινοσκεπάσματα τα έφτιαχναν γιούκο. Δύο φίλες της νύφης, που να ζούσαν
οι γονείς τους προσκαλούσαν τους κατοίκους του
χωριού να επισκεφτούν την ΕΚΘΕΣΗ που ήταν έτοιμη την Κυριακή. Όλο το χωριό ερχόταν να δει,
να θαυμάσει την προίκα της νύφης, δίνοντας συγχαρητήρια και στη μάνα της, από την Κυριακή ως
την Πέμπτη και μαζί με τις ευχές καρφίτσωναν
χαρτονομίσματα πάνω στα προικιά. Την ίδια ημέρα
δηλ την Πέμπτη έπιαναν το προζύμι και την Παρασκευή έφτιαχναν και κεντούσαν καλλιτεχνικά
την ΠΕΤΑ [ψωμί] του γάμου. Άλλες δύο κοπέλες
μοίραζαν προσκλητήρια γάμου στο χωριό, που ήταν κουλούρια, ενώ οι φίλοι του γαμπρού, με ασημένιο παγούρι προσκαλούσαν κερνώντας κρασί ή
ούζο. Την Παρασκευή συγγενείς του γαμπρού, έπαιρναν τα προικιά φορτωμένα σε κάρα, και τα
πήγαιναν στο νέο σπίτι της νύφης. Ο πεθερός έπρεπε να ασημώσει πρώτα και μετά να τα παραλάβει. Τα κεράσματα, τα λουλούδια, τα τραγούδια,
οι ευχές και τα φαγοπότια, έδιναν και έπαιρναν
όλες αυτές τις ημέρες. Το Σάββατο το βράδυ έφτιαχναν το ΚΝΑ, που ήταν μια σκόνη αναμεμειγμένη με κρασί και συμβόλιζε την αγνότητα της νύφης Σ αυτό όλοι έπρεπε να βουτήξουν το μικρό
δακτυλάκι του χεριού τους δένοντάς το με ένα λευ-
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κό πανάκι ή βαμβάκι, για να κρατήσει μέχρι την
επαύριον. Την Κυριακή οι κοπέλες τραγουδώντας
στόλιζαν την νύφη στο σπίτι της ενώ τα παλληκάρια στο σπίτι του γαμπρού τον ξύριζαν και τον έντυναν. Οι κουμπάροι συγγενείς και φίλοι έπαιρναν
την νύφη από το σπίτι με όργανα και γαμήλια τραγούδια, και την πήγαιναν στην εκκλησία να την παραδώσουν στον γαμπρό για το μυστήριο.

Χορευτικός Όμιλος Μαυρομματίου
Σ.Σ. Παραδοσιακό αποκάλεσε το γάμο ο πρόεδρος
της ΤΚ Μαυροματίου κ. Πελώνης Κων/νος.
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ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς θέλουμε να
ευχηθούμε στους μαθητές όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης καλή σχολική χρονιά. Σε αυτό το τεύχος θα θέλαμε να θίξουμε ένα θέμα που αφορά
όλους μας και ειδικά τους μικρούς μας φίλους. Θα
αναφερθούμε στον τεχνολογικό γραμματισμό των
παιδιών. Αυτός ο όρος αναφέρεται στο εύρος των
γνώσεων σχετικά με την χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και των τεχνολογιών γενικότερα.
Εμείς σε αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις επιρροές που αυτός έχει στα παιδιά. Αρχικά συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτονομίας των παιδιών. Επιπροσθέτως,
μπορούν μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή να παίρνουν πρωτοβουλίες, να κάνουν
επιλογές και να λαμβάνουν αποφάσεις για την
επίλυση προβλημάτων. Παρόμοια, ο υπολογιστής
τους επιτρέπει να πειραματίζονται, να παρατηρούν
και να ελέγχουν άμεσα τα αποτελέσματα των πειραματισμών τους.
Στα οφέλη της χρήσης του υπολογιστή πρέπει να
σημειώσουμε πως μέσω αυτής τα παιδιά ενισχύουν
την παρατηρητικότητα τους και την κατανόηση
αιτίου-αποτελέσματος(καθώς αντιλαμβάνονται ότι
με ένα κλικ του ποντικιού μπορούν να κάνουν
διάφορες ενέργειες). Με λίγα λόγια ενισχύεται ο
τομέας των δεξιοτήτων και ειδικότερα στο προμαθηματικό στάδιο, η χρήση υπολογιστή μπορεί να
γίνει για την ομαδοποίηση και την ταξινόμηση αντικειμένων, για συγκρίσεις και αντιστοιχήσεις και
βέβαια για την προσέγγιση της έννοιας του αριθμού. Είναι απαραίτητο να πούμε πως τα εκπαιδευτικά λογισμικά που πλέον χρησιμοποιούν τα παι-

διά δεν αντικαθιστούν το παιχνίδι αλλά το συμπληρώνουν.
Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να ελέγχουν
ακριβώς τη χρήση που κάνουν τα παιδιά και να
τους επιδεικνύουν το σωστό. Πρέπει οι γονείς να
ενισχύουν τις φιλοδοξίες του παιδιού και να τα
προτρέπουν να μαθαίνουν, αλλά κάνοντας ορθή
χρήση του υπολογιστή χωρίς να θέτουν τη ζωή
τους σε κίνδυνο. Να αποτελεί μέσο διδασκαλίας όχι
όμως μέσο επίθεσης στα παιδιά. Κάτι άλλο που
πρέπει να προσέχουν εκπαιδευτικοί και γονείς είναι πως ο υπολογιστής δεν αντικαθιστά τη ζωή
αλλά την κάνει καλύτερη. Είναι απαραίτητο να
προσέχουν οι γονείς και τη στάση του παιδιού
μπροστά στον υπολογιστή. Ο κορμός πρέπει να
είναι σε ευθεία στάση και να ακουμπάει ακριβώς
πίσω στην καρέκλα. Επίσης στην μέση πρέπει να
υπάρχει πάντα ένα μαξιλάρι. Τα χέρια πρέπει να
σχηματίζουν γωνία 90ο μοιρών και να ακουμπάνε
επάνω στο τραπέζι. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουν και τα ίδια τα παιδιά είναι πως η οθόνη πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα μάτια για να
μην καμπουριάζει ο κορμός και δημιουργηθούν
προβλήματα στην ανάπτυξη τους.
Συνοψίζοντας λοιπόν ο υπολογιστής μπορεί να
βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Κάνοντας λοιπόν ορθή χρήση και προσεχτική εκ
μέρους των γονιών τα παιδιά δεν θα θέσουν τη ζωή
τους σε κίνδυνο ειδικά από το διαδίκτυο. Για τους
κινδύνους του διαδικτύου θα αναφερθούμε σε επόμενο τεύχος εκτενέστερα.
Καλή σχολική χρονιά

Τι συμβολίζουν οι αριθμοί μας
Επί τη ευκαιρία:
Ελληνικό σύστημα αριθμήσεως
α=1 β=2 γ=3 δ=4 ε=5 s’=6 f=6 ζ=7 η=8 θ=9 ι=10 κ=20
λ=30 μ=40 ν=50 ξ=60 ο=70 π=80 &=90 ρ=100 ς=200
τ=300 υ=400 φ=500 χ=600 ψ=700 ω=800 " =900.
(&=κόππα, " = σαμπί)

Το 1 έχει μία γωνία, το 2 έχει δύο γωνίες, το 3 έχει
τρεις κ.λπ. Το “0” δεν έχει γωνίες.
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Λατινικοί αριθμοί
I
1, II
2, III
3, IV
4, V 5,
VI
6, VII
7, VIII 8, IX
9, X 10
XI 11, XIX 19, XX
20, XXX 30, XL 40
L
50, LX 60, XC 90, C
100, CC 200
CD 400, D 500, CM 900, M 1,000
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“ΜΟΥΣΕΙΑ - 2013”
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013 (Πλατεία Άσκρης)
Κτησίβιος ο Ασκρηνός
Αρχίσαμε με τον Κτησίβιο τον Ασκρηνό, τον εν Αλεξανδρεία μηχανικό, τον ιδρυτή του Μουσείου, δηλαδή του
Πολυτεχνείου, της Αλεξάνδρειας, τον εφευρέτη πολλών
μηχανημάτων, τον καθηγητή του Ήρωνος και τελικά τον
μεγαλύτερο μηχανικό της αρχαιότητος μετά τον Αρχιμήδη. Εδώ εγκαινιάσαμε και ένα από τα σπουδαιότερα έργα
του Κτησίβιου, την περίφημη ύδραυλη.
Την εκδήλωση συντόνιζε η Κατερίνα Μελετίου
Χαιρετισμό απεύθυναν: Ο ναύαρχος Χρήστος Λυμπέρης,
ο Βασίλης Καραποστόλης(καθηγητής Πολιτισμού και
Επικοινωνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και η Κατερίνα Στενού (Διευθύντρια
των Πολιτισμικών Πολιτικών και Διαπολιτισμικής Πολιτικής της UNESCO)
Κεντρικός ομιλητής ο μηχανολόγος και συγγραφέας Ιωάννης Γκανάσος
Την αποκάλυψη της ύδραυλης έκανε ο Δήμαρχος Αλιάρτου Γεώργιος Ντασιώτης.
Για την ύδραυλη και την αντλία μίλησε ο μουσικός Παναγιώτης Στέφος.
Απαγγελίες, Χαρά Πέππα και Χρύσα Καλατζή.
Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013 (Αρχαίο Θέατρο)
α. Αναφορά στις Μούσες
Αρχίσαμε την αναφορά στις Μούσες με κοπέλες από
την Άσκρη και την ευρύτερη περιοχή. Θυμόμαστε τη
φράση από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη : Και το πένητας
ποιείν τους αρχομένους τυραννικόν.
Την εκδήλωση συντόνιζε η Ελίνα Ρουτζάκη
Κλειώ, ήταν η Ίρις Χρήστου
Θάλεια, ήταν η Μαρία Παπαϊσιδώρου
Μελπομένη, ήταν η Θεοδώρα Κούβαρη
Ευτέρπη, ήταν η Σοφία Καραχάλιου
Τερψιχόρη, ήταν η Μαρία Γκάνιαρη από τα Βάγια
Ερατώ, ήταν η Μαριάνα Μπόγρη από τις Θεσπιές
Καλλιόπη, ήταν η Νατάσα Παπαπαναγιώτου
Ουρανία, ήταν η Κωνσταντίνα Τσιώρα
Πολύμνια, ήταν η Κατερίνα Καβρούζου
Τα αρχαία κείμενα διάβαζε η Χρύσα Καλατζή
Την απόδοση στη νεοελληνική έκανε ο ηθοποιός Γιώργος Ψάλτου
Κορυφαία ήταν η ηθοποιός Θάλεια Αργυρίου
Για τον Ολμειό διάβασε η μαθήτρια Αλεξάνδρα Μπαμπούλα.

β. Συναυλία παραδοσιακής ελληνικής μουσικής
Την ίδια βραδιά, ακολούθησε η συναυλία με την ορχήστρα αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων «Λύραυλος», υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Στέφου. Με ένα
διδακτικό και λυρικό τρόπο γνωρίσαμε το μουσικό πλούτο της αρχαίας Ελλάδας. Μαζί τους και ο Παύλος Καρποδίνης. Μία εκδήλωση που καθήλωσε το ακροατήριο,
παρά τη μεγάλη διάρκεια και το τσουχτερό κρύο. Δεν
πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η Αοιδή ήταν μια από τις
πρώτες Μούσες του Ελικώνα.
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013 (Αρχαίο Θέατρο)
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ του Αισχύλου από τον Οργανισμό
ελληνικού θεάτρου «ΑΙΧΜΗ»
Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Χαρά Μπαμπούλα υποδέχτηκε το κοινό.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Αλιάρτου
Η φράση της Κασσάνδρας: “τόσο σπουδαίο είναι να σκοτώσεις ένα σκλάβο”, ήταν ένα από τα μηνύματα. Η απόδοση των ηθοποιών και τα βαθειά νοήματα, σε συνδυασμό με τον γλυκό αντίλαλο και την αύρα της Κοιλάδας
των Μουσών, δημιούργησαν μια ψυχική ευφορία.
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013 (Πλατεία Άσκρης)
"Η ανακατασκευή μιας αρχαίας πόλης της Βοιωτίας
μέσω της εικονικής πραγματικότητας"
Την εκδήλωση συντόνιζε η Δρ Βιολογίας Βίκυ Κλεφτογιάννη
Ομιλητής, ο καθηγητής John Bintliff (Πανεπιστήμιο Λάϋντεν). Την ταυτόχρονη μετάφραση έκανε ο λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Χαιρετισμό απεύθυναν ο Δήμαρχος Αλιάρτου και ο επ.
καθηγητής της Νομικής Πάρις Βαρβαρούσης.
Το θέμα αφορούσε στην αρχαία Κορώνεια, με πολλές
αναφορές και στην Παναγιά (Άσκρη) του Βυζαντίου. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά στους νερόμυλους της Άσκρης. Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.
Παρέστησαν πολλοί επισκέπτες, οι οποίοι έσπευσαν να
συγχαρούν τον καθηγητή και να ζητήσουν στοιχεία για
τα χωριά τους.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί την Περιφερειακή Ενότητα
Βοιωτίας και τον Δήμο Αλιάρτου για την αρωγή τους.
Χορηγοί ήσαν: Τα Σωληνουργεία Κορίνθου, τα Οινοποιεία Ζαχαρία και η τεχνική εταιρεία Κάδμος ΑΕΤΕ.
Τους ευχαριστούμε θερμά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-13/7/13 Διήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Ξηρονομή με τη θεατρική παράσταση “Ποιος ανακάλυψε την Αμερική”, παραδοσιακούς χορούς και βραβεύσεις. Τις ποιοτικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Ξηρονομαίων παρακολουθούν πολλοί Ασκραίοι. Φέτος παρέστησαν ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του
Συλλόγου. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Καλοζούμη και τα μέλη του ΔΣ των απανταχού Ξηρονομαίων.
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Περί ρουφιάνων
Στη νεοελληνική υπάρχει η λέξη ρουφιάνος, η
οποία αποδίδει τις έννοιες του καταδότη, του ραδιούργου, του δολοπλόκου, του συκοφάντη. Στην
ιταλική γλώσσα, από την οποία προέρχεται η λέξη, ruffian σημαίνει το αδύνατο και ψωριάρικο άλογο (stallone ruffiano), το οποίο βάζουν με τη φοράδα
κατά την περίοδο του οίστρου της. Επειδή η φοράδα
είναι ζόρικο ζώο και τις πρώτες ημέρες του οίστρου
της γίνεται πολύ επιθετική, δαγκώνοντας και κλωτσώντας, με κίνδυνο να τραυματίσει άσχημα το αρσενικό, οι εκτροφείς για να προστατεύσουν τον καθαρόαιμο επιβήτορα βάζουν για λίγες μέρες το
ρουφιάνο με τη φοράδα, ο οποίος δεινοπαθεί. Αφού
αρχίσει η φοράδα να «μαλακώνει» τότε αποσύρουν
τον κακομοίρη το ρουφιάνο και βάζουν τον επιβήτορα για την αναπαραγωγή. Έτσι, η λέξη μεταφορικώς χρησιμοποιείτο για να δηλώσει τον αχυράνθρωπο, τον αναλώσιμο τύπο, ο οποίος ανελάμβανε
ποταπές αποστολές, με σκοπό να μην εκτεθεί ο
πλειστάκις υψηλά ιστάμενος και δειλώς κρυβόμενος εντολέας. Για να γίνει κάποιος ρουφιάνος απαραίτητη προϋπόθεση είναι να νιώθει κατώτερος και
να μην μπορεί να σταθεί ανάμεσα στους άλλους.
Οι ρουφιάνοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: η
πρώτη είναι η κατηγορία των αναλωσίμων-ρουφιάνων οι οποίοι ρουφιανεύουν εκπληρώνοντας περισσότερο μία ψυχολογική ανάγκη, απόρροια υπαρξιακού προβλήματος. Πρόκειται για εκείνους, οι οποίοι με τις ρουφιανές τους προκαλούν ζημιά σε
άλλους, αλλά ταυτοχρόνως μπορεί να μην εξασφαλίζουν κάποιο όφελος ή κάποιο πλεονέκτημα. Η
δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των ναρκίσσων –

ρουφιάνων τους οποίους συναντάς παντού, αλλά
πάντοτε σε υψηλά δώματα, κομματικά, κρατικά
εκκλησιαστικά. Αυτοί είναι πιο επικίνδυνοι από
τους πρώτους γιατί ξέρουν να ελίσσονται όπως τα
ερπετά και διαθέτουν επίσης κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα
η αλαζονεία, η αναισχυντία και ο φθόνος. Κατά τον
Σόρεν Κίρκεγκαρντ «ο φθόνος είναι στην πραγματικότητα συντετριμμένος θαυμασμός» ή ακόμη κατά το αριστοτελικό, «ο φθόνος είναι η λύπη για τους
αξίως ευτυχούντες». (Ð m n fqÒnoj tÕ lupe‹sqai ™pˆ
to‹j kat' ¢x…an eâ pr£ttousin ™st…n).
Πολλές φορές διερωτόμαστε για τα ελλείμματα
δημοκρατίας, όμως ελάχιστοι αντιλαμβανόμαστε
ότι η δημοκρατία είναι προϊόν πολιτικής κουλτούρας ενός λαού. Όταν ο δημόσιος βίος βυθίζεται
στην τύρβη των ρουφιάνων, οι οποίοι καταλαμβάνουν δημόσιες κομβικές θέσεις, ανακυκλώνοντας
νοοτροπίες που συντίθενται από αλλεπάλληλες
οσφυοκαμψίες, δουλοπρεπείς κολακείες, πισώπλατες μαχαιριές, ανίερες συμμαχίες, μεθοδική χρησιμοθηρία και στημένα σκηνικά μιας κάλπικης κοινωνικότητας, τότε και η δημοκρατία καταντά λέξη
κενή περιεχομένου.
(Απόσπασμα από άρθρο του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Διευθυντή του ΚΥΚΕΜ)
Σ.Σ. Για τους αναλώσιμους ρουφιάνους, καλό είναι
να θυμηθούμε τον Αριστοτέλη, όταν πληροφορήθηκε από κάποιον ότι μερικοί τον έβριζαν. Ο φιλόσοφος απάντησε: «Καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν
είμαι απών, δέχομαι ακόμα και να με μαστιγώνουν».

Το Ελληνικό φθινόπωρο

Ουράνιε" κι εμάς τις μαθήτριες με τις καλοσιδερωμένες ποδιές, την κορδέλα στα μαλλιά και τ' αγόρια με
το πηλίκιό τους. Αυτά τώρα έχουν διαφοροποιηθεί,
παραμένει όμως η κάπως επιβλητική παρέλαση για
την Εθνική μας Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Τα εμβατήρια, τα στεφάνια στο κρύο, η ενός λεπτού σιγή με το
βλέμμα καρφωμένο στις πτυχές της γαλανόλευκης
και τη σκέψη να φτερουγίζει, ευλαβικό προσκύνημα
στα χιονισμένα αλβανικά καταράχια
Έτσι τελειώνει ο Οκτώβρης με θρησκευτική ευλάβεια
και Εθνική έκσταση, αντιπροσωπευτική εικόνα του
Έλληνα μαχητή.....και μετά ο τσουχτερός Νοέμβρης.
Οκτώβρης - Νοέμβρης ένα γνήσιο ελληνικό φθινόπωρο.
Ε.Σ.

Μια χρονική περίοδος που γεφυρώνει το ζεστό καλοκαίρι, με το όμορφο αλλά άγριο και πιεστικό χειμώνα με τους βοριάδες και τα χιόνια. Είναι ο Οκτώβρης με την μελαγχολική διάθεση, το ψιλόβροχο ,τη
νοτισμένη γη, τα λευκόγκριζα ανάερα σύννεφα να
κυνηγιούνται στον Ουρανό. Ο Οκτώβρης των ρομαντικών και ποιητών. Αλήθεια έχετε περπατήσει ποτέ
στα στενά μονοπάτια του δάσους, στρωμένα με χαλί
από χρυσοκόκκινα φύλλα; Έχετε παρακολουθήσει
το ρυθμικό κροτάλισμα της βροχής πάνω στους δρόμους, μ ένα τέμπο μοναδικό;
Έχω συνδέσει στην μνήμη μου τον ήχο του σχολικού κουδουνιού και την πρωινή προσευχή "Βασιλεύ
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Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ
Την απόφαση για δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας στο
χωριό μας πήραν οι Ιωάννης Μπακλάκος, Σπυρίδων Μήτραινας και Δημήτριος Γκούμας στις 25 Μαρτίου 1979. Επικοινώνησαν με δικηγόρο της Θήβας και άρχισαν να γράφουν
μέλη. Κατέθεσαν το καταστατικό στο Πρωτοδικείο και μετά
δυο μήνες αναγνωρίστηκε η ποδοσφαιρική ομάδα σαν αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Α.Ο.Άσκρης”. Αμέσως έκαναν αρχαιρεσίες και στις 7 Νοεμβρίου 1979 εκλέχτηκε το
πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας, με τους:
Πρόεδρος
Ζαρίφης
Νικόλαος
Δημ.
Αντιπρόεδρος
Κολιγιάννης Αθανάσιος
Γεωρ.
Γεν. Γραμματέας
Γκούμας
Δημήτριος
Χρ.
Ειδ. Γραμματέας
Γκούμας
Ευάγγελος
Αν.
Ταμίας
Κιούσης
Νικόλαος
Τρ,
Μέλη
Μπακλάκος
Ιωάννης
Παν.
Ρουσέτης
Αθανάσιος
Κων.
Λυμπέρης
Άγγελος
Λουκ.
Μελετίου
Βασίλειος
Αριστ.
Τα σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο και οι ποδοσφαιριστές
ευχαριστούν τον κ. Κολοκυθά Γεώργιο (Γούλιο) για την
προσφορά αθλητικού υλικού στην ομάδα μας.

Η φαρμακοποιός του χωριού μας Νίκη Μπισκανάκη και ο
σύζυγός της Σπύρος Κώνστας απέκτησαν αγοράκι.
Στις 17 Αυγούστου 2013 έγινε στην Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας η βάπτιση των παιδιών του Κώστα και της Πέγκης
Ευαγγελίου. Τα ονόματά τους, Παναγιώτης και Ευαγγελία.
Ακολούθησε γλέντι και χορός στην ταβέρνα του Χάρη.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2013 έγινε στο εξωκκλήσι του Χριστού,
η βάπτιση της κόρης του Λουκά και της Βάσιας Τακμάκη.
Νουνός ο Λουκάς Στεργίου. Το όνομα της μικρής, Αντωνία.
Η ΦτΑ εύχεται στα παιδάκια να ζήσουν και να είναι καλότυχα.

Στις 23 Ιουνίου 2013 γεννήθηκε το κοριτσάκι
της Ματίνας και του Γιάννη Καπέλλιου.
Η ΦτΑ εύχεται στο παιδί να ζήσει ευτυχισμένο.

Υπέροχο !!!!
Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να
αγαπιούνται. Τα πράγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται.
Ο λόγος που ο κόσμος βρίσκεται σε χάος, είναι διότι:
τα πράγματα αγαπιούνται και οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συναυλία στην Άσκρη / Σάββατο 6 Ιουλίου 2013
Οι κάτοικοι του χωριού και πολλοί επισκέπτες απόλαυσαν την υπέροχη ορχήστρα του ΟΤΕ. Επί τρεις ώρες άλλοι ακούγοντας και σιγοτραγουδώντας και άλλοι χορεύοντας συμμετείχαν με τον τρόπο τους σ' αυτό το μουσικό
ταξίδι. Όταν τελείωσε η συναυλία ήσαν όλοι καθηλωμένοι περιμένοντας και άλλο. Όλοι έσφιγγαν το χέρι του
Παύλου Καρποδίνη για το μοναδικό θέαμα στην περιοχή.
Επί τρεις ώρες οι μουσικοί ήσαν κυριολεκτικά αφοσιωμένοι στο έργο τους παράγοντας υπέροχους ήχους. Σε όλο
αυτό το διάστημα ο Παύλος Καρποδίνης, η Τζίνα Καλομοίρη και η Κική Γιαμπουρά, τρεις καταπληκτικές φωνές,
στέκονταν όρθιοι μπροστά στα μικρόφωνα πίνοντας μόνο νερό. Έδειξαν σεβασμό και αγάπη στο κοινό και αυτό
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τους το ανταπέδιδε με τα παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ο Παύλος είπε και δύο δικά του τραγούδια σε πρώτη
εκτέλεση. Τίμησε το χωριό του.
Η ορχήστρα ήλθε και πάλι αφιλοκερδώς. Ήταν μία
προσφορά τους στο χώρο όπου κατά την αρχαιότητα συγκεντρώνονταν οι κορυφαίοι μουσικοί της εποχής τους.
Ελπίζουμε να τους μιμηθούν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες.
Ελπίζουμε να τους έχουμε και πάλι μαζί μας σύντομα.
Την Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, ο Ιωάννης Πέππας θα
ομιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας με θέμα: “Η
Εποποιία του 1940. Πριν, κατά και μετά”.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε Έφυγε
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ελευθεριάδη
Όλγα
του Χαρ.
χ, Γρηγορίου
20. 3.1920
16. 7.2013
Μπακλάκου
Μαρία
του Ηλία
χ, Γεωργίου
10. 4.1935
2. 9.2013
Χρήστου
Σοφία
του Δημ.
χ, Σπυρίδωνος
15. 3.1927
12. 9.2013
Χατζή
Παρασκευή του Αναστ. χ, Δημητρίου
13. 2.1921
13. 9.2013

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους
Χαιρετισμός στην Γιούλα
Αυτό το καλοκαίρι με πόνεσε. Ανεβαίνοντας την
ανηφόρα της δημοσιάς στάθηκα έξω από το μικρό
φτωχικό σου σπίτι Στάθηκα στο σκαλάκι ανάμεσα
στις δύο μουριές, εκεί που τα λέγαμε κάπου κάπου
όταν ανταμώναμε. Η μνήμη μου έτρεξε πίσω πολλά χρόνια και σαν κινηματογραφική ταινία πέρασε
από μπροστά μου η δύσκολη ζωή σου, έτσι όπως
μου την είχες διηγηθεί.
Αλλοίμονο!, πώς μπορώ να αποδώσω σ' αυτό το
χαρτί τις εικόνες που μοιράστηκες μαζί μου; Έχασες την μανούλα σου στην πιο τρυφερή σου ηλικία
των 12 χρόνων. Έτσι μεγάλωσες με τον πατέρα
σου. Δύσκολα και για τούς δυό σας. Αργότερα στα
17 σου μοιράστηκες την ζωή σου με μητριά. Η τύχη
σου ήταν γραμμένη να παντρευτείς στον Πρίνο
Τρικάλων. Έφυγες για την καινούρια σου ζωή και
άφησες πίσω σου ότι πιο σταθερό ωραίο και καλό..Έκανες εκεί μια ωραία οικογένεια, όμως οι συχνές επισκέψεις στο χωριό με την οικογένειά σου
μαρτυρούσαν ότι δεν μπορούσες μακριά του.

Αργότερα χήρεψες, και
τώρα τελευταία έλεγες ότι
θα ερχόσουν να εγκατασταθείς μόνιμα και σε περιμέναμε όλοι. Όμως αντί
γι' αυτό σε επισκεφτήκαμε
εμείς οι δικοί σου άνθρωποι
φίλοι, γειτόνοι, συγγενείς
συγχωριανοί για το στερνό
αντίο. Λίγο καιρό μετά μη
μπορώντας την μοναξιά,
κάλεσες και την άλλη αγαπημένη μας εξαδέλφη
την Μαριγούλα.
Αυτό το καλοκαίρι με πόνεσε πολύ, το μεγάλο
μου σόι λιγόστεψε από δύο αγαπημένες εξαδέλφες.
Ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει. Παρηγοριά
μνήμης για τις οικογένειές σας και όλους εμάς που
σας αγαπήσαμε.
Η εξαδέλφη σας Ελένη Σταμάτη
(Η Γιούλα παραχώρησε το κτήμα στα Δύο Ποτάμια)

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

Επιμέλεια,
Νίκος Μαυρομάτης

(Η λύση στο επόμενο)
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Δεκαετία του 1960. Διακρίνονται οι Μίμης
Σταμάτης, Κώστας Παπαθεοδοσίου, Νίκος –
Μίνα και Αθηνά Ζαρίφη, Μαρία Σταμάτη,
Βασιλική Ζαρίφη, Αγαθός Σακαντάρης κ.α.
Να γιατί οι Παλαιοπαναγαίοι περίμεναν το
πανηγύρι. Ενώ σήμερα αναγκάζονται να
“τρέξουν” σε διπλανά χώριά. ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Επάνω. 1955, ο Θεόδωρος Πέππας με τις οικογένειες των γιών
του. Στην κάτω σειρά από αριστερά: Κούλα, Θοδωρής, Γιάννης,
Αντωνία, Νίκος και Γιάννης. Ο μεγάλος γιός κάθεται μαζί με
τον πατέρα, οι οικογένειες είναι στοιχημένες, η μεγάλη εγγονή
μαζί με τη νεώτερη θεία, οι δύο επισκέπτες δίπλα στους δικούς
τους. Όλα έχουν προβλεφθεί. Αυτή ήταν η κουλτούρα της εποχής. Και πίσω, το σπίτι “μακρινάρι”, η τυπική κατοικία των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.

Αριστερά. Μαθήτριες σε χορό. Από αριστερά: Λουκία Δελφίνη,
Ελένη Μήτραινα, Μαίρη Γκανάπη και Φώτω Ρουσέτη.
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