¢óêñá
«... ξέρουμε ψέματα πολλά να λέμε που μοιάζουν με αλήθεια,
μα όμως όταν θέλουμε ξέρουμε να λέμε την αλήθεια...»
ΕΤΟΣ 11 ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 42

Ησίοδος, στ. 27 Θεογονία

Ïêôþâñéïò - ÍïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò
ÄáìÜôñéïò - ÁëáëêïìÝíéïò - ÂïõêÜôéïò

2010

ÅËÉÊÙÍÁÓ
Κάτασπρος, όµορφος, ήρεµος, µετά την επέλαση του χιονιά, σκεπασµένος
µε το κατάλευκο σεντόνι, δίνει εικόνα που θα ζήλευαν οι µεγαλύτεροι ζωγράφοι...

Ôá áðïôåëÝóìáôá
ôùí Äçìïôéêþí Åêëïãþí
ÓÅË. 2
ÔéìÞ ãéá ôçí ¢óêñç
ÓÅË. 3
ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü
ÓÅË. 4
“Åäþ êáé ôþñá”
áðïæçìéþóåéò
ãéá ôç óöáãÞ
óôï Äßóôïìï
ÓÅË. 7
Ïé ¢ãéïé ôçò Âïéùôßáò
ÓÅË. 12
Ï äéêüò ìáò
ðáðá-ÈáíÜóçò
ÓÅË. 13
Ôá ðáéäéÜ ôïõ ÷ùñéïý
ðïõ ðÝñáóáí
óå ÁÅÉ - ÔÅÉ
ÓÅË. 15

ÊÜôù áð’ ôï ÷éüíé
ÓêÝøïõ ôé ðñÜãìáôá ãëõêÜ
êïéìïýíôáé êÜôù áð’ ôï ÷éüíé.
ÊïéìÜôáé ï óðüñïò, ìõóôéêÜ
êáèþò ôï öýôñï ôïõ öõôñþíåé.

¸÷åé üë’ ç ðëÜóç êïéìçèåß
êÜôù áð’ ôï êÜôáóðñï óåíôüíé,
ùóüôïõ íá ôçò ðåé óô’ áõôß
ìéá óõëëáâÞ ôï ÷åëéäüíé.

Êïéìïýíôáé áìÝôñçôá óðáñôÜ
êé üëï ïíåéñåýïíôáé ô’ áóôÜ÷õá.
Ô’ Üãñéá ìðïõìðïýêéá, óöáëéóôÜ,
ýðíïò ôá ðáßñíåé, ìåò óôá âñÜ÷éá...

Êáé ôüôåò! ñüäá, ãéáóåìéÜ,
ãëõêÜ êåñÜóéá, ÷ñõóÜ óôÜ÷õá,
êé ç áãáðçìÝíç ç êõêëáìéÜ
“Åõ÷áñéóôþ èá ðåé óôá âñÜ÷éá”.

Ôï ðïßçìá ôï Ýãñáøå ï ÔÝëëïò ¢ãñáò êáé ìáò ôï Ýóôåéëå
ç ìéêñÞ ìáò áíáãíþóôñéá Ìáôßíá ÌáõñïìÜôç

web site: www.askri.gr

e-mail: askri@askri.gr

Το περιοδικό “ΑΣΚΡΑ” µπορείτε να το βρείτε στο Ξενοδοχείο “ΜΑΡΙΝΑ” Βούλγαρη 13 - 104 37 Αθήνα

¿äõíåí üñïò êáé Ýôåêåí ìõí
Óôéò äçìïôéêÝò åêëïãÝò ôïõ Íïåìâñßïõ êÜíáìå ðÜëé ôï èáýìá ìáò. ÊáôáöÝñáìå íá âãÜëïõìå Ýíá äçìïôéêü óýìâïõëï,
åíþ èá ìðïñïýóáìå íá âãÜæáìå ôñåéò.

ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΑΣΚΡΗΣ
Τελικά αποτελέσµατα
Óå 2 åðé óõíüëïõ 2 Åêë. Ôìçì. (100,00%)
ÅÃÃÅÃÑÁÌÌÅÍÏÉ
939
ØÇÖÉÓÁÍÔÅÓ
640
ÁÐÏ×Ç
299 31,84%
ÁÊÕÑÁ
22 1,88%
ËÅÕÊÁ
2
ÅÃÊÕÑÁ
628
1 ËÁÉÊÇ ÓÕÓÐÅÉÑÙÓÇ
ÊËÅÖÔÏÃÉÁÍÍÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ
26 4,14%
2 ÍÅÁ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÍÏÔÇÔÁ – ÁÍÁÐÔÕÎÇ
ÂÉÔÓÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ
ÔÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÕ
245 39,01%
3 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÊÉÍÇÓÇ
ÐÏËÉÔÙÍ ÄÇÌÏÕ ÁËÉÁÑÔÏÕ
ÁÃÃÅËÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
ÔÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ
357 56,85%

Εκλέχτηκαν και ανέλαβαν
καθήκοντα:
ÅõÜããåëïò Ãêïýìáò óôï ÄÓ ôïõ
ÄÞìïõ êáé ðñüåäñïò Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ.
ËïõêÜò Ìðáìðïýëáò ðñüåäñïò
ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò ¢óêñçò
ÁèáíÜóéïò ÑïõóóÝôçò êáé Áíèïýëá ÑïõóóÝôç, ìÝëç Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ.
Ôïõò åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá êáé
íá Ý÷ïõí ôý÷ç õðü ôçí Ýííïéá íá ìçí
áöÞíïõí ôá ðñÜãìáôá óôçí ôý÷ç.
Íá ðñÜôôåéò ðÜíôá óáí íá ðñüêåéôáé ïé åíÝñãåéÝò óïõ íá ìç äéáöýãïõí
ôçò ðñïóï÷Þò êáíåíüò. Ãéáôß áí ôéò
êñýøåéò ðñïóùñéíÜ, è’ áðïêáëõöèïýí
áñãüôåñá...
Áðüó/ìá ÉóóïêñÜôïõò
ðñïò Äçìüíéêïí

Με µαζική συµµετοχή των κατοίκων του χωριού, γιορτάστηκε η 28η Οκτωβρίου. Ασκραίοι κάθε
ηλικίας παρακολούθησαν την παρέλαση και χειροκρότησαν την λιγοστή νεολαία. Τον πανυγηρικό
της ηµέρας εκφώνησε η κυρία Ιωάννα Ψαρολόγου. ∆ιακρίνονται: ο σηµαιοφόρος Παναγιώτης
Γαλάνης αριστερά του ο Επαµεινώνδας Γαλάνης και πίσω του ο Νίκος Μπαµπούλας καθώς επίσης
και η νηπιαγωγός κα Γιώτα Κασερίδου, συνοδεύοντας τους λιλιπούτειους µαθητές της...

¢óêñá
Ôñéìçíéáßá ÐïëéôéóôéêÞ & ÊïéíùíéêÞ ¸êäïóç ôïõ
Óõëëüãïõ ôùí Áðáíôá÷ïý Áóêñáßùí Âïéùôßáò

«Ç ÐáëéïðáíáãéÜ»
ÉäéïêôÞôçò:
Óýëëïãïò Áðáíôá÷ïý Áóêñáßùí
«Ç ÐáëéïðáíáãéÜ»
Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ãéá ôï íüìï:
ÔÜóïò Êïñïðïýëçò Êéí.: 6974 719687
ÓõíôÜóóåôáé áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ÐáñáãùãÞ-ÅðéìÝëåéá:

×áñÜëáìðïò Ð. ÐÜíïò
Áñá÷þâçò 29-31 - 106 80 ÁèÞíá
Ôçë.: 210 3627012, Fax: 210 3627827
E-mail: panos@intempo.gr

2 ¢óêñá

Óçìåßùóç
Óýíôáîçò
Áãáðçôïß áíáãíþóôåò, ï ÷ñüíïò ôñÝ÷åé, ôï Ýíá Ýôïò äéáäÝ÷åôáé
ôï Üëëï ðñéí êáëÜ ôï êáôáëÜâïõìå, êé’ Ýôóé Ýöõãå êé’ áõôüò ï ÷ñüíïò, ðïõ ëåò êáé ìüëéò ÷èÝò ôïí êáëùóïñßóáìå. Áò öýãåé êé’ áõôüò êé’
áò ðÜñåé ìáæß ôïõ ü,ôé êáêü êáé äõóÜñåóôï ìáò öüñôùóå ðñéí öýãåé.
Åßíáé ðéá öáíåñü üôé ðïñåõüìáóôå óå ìéÜ íÝá 10åôßá äéáöïñåôéêÞ, ðïõ êáèüëïõ äåí èá èõìßæåé ôá
ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá. Ôá ðÜíôá áëëÜæïõí. Ôï ÷ñÞìá ðïõ ôüóï ó’ áõôü
âáóéóôÞêáìå ðáëáéüôåñá, ôþñá ìáò
÷áìïãåëÜ ðåñéðáßæïíôÜò ìáò. ÌéÜ
ñéæéêÞ áëëáãÞ êáé áíáôñïðÞ ôùí
ðÜíôùí êõñéáñ÷åß óôçí êáèçìåñéíÞ
ìáò æùÞ êáé óýííåöá äåß÷íïõí íá
áðåéëïýí üëïõò ìáò.
¼ìùò, áò åëðßóïõìå, üôé üëá
áõôÜ ìðïñåß íá ïäçãÞóïõí êáé óå
êÜôé êáëü êáé üôé ìåôÜ ôçí êáôáéãßäá ðÜëé ôï ïõñÜíéï ôüîï èá åìöáíéóèåß.
Åý÷ïìáé ôï öþò ôçò íÝáò
÷ñïíéÜò íá ìáò ïäçãÞóåé óå óùóôÜ ìïíïðÜôéá. Åý÷ïìáé óå üëïõò
Õãåßá. ÕðïìïíÞ, ÅéñÞíç êáé Åëðßäá
ãéá ôï 2011 ðïõ áíÝôåéëå.
Õðåíèõìßæù üôé ôï ðåñéïäéêü “ÁÓÊÑÁ” âãáßíåé ìå åèåëïíôéêÞ
ðñïóðÜèåéá ãéá åíçìÝñùóç êáé
ðëçñïöüñçóç. Ãé’ áõôü áðåõèýíù
Ýêêëçóç ðñïò üëá ôá ìÝëç ôïõ
Óõëëüãïõ ôùí Áðáíôá÷ïý Áóêñáßùí, íá åðéêïéíùíÞóïõí ìáæß ìïõ
êáé íá âïçèÞóïõí ôçí ðñïóðÜèåéá
áõôÞ óôá ôçëÝöùíá 210 9913169
- 6974 252416.
Ìå áãÜðç, åêôßìçóç
êáé åõãíùìïóýíç
ÅëÝíç ÓôáìÜôç

Ôá 11á ãåíÝèëéÜ ìïõ
Ìå ôï ôåý÷ïò
ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò, åãþ ôï ðåñéïäéêü «¢óêñá», óõìðëçñþíù 11÷ñüíéá
äçìéïõñãéêÞò ðáñïõóßáò, ìáæß ìå ôï ôÝëïò êáé ôçí áñ÷Þ ìéáò íÝáò ÷ñïíéÜò.
Óôç äéÜñêåéá áõôþí ôùí åôþí, ç
óõíôáêôéêÞ ìïõ åðéôñïðÞ ðñïóðÜèçóå
íá êÜíåé ü,ôé êáëýôåñï ìðïñïýóå ãéá
íá óáò åõ÷áñéóôÞóåé. ÐïëëÜ åõ÷áñéóôþ
êáé óõã÷áñçôÞñéá äßíù óå üëïõò üóïõò
âïÞèçóáí óôçí ÝêäïóÞ ìïõ. Tïõò ÷ñùóôÜù ìåãÜëç åõãíùìïóýíç. ¼óïé ðáñáêïëïõèïýí ôçí ðïñåßá ìïõ, èá ðñÝðåé
áóöáëþò íá ðáñáôÞñçóáí üôé ç ýëç
ìïõ åìðëïõôßóèçêå êáé öùôßóèçêå ìå
ðïëëÜ äõíáôÜ êáé åíäéáöÝñïíôá èÝ-

ìáôá, ðñïåñ÷üìåíá áðü ôï ÷ùñéü êáé
éäßùò áðü ôïí êáéíïýñéï ìáò Óýëëïãï
«Çóßïäïò», áðü ôï Óýëëïãï Ãõíáéêþí
¢óêñçò, áðü ôï Óýëëïãï ÃïíÝùí êáé
Êçäåìüíùí êáé áðü áãáðçôïýò áíáãíþóôåò ìïõ. ÐñïóðÜèçóá íá êåñäßóù ôï
åíäéáöÝñïí ôïõ áíáãíþóôç êáé èá óõíå÷ßóù ôçí ðñïóðÜèåéÜ ìïõ áõôÞ, ãéá
íá ãßíïìáé üëï êáé ðéü åëêõóôéêü êáé
÷áñïýìåíï.
¼ìùò, ïé Ýðáéíïé áíÞêïõí ðñþôá óå
óáò ôïýò áíáãíþóôåò ìïõ ðïõ ìå äéáâÜæåôå ðÜíôá ìå åíäéáöÝñïí. Óáò åõ÷áñéóôþ. ÊáëÞ áíÜãíùóç, ìå ðïëëÝò åõ÷Ýò ãéá ôç íÝá ÷ñïíéÜ, Õãåßá, ÅéñÞíç êáé
ÁãÜðç ó’ üëï ôïí êüóìï êáé óôçí êáñäéÜ
ôïõ êáèåíüò áðü ’ìáò.
Ìå áãÜðç, ôï ðåñéïäéêü ¢ÓÊÑA

ÔÉÌÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÓÊÑÇ
Ôçí ÊõñéáêÞ 5 Äåêåìâñßïõ ìéá ìåãÜëç ïìÜäá 95 áôüìùí åðéóêÝöèçêå ôçí
Êïé-ëÜäá ôùí Ìïõóþí êáé ôçí ¢óêñç. Ôç
óõíôñïöéÜ áðïôåëïýóáí ï äéáêåêñéìÝíïò
áñ÷áéïëüãïò ê. Èåüäùñïò Óðõñüðïõëïò
(ãíùóôüò áðü ôï áíÜêôïñï ôïõ ÌåíåëÜïõ óôçí ÐåëëÜíá), ç öçìéóìÝíç áñ÷áéïëüãïò ê. ËéÜíá ÓïõâáëôæÞ (ãíùóôÞ áðü
ôïí âáóéëéêü ôÜöï, ôïõ ÁëåîÜíäñïõ(;)
óôç Óßïõá), ï óýæõãüò ôçò íïìéêüò êáé
áñ÷áéïëÜôñçò ê. ÌÜíïò ÓïõâáëôæÞò, ï
éóôïñéêüò- åñåõíçôÞò ôïõ Çóéüäïõ ê.
Áðüóôïëïò ÃïíéäÝëçò, ï ìïõóéêïóõíèÝôçò ê. ÁëÝîáíäñïò ×á÷Üëçò, ï óôñáôçãüò
Êùíóôáíôßíïò Êùíóôáíôéíßäçò êáé ðïëëÜ
Üëëá áîéüëïãá ðñüóùðá, óôï ðëáßóéï
ôùí åêðáéäåõôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ
âéâëéïðùëåßïõ ÁÉÃÇÉÓ (Âáó. Ãåùñãßïõ áñ.
11 ÐåéñáéÜò).
Ðñþôç óôÜóç ç ðëáãéÜ ôïõ Ðýñãïõ,
üðïõ åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá áðïëáýóïõí
ôçí õðÝñï÷ç èÝá ôçò êïéëÜäáò. Åêåß ï
ê. ÃéÜííçò ÐÝððáò Ýêáíå ìßá ëåðôïìåñÞ
ãåùãñáöéêÞ êáé éóôïñéêÞ åíçìÝñùóç ãéá

ôçí ÊïéëÜäá ôùí Ìïõóþí, ôá ìíçìåßá ôçò
êáé ôïí ïéêéóìü ôçò ¢óêñçò. Óôï áñ÷áßï
èÝáôñï óõíå÷ßóèçêå ç åíçìÝñùóç ãéá
ôï Üëóïò Ìïõóþí êáé ôá Ìïõóåßá, åíþ
ï ìïõóéêïóõíèÝôçò ÁëÝîáíäñïò ×á÷Üëçò
áðÞããåéëå áðüóðáóìá áðü ôç «Èåïãïíßá»
óôçí áñ÷áéïåëëçíéêÞ. ¼ëïé åíèïõóéÜóôçêáí áðü ôçí áêïõóôéêÞ ôïõ èåÜôñïõ
êáé ôç ãëáöõñÞ áðáããåëßá. Êáôçöüñéóáí
ìÝ÷ñé ôï Éåñü ôùí Ìïõóþí üðïõ ï Áðüóôïëïò ÃïíéäÝëçò – êýñéïò ïìéëçôÞò óôçí
åêäÞëùóç ãéá ôïí Çóßïäï - Ýêáíå ìßá óýíôïìç åíçìÝñùóç ãéá ôç æùÞ êáé ôï Ýñãï
ôïõ Çóéüäïõ, ëÝãïíôáò ìåôáîý Üëëùí êáé
ôá åîÞò: «Åäþ åêôüò áðü ôüðïò ëáôñåßáò
åßíáé êáé ôüðïò ðïëéôéóìïý äéüôé ïé «9»
Ìïýóåò, êüñåò ôïõ Äéüò, äéÝäùóáí óôïõò
áíèñþðïõò ôï ðíåýìá êáé ôïí ðïëéôéóìü
. Åäþ Ýæçóå êáé ï ìåãÜëïò ìýóôçò ôçò
ÅëëçíéêÞò Èåïãïíßáò Çóßïäïò». Áðü êåé

ðÝñáóáí ôï ðïôáìÜêé ìå ôç ãñáöéêÞ ôïõ
ãÝöõñá êáé êáôÝëçîáí óôçí ðëáôåßá ôïõ
÷ùñéïý.
Ç ìõóôáãùãßá Ýêëåéóå ìå ãåýìá óå
ôáâÝñíá ôçò ¢óêñçò ìå ãíÞóéá êñÝáôá,

ù-ñáßá ðáôñïðáñÜäïôá êñáóéÜ ôçò ÊïéëÜäáò ôùí Ìïõóþí êáé Üøïãç ðåñéðïßçóç. Óôçí óõíôñïöéÜ Þôï êáé ï íáýáñ÷ïò
ê. ×ñÞóôïò ËõìðÝñçò ìáæß ìå ôïõò õðåõèýíïõò ôïõ ðåñéïäéêïý «¢óêñá» êáé ôïí

íÝï ðñüåäñï ôïõ Êïéíïôéêïý Óõìâïõëßïõ
ê. ËïõêÜ Ìðáìðïýëá. Åêåß áêïýóèçêå ôï
ó÷üëéï ôïõ óôñáôçãïý Êùíóôáíôéíßäç:
“Åêåßíï ðïõ åíôõðùóéÜæåé êáé
îáöíéÜæåé åßíáé üôé -åêôüò áðü ìéá ÃáëëéêÞ
áñ÷áéïëïãéêÞ áíáóêáöÞ óôá ôÝëç ôïõ
19ïõ áéþíïò- êáìéÜ áíáóêáöÞ äåí Ýãéíå
óôï ÷þñï. Ãéáôß Üñáãå; Ðïéüí öïâßæåé ç
ÊïéëÜäá ôùí Ìïõóþí; ÐïéÜ öáíôÜóìáôá
öïâïýíôáé ìÞðùò âãïõí áðü ôï ÷þñï;
ÅðïìÝíùò
áîßæåé
íá
áíáäåßîïõìå
ðáãêïóìßùò ôçí ¢óêñç, ôçí ÊïéëÜäá
ôùí Ìïõóþí êáé ôï ðíåõìáôéêü Ýñãï ôïõ
Çóéüäïõ êáé ôïõ Êôçóßâéïõ, üóá Ý÷ïõí
áðïìåßíåé áðü ôï ðÝñáóìá ôïõ ÷ñüíïõ.”
Ôï áðüãåõìá Ýöõãáí åõ÷áñéóôçìÝíïé. Êáé. ìåßò íïéþóáìå ðåñéóóüôåñï åõ÷áñéóôçìÝíïé ðïõ ôïõò õðïäå÷èÞêáìå
óôï ÷ùñéü ìáò êáé ôïõò åõ÷áñéóôÞóáìå.
¢ñ÷éóå êáé ôåëåßùóå åõ÷Üñéóôá áõôÞ ç
üìïñöç ìÝñá.
¢óêñá

¢óêñá 3

ÍÅÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÃÕÍÁÉÊÙÍ ÁÓÊÑÇÓ

Ôá íÝá ôïõ Óõëëüãïõ ôçí ÷ñïíéÜ ðïõ ìáò
ðÝñáóå Þôáí åõ÷Üñéóôá. Ôï 2010 Þôáí
ìéá ÷ñïíéÜ ãåìÜôç áðü äñáóôçñéüôçôåò.

ÊÕÑÉÁÊÇ ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ
Ç ãéïñôÞ ôïõ êñáóéïý êáé ç åêðïìðÞ óôï ÷ùñéü Þôáí ôï áðïêïñýöùìá ôïõ äåýôåñïõ åîáìÞíïõ.
Ï Óýëëïãïò Ýäùóå ìåãÜëç Ýìöáóç óôçí åêðïìðÞ “ÊõñéáêÞ óôï
×ùñéü”, èÝëïíôáò íá áíáäåßîåé üëåò ôéò ïìïñöéÝò ôïõ ÷ùñéïý êáé ôçí
éóôïñßá ôïõ. Êáé ôï ðÝôõ÷å óõíôáîéäåýïíôáò ìáæß ìå Çóßïïäï, ìå
Ìïýóåò, ìå åîùêëÞóéá, ìå ðýñãïõò, ìå ïìïñöéÜ ôçò öýóçò, áëëÜ
êáé ôùí êáôïßêùí ðïõ âãÞêå ðåñéóóÞ áõôÞ ôçí çìÝñá ó’ üëç ôçí
ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü. Ïé áñìüäéïé ôçò ÅÔ3 ìáò åßðáí üôé Þôáí
ìéá áðü ôéò êáëýôåñåò åêðïìðÝò ðïõ Ý÷ïõí êÜíåé. Ï Óýëëïãüò ìáò
ôïõò åõ÷áñßóôçóå ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôïõ áéôÞìáôüò ôïõ íá Ýñèïõí
óôçí ¢óêñç. Óáí Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ, åõ÷áñéóôþ ôéò Ãõíáßêåò
ãéá ôç âïÞèåéá ðïõ ðñïóÝöåñáí, ôá ÷ïñåõôéêÜ, ôç íåïëáßá, ôïõò
áíèñþðïõò ôçò ôñßôçò çëéêßáò êáé ãåíéêÜ üëïõò ôïõò êáôïßêïõò ôïõ
÷ùñéïý ìáò. ¼ëá Þôáí õðÝñï÷á êáé ëáìðñÜ åêåßíç ôçí çìÝñá, áöïý
êáé ï êáéñüò Þôáí ìå ôï ìÝñïò ìáò.
Á.Ñ.
ÌåôÜ áðü åíÝñãåéåò ôïõ Óõëëüãïõ Ãõíáéêþí ¢óêñçò, ôçí ÊõñéáêÞ
3 Ïêôùâñßïõ, ôçëåïðôéêü óõíåñãåßï ôçò ÅÔ3 âñÝèçêå óôï ÷ùñéü
ìáò, üðïõ ãýñéóå íôïêéìáíôÝñ ãéá
ôçí åêðïìðÞ «ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü»,
ðñïêåéìÝíïõ íá áíáäåßîåé ôçí éóôïñßá ôéò ïìïñöéÝò êáé ôá Ýèéìá ôïõ
÷ùñéïý ìáò.
Ðïëëïß óõã÷ùñéáíïß ìáò êáé êÜôïéêïé ôùí ãýñù ÷ùñéþí ðáñáâñÝèçêáí óôçí üìïñöç áõôÞ óõãêÝíôñùóç êáé åíßó÷õóáí ìå ôçí ðáñïõóßá
ôïõò ôç óçìáíôéêÞ áõôÞ ðñïâïëÞ
ôïõ ÷ùñéïý ìáò. Ôï íôïêéìáíôÝñ
ðñïâëÞèçêå óôçí ôçëåüñáóç, óôï
êáíÜëé ôçò ÅÔ3, óôéò 31 Ïêôùâñßïõ.
Èá êõêëïöïñÞóåé DVD êáé ìðïñåßôå íá ôï ðñïìçèåõôåßôå áðü
ôï Óýëëïãï Ãõíáéêþí êáé áðü ôï
Óýëëïãï Áðáíôá÷ïý Áóêñáßùí, Îåíïäï÷åßï ÌÁÑÉÍÁ Âïýëãáñç 13,
ôçë.5237832 Ðáí. ÑïõóÝôç.
Ãéá ôçí ¢óêñá Å.Ó.

4 ¢óêñá

ÌïíïÞìåñç ÅêäñïìÞ
Ç ìïíïÞìåñç åêäñïìÞ óôçí Ðáíáãßá ôçí Êïõôóïõñéþôéóóá óôçí ¢ìöéóóá, ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôï Óýëëïãü ìáò
êáé åß÷å ìåãÜëç åðéôõ÷ßá.
Óôç äéáäñïìÞ èáõìÜóáìå ôï ìåãÜëï Ýñãï ôçò ôå÷íéôÞò
ëßìíçò ôïõ Ìüñíïõ, ãåõìáôßóáìå óôï Ëéäùñßêé êáé ôï áðüãåõìá óôáìáôÞóáìå óôçí üìïñöç ÁñÜ÷ùâá ãéá êáöÝ.

ÈåáôñéêÞ ÐáñÜóôáóç

Óôéò 18 Äåêåìâñßïõ ðáñáêïëïõèÞóáìå ôçí ðáñÜóôáóç
«ÁÔÔÉÊÇ ÏÄÏÓ» óôï èÝáôñï ôùí Áèçíþí “ÅÌÐÏÑÉÊÏÍ” ìå åéóçôÞñéá ôïõ ÏÃÁ.

ÌðáæÜñ

ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí ðñïãñáììÜôùí åêìÜèçóçò
ôùí ÍÅËÅ, êáôáóêåõÞò êïóìçìÜôùí, ïé ìáèçôåõüìåíåò ãõíáßêåò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò äéïñãÜíùóáí “Bazar” óôï ÷þñï ôïõ
Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ ôïõ ÷ùñéïý. Ç ðñïóÝëåõóç ôïõ êüóìïõ
Þôáí ìåãÜëç êáé ïé ðùëÞóåéò éêáíïðïéçôéêÝò...
Ç Ðñüåäñïò Áíèïýëá ÑïõóÝôç

Ôï ðåñéïäéêü ìáò áðåõèýíåé
èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá
óôïí Óýëëïãï Ãõíáéêþí
êáé åý÷åôáé ðÜíôá åðéôõ÷ßåò!

Από αριστερά η Αλίκη Σταµάτη, η Αλεξάνδρα Πέππα,
η Ανθούλα Ρουσέτη και η Σπυριδούλα Μουσούρη.

¢óêñá 5

“ÅÐÔÁ ÅÐÉ ÈÇÂÁÓ“ óôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï ôçò ¢óêñçò

áðü ôïí ïðïßï æÞôçóå ôç óõíäñïìÞ ãéá
ôçí áíÜêôçóç ôïõ èñüíïõ. Ï ¢äñáóôïò
ï ïðïßïò Þôáí ï éó÷õñüôåñïò çãåìþí ôçò
ÅëëÜäïò ôçí åðï÷Þ åêåßíç áðïöÜóéóå
ôïí ðüëåìï êáôÜ ôùí Èçâþí êáé êÜëåóå
óå âïÞèåéá êáé Üëëïõò óõììÜ÷ïõò. ¸ôóé
Üñ÷éóå ï ìåãÜëïò ðüëåìïò åíáíôßïí ôçò
ÈÞâáò.
ÅðôÜ Þôáí ïé óçìáíôéêüôåñïé áñ÷çãïß
ðïõ ðÞñáí ìÝñïò óôçí åêóôñáôåßá áõôÞ.
Ï óôñáôüò ðñïÝëáóå ùò ôïí ðïôáìü Áóù-

Ðïëõíåßêçò ôï äÝ÷åôáé· óõìöùíåß êáé ï
¢äñáóôïò. Ôá äõï áäÝëöéá ìïíïìá÷ïýí
ìå ëýóóá êáé áëëçëïóêïôþíïíôáé. ¸ôóé,
ï áãþíáò èåùñÞèçêå éóüðáëïò êáé îáíÜñ÷éóå ï ðüëåìïò áíÜìåóá óôïõò äõï
óôñáôïýò.
Ïé Áñãåßïé äåí ãíþñéæáí ôçí ôáêôéêÞ
ôçò ôåé÷ïìá÷ßáò êáé õðÝóôçóáí ìåãÜëç
öèïñÜ, äéüôé ïé åðéèÝóåéò ôùí Þôáí Üôå÷íåò êáé Üóêïðåò. ¸íåêá ôïýôïõ ïé ôÜîåéò
ôïõò áñáéþèçêáí, ï ÊñÝùí äéÝôáîå ôïëìçñÞ Ýîïäï êáé ôÝëïò üëç ç óôñáôéÜ ôùí
Áñãåßùí ôñÝðåôáé óå öõãÞ. Ç êáôáäßùîç
Þôáí áéìáôçñÞ. ¼ôáí ï ¢äñáóôïò Ý÷áóå
ôïí ÁìöéÜñáï, “ôá ìÜôéá ôïõ óôñáôïý
ôïõ”, êáé üëïé ïé Üëëïé óôñáôçãïß åß÷áí

ðü, üðïõ Ýêáíáí èõóßá êáé óõíåóôßáóç,
êáé Ýóôåéëáí óôç ÈÞâá ôïí ÔõäÝá ãéá í’
áðáéôÞóåé áðü ôçí ðüëç íá äå÷ôåß ãéá âáóéëéÜ ôçò ôïí Ðïëõíåßêç. Ôï áßôçìá áõôü
áðïññßöèçêå.
Ëßãï áñãüôåñá ïé Èçâáßïé, ìáæß ìå
ôïõò óõììÜ÷ïõò ôïõò Öùêåßò êáé Öëåãýåò, åêóôñÜôåõóáí êáôÜ ôùí åðéäñïìÝùí
êáé óõãêñïýóôçêáí ìáæß ôïõò êïíôÜ óôïí
Éóìçíü ëüöï. Óôç ìÜ÷ç áõôÞ íéêÞèçêáí
ïëïó÷åñþò êáé áíáãêÜóôçêáí íá õðï÷ùñÞóïõí ðñïò ôá ôåß÷ç ôçò ðüëçò. Ôüôå ï
ï ÌåíïéêÝáò, ï ãéïò ôïõ ÊñÝïíôá, ôÝèçêå
åðéêåöáëÞò ôìÞìáôïò íåáñþí Èçâáßùí,
åãêáôáóôÜèçêå Ýîù áðü ôéò Íçßóôåò ðýëåò (ÂÄ), êÜëõøå ôç óýìðôõîç êáé äéåõêüëõíå ôá óôñáôéùôéêÜ ôìÞìáôá íá åéóÝëèïõí óôá ôåß÷ç ôçò Êáäìåßáò, áëëÜ Ýðåóå
íåêñüò. Ïé ëïéðïß Âïéùôïß êáé ïé óýììá÷ïß
ôïõò êáôÝöõãáí óôéò ðüëåéò ôïõò.
Êáôüðéí ïé Áñãåßïé çãåìüíåò, ðïõ áêïëïõèïýóáí ôïí ¢äñáóôï, åðéôÝèçêáí ìå
óöïäñüôçôá êáôÜ ôçò ðüëçò· ï êáèÝíáò
ôïõò åß÷å áíáëÜâåé ôçí åêðüñèçóç ìéáò
áðü ôéò åðôÜ ðýëåò ôçò. Ðñïò õðåñÜóðéóç ôùí ðõëþí êáé ôçò ðüëåùò ïé Èçâáßïé
åãêáôÝóôçóáí éóÜñéèìïõò çãåìüíåò.
¼ìùò ç áõôïèõóßá ôïõ ÌåíïéêÝá
áíÝâáóå ôï çèéêü ôùí Èçâáßùí êáé áíôéìåôþðéæáí ìå åðéôõ÷ßá ôéò åðéèÝóåéò ôùí
áíôéðÜëùí. ÊëïíéóìÝíïé ïé Áñãåßïé õðï÷ùñïýí, ïðüôå ï ÅôåïêëÞò ðñïôåßíåé
íá êñéèåß ï áãþíáò óå ìïíïìá÷ßá áíÜìåóá óôïí ßäéï êáé óôïí áäåëöü ôïõ. Ï

Þäç óêïôùèåß, õðï÷ñåþèçêå íá ôñáðåß
êáé ï ßäéïò óå öõãÞ êáé óþèçêå ÷Üñéò óôçí
ôá÷ýôçôá ôïõ áëüãïõ ôïõ Áñßùí. Íá ðùò
ðåñéãñÜöåé ï Çóßïäïò ôï ÷áìü ôùí çñþùí: “¼ìùò áõôïýò ï ìáýñïò ðüëåìïò êé
ïé óêëçñÝò ìÜ÷åò îïëïèñÝøáíå, Üëëïõò
ìðñïóôÜ óôç ÈÞâá ôçí åðôÜðõëç, óôç ãç
ôïõ ÊÜäìïõ åðÜíù, üôáí ãéá ôïõ Ïéäßðïäá
ôá ðëïýôç ðïëåìïýóáíå,…”
ÌåôÜ ôçí Þôôá áõôÞ ôùí åðôÜ çñþùí,
ï ÊñÝùí ï áäåëöüò ôçò ÉïêÜóôçò áíÝëáâå ùò åðßôñïðïò ôïõ áíçëßêïõ ãéïý ôïõ
ÅôåïêëÞ, ËáïäÜìáíôïò ôç âáóéëåßá êáé
Üöçóå Üôáöïõò ôïõò íåêñïýò ôùí Áñãåßùí, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôï óþìá ôïõ
Ðïëõíåßêïõò.
Áñãüôåñá, ï ¢äñáóôïò
ðÝôõ÷å ôç óõíäñïìÞ ôùí Áèçíáßùí, ïé
ïðïßïé ðßåóáí ôïõò Èçâáßïõò íá áðïäþóïõí ôïõò íåêñïýò ãéá ôáöÞ.
Ç ðüëéò ôùí Èçâþí óþèçêå áðü ôçí
êáôáóôñïöÞ êáé íßêçóáí ôïõò Áñãåßïõò,
õðÝóôçóáí üìùò ôÝôïéá öèïñÜ, þóôå ç
íßêç ôïõò ëßãï áðåß÷å áðü ôçí Þôôá. Áðü
ôçí åðï÷Þ åêåßíç åðéêñÜôçóå íá ïíïìÜæåôáé «Êáäìåßá íßêç», êÜèå íßêç ðïõ êåñäéæüôáí ìå ìåãÜëåò èõóßåò. Ç íßêç üìùò áõôÞ
ôùí Èçâáßùí êáé ç óùôçñßá ôïõò ïöåßëåôáé óôçí çñùéêÞ áõôïèõóßá ôïõ ÌåíïéêÝùò. Ç ðñÜîç áýôç ôïõ ÌåíïéêÝùò, áí äåí
åßíáé ìåãáëýôåñç, åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí ßóç
ðñïò áõôÞ ôïõ ôåëåõôáßïõ âáóéëÝá ôùí
Áèçíþí Êüäñïõ, åí ôïýôïéò, åíþ ãéá ôïí
Êüäñï ãíùñßæïõí üëïé, ãéá ôïí ÌåíïéêÝá
êáíåßò.

Ãéá ôçí êáëýôåñç åéóáãùãÞ óôï Ýñãï “Áíôéãüíç” ðïõ ðáß÷ôçêå óôï áñ÷áßï èÝáôñï óôéò 8 Áõãïýóôïõ, ç Ãåùñãßá Ðáí. ÑïõóÝôç, äéÜâáóå Ýíá áðüóðáóìá áðü ôï
õðü Ýêäïóç âéâëßï ôïõ ÉùÜííç ÐÝððá ìå ôßôëï “ÓôñáôéùôéêÞ Éóôïñßá ôçò Âïéùôßáò”
ãéá ôïí ðüëåìï ôùí åðôÜ åðß ÈÞâáéò.
Ï ËÜéïò Þôáí áðüãïíïò ôïõ ÊÜäìïõ
êáé âáóéëéÜò ôçò ÈÞâáò. ¸íáò ÷ñçóìüò
ôïõ åß÷å ðñïöçôåýóåé üôé áí áðïêôïýóå
ãéï, ï ãéïò áõôüò èá ôïí óêüôùíå. ¼ôáí
ëïéðüí ç ãõíáßêá ôïõ, ç ÉïêÜóôç, ãÝííçóå áãüñé, ï ËÜéïò ôñýðçóå ôïõò áóôñáãÜëïõò ôïõ âñÝöïõò êáé ôï ðáñÝäùóå ó’
Ýíá âïóêü ãéá íá ôï åãêáôáëåßøåé óôïí
Êéèáéñþíá. Åêåß ôï âñÞêå ôõ÷áßá Ýíáò
âïóêüò ôïõ âáóéëéÜ ôçò Êïñßíèïõ Ðïëýâéïõ êáé ôï ðÞãå óôïí êýñéï ôïõ, ðïõ
ôï ïíüìáóå Ïéäßðïäá, áðü ôá ðñçóìÝíá
ôïõ ðüäéá, êáé ôï áíÜèñåøå óáí äéêü ôïõ
ðáéäß. ¼ôáí üìùò ï Ïéäßðïäáò åíçëéêéþèçêå, äåí Üíôå÷å íá ôïí ðåñéðáßæïõí ãéá
ôçí Üãíùóôç êáôáãùãÞ ôïõ. ¸ôóé, ðÞãå
óôïõò Äåëöïýò ãéá íá ñùôÞóåé ðïéïò
Þôáí ï ðñáãìáôéêüò ðáôÝñáò ôïõ. Ç áðÜíôçóç Þôáí üôé äåí Ýðñåðå íá îáíáãõñßóåé óôçí ðáôñßäá ôïõ, ãéáôß áí ãýñéæå
èá óêüôùíå ôïí ðáôÝñá ôïõ êáé èá ðáíôñåõüôáí ôç ìçôÝñá ôïõ. ÅðåéäÞ ëïéðüí
ç ìüíç ðáôñßäá ðïõ ãíþñéæå Þôáí ç Êüñéíèïò, áðïöÜóéóå íá ìåßíåé ìáêñéÜ áðü
ôçí ðüëç áõôÞ. ¸ôóé, üôáí áíá÷þñçóå
áðü ôïõò Äåëöïýò êáôåõèýíèçêå ðñïò
ôç Âïéùôßá êáé ôç Öùêßäá. Êáèþò üìùò
âÜäéæå óôï äñüìï, óõíÜíôçóå ôï âáóéëéÜ
ËÜéï ðïõ ôáîßäåõå ìå Üìáîá, äéáðëçêôßóèçêå ìå ôïõò óõíïäïýò ôïõ êáé ôïí
óêüôùóå, ÷ùñßò íá îÝñåé üôé áõôüò Þôáí
ï ðáôÝñáò ôïõ.
ÌåôÜ ôï èÜíáôï ôïõ ËáÀïõ, âáóéëéÜò
óôç ÈÞâá Ýãéíå ï ÊñÝïíôáò êáé ìåôÜ ôçí
êáôáóôñïöÞ ôçò Óößããáò áíáêçñý÷ôçêå
âáóéëéÜò ï Ïéäßðïäáò ï ïðïßïò ðÞñå ãõíáßêá ôïõ ôçí ÉïêÜóôç, áãíïþíôáò üôé
Þôáí ç ìçôÝñá ôïõ. Ìå ôçí ÉïêÜóôç áðÝêôçóå äõï ãéïýò, ôïí ÅôåïêëÞ êáé ôïí Ðïëõíßêç êáé äõï êüñåò, ôçí Áíôéãüíç êáé
ôçí ÉóìÞíç.
¼ôáí ïé ãéïé áíäñþèçêáí êé Ýãéíáí
ãíùóôÝò ïé áìáñôßåò ôçò ïéêïãÝíåéáò, ç
ÉïêÜóôç êñåìÜóôçêå êáé ï Ïéäßðïäáò áíáãêÜóôçêå áðü ôïõò ãéïõò ôïõ íá ðáñáìåßíåé Ýãêëåéóôïò ãéá ôçí íôñïðÞ, áëëÜ
åîïñãéóìÝíïò ìå ôïõò äõï ãéïõò ôïõ, ôïí
ÅôåïêëÞ êáé ôïí Ðïëõíåßêç, ôïõò êáôáñÜóôçêå êáé ðñïöÞôåõóå üôé áíÜìåóá
ôïõò èá îåóðÜóåé ðüëåìïò öïíéêüò êáé
áíåëÝçôïò. ÐñÜãìáôé, ìüëéò ðÝèáíå ï
Ïéäßðïäáò, ïé íÝïé, áíáëáìâÜíïíôáò ôçí
åîïõóßá, óõìöþíçóáí ìåôáîý ôïõò íá
áóêïýí áõôÞí åê ðåñéôñïðÞò êÜèå ÷ñüíï.
Êáèþò ìåãáëýôåñïò Þôáí ï ÅôåïêëÞò, Üñ÷éóå ðñþôïò, üôáí üìùò ðÝñáóå ôï Ýôïò,
äåí èÝëçóå íá ðáñáäþóåé ôïí èñüíï. Ï
Ðïëõíåßêçò, üìùò, áðáéôïýóå ôçí åîïõóßá, üðùò åß÷áí óõìöùíÞóåé, êáé êáèþò
ï áäåëöüò ôïõ äåí óõììïñöùíüôáí,
Ýöõãå ãéá ôï ¢ñãïò êáé ðÞãå óôïí ðåèåñü ôïõ ôïí ¢äñáóôï, âáóéëéÜ ôïõ ¢ñãïõò,
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“Åäþ êáé ôþñá” áðïæçìéþóåéò ãéá ôç óöáãÞ óôï Äßóôïìï
∆ΙΚΑΙΩΣΗ του αγώνα των κατοίκων
του µαρτυρικού ∆ιστόµου, αλλά και του
αείµνηστου συµπατριώτη µας Ευρωβουλευτή Γιάννη Σταµούλη (φωτό), ο οποίος
πρώτος ξεκίνησε την πρωτοβουλία για
τις γερµανικές αποζηµιώσεις, συνιστά
η πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης
να καταθέσει αίτηµα παρέµβαση στο
∆ικαστήριο της Χάγης.
Το Βερολίνο έδειξε να αιφνιδιάζεται
και ο γερµανός υπουργός Εξωτερικών
Γκίντο Βεστερβέλε µε µια αµήχανη δή-

λωση έσπευσε να χαρακτηρίσει «ακατανόητη» την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, σηµειώνοντας παράλληλα ότι
«στη Γερµανία γνωρίζουµε την ευθύνη
µας για την Ιστορία µας». Σχετικά µε τις
θηριωδίες των ναζιστικών στρατευµάτων
κατοχής στον άµαχο ελληνικό λαό περιορίστηκε να πει: «Γνωρίζουµε επίσης τα
ιδιαίτερα δεινά που υπέστη ο ελληνικός
λαός στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο». Επί
της ουσίας, απέκλεισε το ενδεχόµενο
να καταβάλει η Γερµανία αποζηµιώσεις

υποστηρίζοντας ότι όλες οι σχετικές
απαιτήσεις έχουν παραγραφεί, ενώ επικαλέστηκε και την «ασυλία» της Γερµανίας ως κράτους. Πάντως, είναι εµφανής ο
εκνευρισµός στη γερµανική κυβέρνηση,
αφού κανείς δεν µπορεί να προδικάσει τι
θα αποφανθούν οι δικαστές, που έχουν
τον τελευταίο λόγο.
Τα εγκλήµατα που έγιναν στο ∆ίστοµο στις 10/6/1944 (µε 296 θύµατα κυρίως
γυναικόπαιδα) στα Αγώγεια, στα Καλάβρυτα και σε πολλές άλλες άλλες πόλεις
και χωριά της Ελλάδας ήταν εγκλήµατα
µιας τεράστιας µηχανής παραγωγής
ταξικού, ιδεολογικού, ρατσιστικού και
εθνικού µίσους της ναζιστικής µηχανής.
Ο υπόλογος γι’ αυτά τα εγκλήµατα δεν
µπορεί να είναι στο διηνεκές ο γερµανικός λαός ούτε το γερµανικό κράτος, αν
και φυσικά δεν µπορεί κανείς απ’ όσους
συµµετείχαν στα ναζιστικά εγκλήµατα να
κηρυχθεί αθώος.
Οι γερµανοί δεν είναι από τη φύση
τους λαός δολοφόνων. Κάθε πράξη,
κατά συνέπεια, πρέπει να ερµηνεύεται στις ιστορικές της διαστάσεις. Οι
µελέτες υποκειµενικού καταλογισµού
συµβάλλουν σε µια συλλογική ηθικοπολιτική συνεννόηση απαλλαγµένη
από τον ηθικισµό. Άρα από τη στιγµή
που αυτές οι µελέτες δεν ενοχοποιούν
πολιτικές συµπεριφορές αλλά εθνικές
συλλογικότητες, το µόνο που κάνουν
είναι να ενοχοποιούν λαούς (εν προκειµένω, όλους τους Γερµανούς) και να
αθωώνουν ιδεολογίες (συγκεκριµένα
τον ναζισµό).
Είναι εύλογο όσοι υπέφεραν από τις

ναζιστικές θηριωδίες να διεκδικούν τη
δικαίωσή τους: ηθική, πολιτική και οικονοµική. Και σ’ αυτό το αίτηµα κανείς δεν
έχει αντίρρηση. Αλλά είναι διαφορετικό
το αίτηµα αυτό να αποδίδεται διαχρονικά
σε εθνικά σύνολα.
Η ηθική αποζηµίωση των θυµάτων
του ναζισµού δεν µπορεί να είναι η καταδίκη της Γερµανίας, αλλά η καταδίκη
όλων των ολοκληρωτικών ιδεολογιών
µίσους που γεννούν φαινόµενα όπως ο
ναζισµός. Η οικονοµική αποζηµίωση για
όλους τους λαούς που υπέφεραν από
τον ναζιστικό (και όχι µόνο) ολοκληρωτισµό δεν µπορεί να είναι άλλη από το
στοίχηµα που η σηµερινή κρίση θέτει
στην Ευρώπη.
Τ.Ζ.

ÔÏ ÁÃÃÅËÌÁ ÔÇÓ ÇÌÅÑÁÓ

Ο Έλληνας! Είναι ευφυέστατος
αλλά και αφελής. ∆ραστήριος αλλά
και επιπόλαιος. Θερµόαιµος αλλά
και ασταθής.
Ανέδειξε τον Σωκράτη για να τον
δηλητηριάσει. ∆όξασε τον Θεµιστοκλή για να τον εξορίσει. Θαύµασε τον
Αριστοτέλη για να τον καταδιώξει.
Γέννησε τον Βενιζέλο για να τον δο-

λοφονήσει. Ύψωσε τον Παρθενώνα
για να τον αφήσει να γίνει στόχος.
Έκτισε το Βυζάντιο για να το εκτουρκίσει. Σφυρηλάτησε το ’21 για να
το διακυβεύσει. Παράξενο πλάσµα.
Ατίθασο, κυκλόθυµο και εγωπαθές.
Θαυµάστε τον αν θέλετε. Κι αν µπορείτε προσπαθείστε να τον ταξινοµήσετε και να τον διορθώσετε.

Μαρία ∆. Λυµπέρη

∆ικηγόρος παρ‘ Αρείω Πάγω
∆ηµου Μεταµόρφωσης
Τηλ.: 210 3817514
Κιν.: 6944186134
Ε-mail: liberi.m@dsa.gr
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Ç ÓõíÝ÷åéá êáé ôï ôÝëïò ôçò ïìéëßáò ôïõ ê. Áðïóôüëïõ ÃïíéäÝëç
áðü ôç ìåãÜëç ãéïñôÞ óôçí ¢óêñç “ÓðïíäÞ óôïí Çóßïäï”
Θὰ σᾶς διαβάσω σὲ δική μου
ἀπόδοσι τὶ λέει ὁ Ἡσίοδος γιὰ τὴν
∆ικαιοσύνη, διότι θέλω νὰ σᾶς μεταδώσω τὸ μεγαλεῖο του:
Μὰ ὅλους σᾶς ἔχει λυγίσει ἡ ἀδικία;
ἀναφωνεῖ μὲ ἀγωνία ὁ Ἡσίοδος
καθὼς βλέπει τοὺς συμπολίτες του νὰ
ἀκολουθοῦν τὸν στρεβλὸ καὶ ἄδικο
δρόμο, αὐτὸν ποὺ ὁδηγεῖ στὴν συμφορά. Κι ἀμέσως, χωρὶς πολλὲς περιστροφές, τοὺς λέει τὶ πρέπει νὰ κάνουν.
Νὰ ὑπακοῦτε στὸ ∆ίκαιο, τοὺς
λέει, εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον σας,
διότι αὐτὸ πάντοτε ὑπερισχύει τῆς
ἀδικίας.
Μὴ νομίζετε ὅτι οἱ ἄνθρωποι
ζοῦμε μόνοι μας καὶ ἀνεξέλεγκτοι.
Οἱ θεοὶ βρίσκονται ἀνάμεσά μας
καὶ παρακολουθοῦν τὶς πρᾶξεις μας.
Ἀμέτρητοι ἀπεσταλμένοι τοῦ ∆ιός,
τρεῖς μυριάδες πνεύματα ἀόρατα,
ἀγαθοποιὰ καὶ μὲ σῶμα ἀέρινο, τριγυρίζουν σ᾿ ὁλόκληρη τὴ γῆ, ἄγρυπνοι
φύλακες τῶν ἀνθρώπων καὶ προστάτες τῆς θείας τάξεως.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰ πνεύματα αὐτὰ ὑπάρχει καὶ ἡ ἴδια ἡ ∆ικαιοσύνη, θεὰ σεβαστὴ ἀπ᾿ ὅλους
τοὺς Ὀλύμπιους. Εἶναι τέκνο τοῦ
∆ιός, παρθένα καὶ ἀμόλυντη, ὅπως
ἀμόλυντοι καὶ ἀδιάφθοροι πρέπει νὰ
εἶναι ὅλοι οἱ δικαστές.
Καὶ κάθε φορὰ ποὺ κάποιος τὴν
χλευάζει καὶ τὴν περιφρονεῖ, τρέχει
στὸν πατέρα της καὶ καταγγέλλει τὶς
ἄδικες κρίσεις τῶν ἀνθρώπων. ∆ὲν
φεύγει, ἄν δὲν ἰκανοποιηθεῖ τὸ δίκαιο.
Ὅμως μαζὶ μὲ τοὺς ἄρχοντες ποὺ
τὸ παραβιάζουν, τιμωρεῖται καὶ ὁ
λαὸς διότι ἀνέχεται τέτοιου εἴδους
ἀρχόντων· κι ἡ τιμωρία κρατάει
μέ-χρις ὅτου τοὺς διώξει καὶ τοὺς
ἀντικαταστήσει μὲ ἄλλους ἄρχοντες,
δί-καιους.
Σκεφθεῖτε πολὺ καλὰ τὰ λόγια μου,
λέει ἐπιτακτικὰ στοὺς κυβερνῶντες ὁ
Ἡσίοδος, ποὺ τοὺς κατηγορεῖ συγχρόνως γιὰ ἀπληστία καὶ δωροληψία. Καὶ καταλήγει,
«τὸ μάτι τοῦ ∆ιὸς τὰ βλέπει καὶ τὰ
παρακολουθεῖ ὅλα».
Σᾶς θυμίζουν ἀγαπητοί μου κάτι
αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ ἔλεγε ὁ Ἡσίοδος
πάνω ἀπὸ 3.000 χρόνια πρίν; Βλέπετε
μήπως τὴν σημερινὴ κατάστασι τῆς
πατρίδος μας σ᾿ αὐτὰ ποὺ ἀκούσατε;
Βλέπετε πολλοὺς γνωστούς σας;
∆υστυχῶς ὁ Ἡσίοδος τὰ ἔχει προβλέψει ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερα· ἔχει προβλέψει τὸν πλήρη ξεπεσμὸ
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τῆς κοινωνίας μας, ὅταν μιλοῦσε γιὰ
τὴν καταστροφὴ τοῦ σιδερένιου γένους, στὸ ὁποῖο δυστυχῶς ἀνήκουμε
καὶ ἐμεῖς.
Ἕνα ἄλλο βασικὸ στοιχεῖο, μία
ἄλλη προϋπόθεσις γιὰ τὴν εὐτυχία
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ ζεῖ μέσα στὴν
Ἀρετή. ∆ιαφορετικὰ λέει δὲν μπορεῖ
νὰ εἶναι εὐτυχισμένος. Οἱ θεῖοι νόμοι θὰ τὸν βροῦν σίγουρα καὶ θὰ
δράσουν ἀνάλογα. ∆ιότι ἡ Ὕβρις
ἀκολουθεῖται πάντοτε ἀπὸ τὴν Νέμεσι. Κανεὶς δὲν ξεφεύγει ἀπ᾿ αὐτὸν
τὸν νόμο. Προϋπόθεσις ὅμως γιὰ
τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐτυχία εἶναι δύο
πράγματα:
1.
Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ
ἐργάζεται καὶ
2. Νὰ ἀκολουθεῖ τοὺς θείους νόμους τοῦ ∆ιός.
Μαζὶ λοιπὸν μὲ τὴν ∆ικαιοσύνη,
ἡ Ἐργασία, θεωρεῖται ἀπαραίτητο
στοιχεῖο γιὰ εὐτυχία καὶ ἀρετή. Ἐμεῖς
δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ παρακμιακὴ κοινωνία ποὺ κατασκευάσαμε, στεροῦμε
ἀπ᾿ τὰ παιδιά μας τὸ δικαίωμα στὴν
ἐργασία, μὲ τὴν ἀνεργία νὰ ξεπερνᾶ
καὶ τὸ 30% στοὺς νέους, καὶ ταυτόχρονα τοὺς στεροῦμε τὴν εὐτυχία καὶ
τοὺς ὁδηγοῦμε στὴν καταστροφή. Κι
ἀφοῦ καταστρέφουμε τὸ μέλλον τῆς
χώρας καταστρέφουμε καὶ τὸ παρόν. Πι-στεύω νὰ ἀντιλαμβάνεσθαι
πόσο ἐγκληματικὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ
κάνουμε. Θὰ σᾶς διαβάσω πάλι σὲ
δική μου ἀπόδοσι τὶ λέει ὁ Ἡσίοδος
γιὰ τὴν Ἐργασία, διότι ἀξίζει νὰ τὸ
ἀκούσουμε ὅλοι:
Ὦ! Πέρση, λέει στὸν ἀδελφό του,
πρέπει νὰ κοπιάσεις καὶ νὰ ἱδρώσεις
γιὰ νὰ ἀποκτήσεις κάτι.
Εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος γιὰ νὰ
ὁδηγηθεῖς στὴν ἀρετή. Πρέπει νὰ
ἐργασθεῖς καὶ νὰ ἀγωνισθεῖς, γιὰ νὰ
γίνεις ἐνάρετος. Ἡ ἐργασία κατευθύνει τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ
διαμορφώνει ὄχι μόνον τὴν ὑλικὴ
καὶ οἰκονομική του κατάστασι, ἀλλὰ

καλλιεργεῖ ταυτόχρονα, ἐπὶ τῷ καλῷ,
καὶ τὴν ὅλη ὑπόστασί του.
Τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀπεκτήθησαν μὲ
ἁρπαγή, μὲ κλεψιὰ καὶ ἀπάτη φέρνουν
καταστροφή. Αὐτά ὅμως ποὺ ἀποκτᾶς
μὲ τὴν εὐλογία τῶν θεῶν, μὴ πα-ραβιάζοντας δηλαδὴ τοὺς θείους νόμους,
εἶναι πολύ προτιμώτερα, διότι εἶναι
«θεόσδοτα». Αὐτὴ εἶναι μία ἀλήθεια
αἰώνια ποὺ τὴν ξεχνοῦν οἱ ἄνθρωποι
κι ὅταν φθάσει ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς
γιὰ τὶς ὕβρεις ποὺ ἔχουν διαπράξει, τὰ
βάζουν μὲ τὴν μοῖρα τους.
Μὲ δύο τρόπους μπορεῖ κάποιος ν᾿
ἀδικήσει. Εἴτε μὲ τὴν βία, μὲ τὴν δύναμι τῶν χεριῶν του, βασανίζοντας,
ἁρπάζοντας καὶ κλέβοντας, εἴτε μὲ
τὸ ψεῦδος, μὲ ὡραῖα ψεύτικα λόγια,
ἐπιορκούμενος,
συκοφαντώντας,
ἐξαπατώντας καὶ δελεάζοντας τοὺς
ἀφελεῖς ποὺ προσδοκοῦν κάποιο
κέρδος.
Τότε εἶναι ποὺ ἡ Ἀναίδεια ξεπερνᾶ
τὴν Αἰδώ.
Ξεχνοῦν ὅμως οἱ ἄνθρωποι
ὅτι εὔκολα οἱ θεοὶ φθείρουν καὶ
ἀφανίζουν τὶς οἰκογένειες τῶν ἄδικων
ἀνθρώπων καὶ πὼς τὰ πλούτη τους
ἔχουν μικρὴ διάρκεια. Ξεχνοῦν εὔκολα
οἱ ἄνθρωποι πὼς ἡ Ὕβρις ἐπιφέρει
τὴν Ἄτη, καὶ στὸ τέλος τὴν Νέμεσι.
«Μὴ κακὰ κερδαίνειν· κακὰ κέρδεα
ἶσ᾿ ἀάτῃσι», συμβουλεύει ὁ Ἡσίοδος·
δηλαδὴ μὴν κερδίζεις μὲ ἄτιμο τρόπο.
Τὰ κέρδη αὐτὰ εἶναι ἴδια μὲ τὶς καταστροφές.
Μᾶς καθοδηγεῖ ὅπως βλέπετε ὁ
Ἀσκραῖος ποιητὴς στὴν κοινωνική μας συμπεριφορά, καὶ μᾶς μιλᾶ
γιὰ τὴν ἀξία τῆς λιτότητος, γιὰ τὴν
ἐργασία ποὺ ποτὲ δὲν εἶναι ντροπή, ἀντίθετα μὲ τὴν ἀργία ποὺ εἶναι
ντροπή, καὶ λέει πὼς τὸ ἄτιμο κέρδος
φέρνει πάντα συμφορά. Νὰ κάτι ποὺ
ἔχουμε ξεχάσει ὅλοι μας.
Μᾶς μιλᾶ γιὰ τὸν ἀπαραίτητο
καθημερινὸ ἀγῶνα ποὺ πρέπει νὰ δίνουμε γιὰ τὴν ἐπιβίωσί μας, καὶ μᾶς

λέει π.χ. γιὰ τὶς σχέσεις ποὺ πρέπει
νὰ ἔχουμε μὲ τοὺς γείτονές μας καὶ
γενικὰ μὲ τοὺς ἄλλους.
Μᾶς ἐπισημαίνει πὼς μία ὁλόκληρη
πόλις, ἕνα ὁλόκληρο κράτος, μπορεῖ νὰ
πάθει μεγάλες συμφορὲς ἀπὸ ἕναν καὶ
μόνο κακό, ἄδικο καὶ διεφθαρμέ-νο
πολίτη, διότι ὁ Ζεὺς ποὺ ὅλα τὰ βλέπει
δὲν συγχωρεῖ τέτοιες συμπεριφο-ρές,
«πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ
ἀνδρὸς ἀπηύρα, ὅς κεν ἀλιτραίνῃ καὶ
ἀτάσθαλα μηχανάαται».
Τὶ μᾶς λέει δηλαδή, πὼς εἶναι χρέος
μας νὰ μὴν δείχνουμε καμμία ἀνοχὴ
στοὺς κακούς, στοὺς ἄδικους καὶ
στοὺς διεφθαρμένους, στὰ λαμόγια
ὅπως τοὺς ἀποκαλοῦμε σήμερα, ἀλλά
νὰ τοὺς καταδεικνύουμε, νὰ τοὺς καταγγέ-λουμε καὶ νὰ τοὺς παραδίδουμε στὴν δικαιοσύνη. ∆ιαφορετικὰ θὰ
ὑποφέρουμε ὅλοι μαζὶ καὶ ἡ τιμωρία
θὰ πέσει ἐπὶ δικαίων καὶ ἀδίκων.
Αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ συμβαίνει σήμερα
στὴν δύστυχη πατρίδα μας.
∆υστυχῶς ὁ χρόνος εἶναι περιορισμένος, γι᾿ αὐτὸ θὰ σταματήσω ἐδῶ, ἂν
καὶ ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ὑπάρχουν
πάρα πολλὰ ἀκόμη νὰ εἰπωθοῦν.
Ἐλπίζω νὰ κατάφερα νὰ σᾶς δώσω
ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὴν ἀνυπέρβλητη
σοφία τοῦ Ἡσιόδου, αὐτοῦ τοῦ μεγάλου φιλοσόφου, θεολόγου, μύστη
καὶ ποιητή, ποὺ μᾶς τὸν ἔκρυψαν
καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς δὲν
τὸν εἴχαμε κἄν ἀκούσει. Κανένας
πανεπιστημιακὸς δὲν τὸν διδάσκει
πιὰ καὶ κανένας φοιτητὴς δὲν πῆρε
ποτὲ ἐντολὴ νὰ κάνει μία διατριβὴ
γιὰ τὸν Ἡσίοδο. Εἶναι καιρὸς αὐτὸ
νὰ ἀλλάξει καὶ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ τὸ
κάνετε ἐσεῖς, εἴτε ὡς Σύλλογος εἴτε ὡς
Ἄσκρη, εἴτε ὡς εὐρύτερος ∆ῆμος, καὶ
μὲ τὴν βοήθεια τὴν δική μου καὶ τῶν
φίλων μου διότι εἶναι μεγάλη ἀνάγκη
τὰ λόγια τοῦ Ἡσιόδου νὰ γίνουν
πάλι κτῆμα μας.
Πολὺ κυττάζουν μὲ μισὸ μάτι
ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὴν Ἀρχαία
Ἑλλάδα καὶ μελετοῦν τοὺς προγόνους μας. Ὅμως ἐὰν δὲν πάρουμε δυνάμεις ἀπὸ τὶς ρίζες μας ἀπὸ ποῦ θὰ
πάρουμε; Οἱ ἀθλητὲς γιὰ νὰ ἐπιτύχουν
μεγάλο ἄλμα πηγαίνουν πίσω γιὰ νὰ
πάρουν φόρα. Οἱ ἐπιστήμονες γιὰ νὰ
ἀνακαλύψουν τὴν λειτουργία τοῦ
ἀνθρωπίνου ὄντος πηγαίνουν πίσω
στὸ DNA. Ὅταν ὁδηγοῦμε κυττάζουμε πίσω ἀπ᾿ τοὺς καθρέφτες μας γιὰ
νὰ πᾶμε ἀσφαλέστερα μπροστά. Νὰ
γιατὶ ἐπιμένω πὼς πρέπει ὁ Ἡσίοδος
καὶ ὄχι μόνον νὰ ἐπανέλθουν στὴν
Παιδεία μας καὶ στὴν ζωή μας. Γιὰ νὰ
ἔχουμε ἕνα ἀσφαλὲς μέλλον.
Σᾶς εὐχαριστῶ.
Ἀπόστολος Γονιδέλλης

«... îÝñïõìå øÝìáôá ðïëëÜ íá ëÝìå ðïõ
ìïéÜæïõí ìå áëÞèåéá, ìá üìùò üôáí èÝëïõìå îÝñïõìå íá ëÝìå ôçí áëÞèåéá...»
Çóßïäïò
Ôï øÝìá êáé ÷ùñßò íá ôï óõó÷åôßóåéò
ìå ôéðïô’ Üëëï, åßíáé êáêü êáé
áîéïêáôÜêñéôï. Ç áëÞèåéá üìùò
åßíáé êáëü êáé Üîéï åðáßíïõ.
ÁñéóôïôÝëçò
Äåí åßíáé äõíáôüí íá ðþ øåýôéêá êáëÜ.
Áéó÷ýëïò
Åêåß ðïõ åßíáé áíÜãêç
íá ëÝãåôáé êé’ç øåõôéÜ, áò ëÝãåôáé.
Çñüäïôïò
Ôï øÝìá åßíáé ãëõêü.
Ðßíäáñïò
Ôï êÝñäïò åßíáé åõ÷Üñéóôï
êáé üôáí ðñïÝñ÷åôáé áðü øåõôéÝò.
Óïöïêëçò
Ôï íá øåýäåóáé åßíáé óêëáâéÜ,
ç áëÞèåéá åßíáé ãåííáéüôçôá
Áðïëëþíéïò Ôõáíáßáò
Ôï ðáñáðÜíù äçìïóßåõìá, ìå ôçí
ðñïôïìÞ ôïõ Çóéüäïõ, áðïöèåãìÜôùí
áõôïý êáé Üëëùí áñ÷áßùí öéëïóüöùí
êáé ðïéçôþí ìáò -ôõðùìÝíï óå ðëáóôéêïðïéçìÝíï ÷áñôß- Þôáí áöéÝñùìá ðñïò
ôï ðåñéïäéêü ìáò ôïõ ãíùóôïý õðåñáé-

ùíüâéïõ «Ðáððïý», ìÝëïõò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé öáíáôéêïý áíáãíþóôç ôïõ
ðåñéïäéêïý ìáò, ëßãï ðñßí öýãåé ãéá ôçí
áéùíéüôçôá. Åß÷å ìüíïò åðéìåëçèåß ôç
óýíèåóç, ôï ôýðùìá êáé ôçí ðëáóôéêïðïßçóÞ ôïõ êáé ôï Ýäùóå ùò áöéÝñùìÜ
ôïõ ãéá íá ôõðùèåß óôï ðåñéïäéêü ìáò.
Êáé åãþ, áðü êáèÞêïí êáé óåâáóìü åêðëçñþíù ôçí åðéèõìßá ôïõ.
¸÷ù áíáöåñèåß êÜðïéåò öïñÝò, óå
ðñïçãïýìåíá ôåý÷ç ôïõ ðåñéïäéêïý, ãéá
ôïí õðåñáéùíüâéï áõôüí ãÝñïíôá, ãéáôß
ìå åß÷å åíôõðùóéÜóåé ôï åíäéáöÝñïí ðïõ
Ýäåé÷íå ãéá ôï ÷ùñéü êáé ôï ðåñéïäéêü ìáò.
Ï Ðáððïýò (Ýôóé ôïí Ýëåãáí üëïé),
åêôüò áð’ üëá ôá Üëëá. óÝâïíôáí êáé
ôéìïýóå ôïõò áñ÷áßïõò ðñïãüíïõò ìáò,
öéëïóüöïõò, ðïéçôÝò, ñÞôïñåò, Þñùåò,
áãßïõò êáé ãåíéêÜ üëïõò üóïõò áó÷ïëÞèçêáí ìå ôï ðíåýìá, ôçí ôÝ÷íç, ôçí áëÞèåéá, ôç äéêáéïóýíç êáé üëåò ôéò áñåôÝò
ðïõ êïóìïýí êáé ðñÝðåé íá êïóìïýí ôïí
Üíèñùðï.
Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ’ìáò óôïëßæïõìå
ôïõò ôïß÷ïõò ôùí óðéôéþí ìáò ìå ðßíáêåò
æùãñáöéêÞò êáé ìå öùôïãñáößåò áãáðçìÝíùí ðñïóþðùí. Åêåßíïò, åß÷å Ýíá äéêü
ôïõ ôñüðï äéáêüóìçóçò ôïõ ÷þñïõ ðïõ
êáôïéêïýóå. ¼÷é ìüíï åß÷å ðñïóùðïãñáößåò ôùí ðáñáðÜíù ðïõ áíÝöåñá, áëëÜ
åß÷å êáé ñçôÜ, áðïöèÝãìáôá êáé áîéïóÞìáíôá áðïóðÜóìáôá êáé ðåñéêïðÝò ùñáßùí ëüãùí. Ìðáßíïíôáò óôï ÷þñï ôïõ, ïé
ôïß÷ïé Þôáí Ýíá áíïéêôü ðáíåðéóôÞìéï.
Êáé Ýãñáöå êÜðïõ: «Ðáñáêáëþ ëÜìâÜíåôå ãíþóéí ôùí åíôïé÷éóìÝíùí ðéíáêßäùí».
Ï Çóßïäïò êáé ïé Ìïýóåò åß÷áí êé’
Ý÷ïõí ìéá ðåñßïðôç èÝóç óôï ÷þñï ôïõ.
Ðåñßìåíå ôï ðåñéïäéêü ìáò êÜèå ôñßìçíï
ìå ëá÷ôÜñá íá ôï îåöõëëßóåé êáé íá ôï
äéáâÜóåé ìå åíäéáöÝñïí. ÊÜèå öïñÜ ðïõ
ôïí óõíáíôïýóá, Ýíïéùèá åõôõ÷Þò, üðùò
êáé üëïé üóïé ôïí ãíþñéóáí, âëÝðïíôáò
ôï öùò ðïõ ôïí ðåñéÝâáëëå. Êáé ôþñá,
ï êáëüò ìáò ðáððïýò Ý÷åé öýãåé áðü ôç
æùÞ, ìå ôçí õðüó÷åóç üôé èá åîáêïëïõèÞóåé áðü ’êåß øçëÜ íá ìáò öñïíôßæåé. Êáé
’ìåéò ðÜíôïôå ôïí èõìüìáóôå ìå áãÜðç
êáé åõãíùìïóýíç.
ÅëÝíç ÓôáìÜôç Ìðßìðá
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ÊÜëåóìá ôïõ Óõëëüãïõ
Öéëïðñïüäùí ¢óêñçò
“Ï ÇÓÉÏÄÏÓ”
Áãáðçôïß Áóêñáßïé, ÷ñüíéá ðïëëÜ
êáé åõôõ÷éóìÝíïò ï Êáéíïýñãéïò ×ñüíïò
Ðñéí Ýíá áêñéâþò ÷ñüíï áðïöáóßóáìå, üëïé ïé Áóêñáßïé ìáæß, íá öôéÜîïõìå
ôï Óýëëïãï. ¸íá ðïëéôéóìéêü óýëëïãï
ðïõ èá ðñïóðáèÞóåé íá êÜíåé ôï ÷ùñéü
ôùí ðáéäéêþí ìáò ÷ñüíùí ðéï üìïñöï,
ðéï ëåéôïõñãéêü êáé ðñï ðáíôüò íá ôïõ
äþóåé ôç èÝóç ðïõ ôïõ áñìüæåé áíÜìåóá
óôá Üëëá ÷ùñéÜ êáé ôéò ðüëåéò, áöïý äéáèÝôåé êÜðïéá éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ,
üðùò ôï öõóéêü êÜëïò ôçò ðåñéï÷Þò, ôç
óõíå÷Þ êáôïßêçóç áðü ôçí áñ÷áéüôçôá
ìÝ÷ñé óÞìåñá, ôçí ðáóßãíùóôç ÊïéëÜäá
ôùí Ìïõóþí, ôá ðïëëÜ áñ÷áßá ìíçìåßá,
ôçí Ýäñá ôùí Ìïõóþí, ôïí Çóßïäï êáé
ôïí Êôçóßâéï, ôá Ìïõóåßá, ôçí ÅðéóêïðÞ,
ôá ðïëëÜ âõæáíôéíÜ åîùêêëÞóéá, ôïõò
ðýñãïõò, ôá áìðÝëéá êáé ôï êñáóß.
ÏñáìáôéóôÞêáìå íá áíáóôçëþóïõìå ôï áñ÷áßï èÝáôñï êáé óôç óõíÝ÷åéá
íá ôï óõíäÝóïõìå ìå ôï ÷ùñéü ìå ôñüðï ðïõ íá áíáäåéêíýåôáé ç éóôïñéêüôçôá
ôçò ðåñéï÷Þò. ÐáñÜëëçëá íá óõíå÷éóôïýí ïé ðñïóðÜèåéåò ãéá áíÜäåéîç ôçò

¢óêñçò êáé ôùí ìíçìåßùí ôçò, ü÷é ìüíï
óôç Âïéùôßá, áëëÜ êáé óå ïëüêëçñç ôçí
ÅëëÜäá, áêüìç êáé óôï åîùôåñéêü.
Ç êáôÜóôáóç åßíáé ðïëýðëïêç áëëÜ
êáé ãïçôåõôéêÞ. Ãéá íá ðåôý÷ïõìå ôï óôü÷ï
äéáãñÜøáìå êÜèå ðñïóùðéêÞ öéëïäïîßá
êáé óõíåñãáóôÞêáìå áñìïíéêÜ ìå ôï ÄÞìï
êáé ôïõò Üëëïõò Óõëëüãïõò ôçò ¢óêñçò.
Äéáðéóôþóáìå üôé üëïé äéáêáôÝ÷ïíôáé áðü
áíÜëïãïõò óôü÷ïõò êáé åðéèõìßåò.
Áñ÷éêÜ âëÝðáìå ðáíôïý áíõðÝñâëçôá åìðüäéá. ÓéãÜ – óéãÜ üìùò Üñ÷éóáí íá ìáò ðáñïõóéÜæïíôáé ðéï åýêïëá
äéÜöïñåò ëýóåéò êáé ðïëëïß öáéíïìåíéêÜ
åéëéêñéíåßò ößëïé ôçò ¢óêñçò, ðñüèõìïé
íá âïçèÞóïõí.
Áõôïß åßíáé ïé Áóêñáßïé êáé ïé ößëïé
ôïõò. Ïé åñãáóßåò åßíáé ðïëëÝò êáé óõíå÷þò ðñïêýðôïõí íÝåò. Ôï ÷ùñéü üìùò
áíÞêåé óå åìÜò êáé ôá ðáéäéÜ ìáò. Êáíåßò
äåí åßíáé ðåñéóóüôåñï áóêñáßïò áðü ôïí
Üëëïí. Ãéá íá ôéò äñïìïëïãÞóïõìå ÷ñåéÜæåôáé ç âïÞèåéá üëùí. Áðü ôïí üìïñöï
áõôü áãþíá äåí ðåñéóóåýåé êáíåßò.
Óýëëïãïò Öéëïðñïüäùí

Êßíäõíïé - ðáãßäåò ðáíôïý ôñéãýñù ãéá ôá ðáéäéÜ ìáò! Êáé åßíáé
åðßêáéñïé ïé óôß÷ïé ôïõ áãáðçôïý ìáò
áíáãíþóôç ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò, ðïõ
äçìïóéåýïõìå...

ΣΑΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
(21.5.2010)
ÁðÝñáíôï êïéìçôÞñéï áðëùìÝíï
ðÝñá óôïõò ëüöïõò
ãåìÜôï ìíÞìáôá
áðü áðñáãìáôïðïßçôá üíåéñá,
ïñÜìáôá êáé ðüèïõò.
Êéâïýñéá ðïõ êåßíôáé ôÞäå êáêåßóå
óôïí Ýñçìï ôüðï
åñåßðéá êáé èñýøáëá ôçò íéüôçò
óêéñôÞìáôá êé åëðßäåò
áðñïóäüêçôá áíÝöéêôåò.
ÓÝñíïõí ìå èüñõâï
ôá âÞìáôÜ ôïõò
áãüñéá êáé êïñßôóéá
ëåò áíá÷ùñçôÝò óôï Üãíùóôï
ìå þìïõò êõñôïýò
áðü áôÝëåéùôåò õðï÷ñåþóåéò
ôçò êëçñïíïìéÜò
ðïõ ôïõò öïñôþóáìå åìåßò
áñíçôÝò äÞèåí
ãéá üóá áöÞíïõìå ðßóù ìáò.
Áíçóõ÷ïýìå ôþñá
ôé ôÜ÷á ðåñéìÝíåé
ôá ðáéäéÜ ìáò...
Ãåþñãéïò Ñïýóóïò

ÔÁ ÄÙÑÁ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ×ÑÏÍÉÁÓ
Ðáôñßäá ìïõ ôß èÝëåéò íá óïõ ÷áñßóù,
ãéá ôïí êáëü ôïí ÷ñüíï ðïõ èá ’ñèåß;
Ðáéäß ìïõ, ôï êïñìß ôï ëéïíôñßóóï.
Êáé ôï ðáëëçêáñßóóï ôï óðáèß.
Êáé ôç íåñáúäïãÝííçôç ôç ÷þñá
Ìáæß ìå ôï äéêÝöáëï áçôü.
Äå èÝëù ãù êáéíïýñéá Þ îÝíá äþñá,
Το άροτρο αυτό είναι προσοµοίωση του Ησιόδου, τα ξύλα είναι προβλεπόµενα από τον
“Ελικώνα”. Σύλληψη προπαρασκευή και εκτέλεση Παναγιώτη Χολιασµένου.

ðáëéÜ äéêÜ ìïõ ðëïýôç óïõ æçôþ.
ÌçôÝñá, ôá äéêÜ óïõ ôá óôïëßäéá
Ôá ÷áßñïíô’ Üëëïé ìåó’ ôçí ïéêïõìÝíç.
Êáé ËÜìéåò, ôá öõëÜí, ôá æþíïõí ößäéá
Êáé ÷Üíïíô’ åêåß ìÝó’ áíôñåéùìÝíïé...
Ðáéäß ìïõ, üôáí ôç äüëéá óïõ ìçôÝñá,
Ìå ôïõ ðáéäéïý ôïí ðüíïí áãáðÜò,
Ìå ôçí áãÜðç ìüíï ìßáí çìÝñá.
Ôçí ðáëáéÜ ôçò äüîá èá ôçò ðáò.
ÊùóôÞò ÐáëáìÜò
31 Äåêåìâñßïõ 1883
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ÃÉÁÍÍÇÓ ÁÈ. ÐÅÐÐÁÓ: «Ç æùãñáöéêÞ Þôáí ç êñõììÝíç ìïõ áãÜðç»
Όλοι µας, µετά τη συνταξιοδότησή µας, θέλουµε να ασχοληθούµε µε
κάτι, να δηµιουργήσουµε, να προσφέρουµε στην κοινωνία και στον τόπο
µας, ότι δεν µπορέσαµε να κάνουµε
στα χρόνια της νιότης µας, λόγω των
πολλών υποχρεώσεών µας.
Έτσι και ο Γιάννης Αθανασίου
Πέππας, ασχολείται µε µια κρυφή του
αγάπη, τη ζωγραφική και χαρακτική.
Περνώντας ένα απόγευµα από τη
γειτονιά του, τον είδα και µε κάλεσε
να δω τα έργα του.
Μιλήσαµε για τα µαθητικά µας
χρόνια, αφού είµαστε από το δηµοτικό
σχολείο συµµαθητές και φθάσαµε στα
καλλιτεχνικά, που είναι τώρα η κύρια
απασχόλησή του.
«Ξεκίνησα µε γλάστρες, µας λέει,
συνέχισα µε χαρακτική στο ξύλο και
στο κεραµίδι, για να φτάσω µετά από
3 χρόνια σε εκθέσεις και εικόνες. Στα
έργα µου χρησιµοποιώ διάφορα υλικά
της φύσης, όπως πέτρες, κεραµίδια,
µάρµαρα, κορµούς δέντρων και ό,τι
άλλο βρεθεί».

Το καλοκαίρι του 2010, ο Γιάννης
έκανε µε επιτυχία τρεις εκθέσεις,
στο Νεοχώρι, στην Αλίαρτο και στη
Λειβαδιά.
Τον συγχαίρουµε και του ευχόµαστε να συνεχίσει να µας δίνει όλο και

περισσότερα νέα όµορφα έργα του,
αξιοποιώντας έτσι το ταλέντο του.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι εικόνες
του έχουν δοθεί, δωρεάν, σε εξωκλήσια του χωριού µας.
Ε.Σ.

ÐÑÏÓÏ×Ç
ÑÁÍÔÉÓÌÅÍÏ

Θερµή παράκληση, όσοι
ραντίζουν τα κτήµατά τους, ας
ευαισθητοποιηθούν να βάλουν
µια ταµπέλα. ∆ιότι ανυποψίαστοι περαστικοί µαζεύουν χόρτα και τα αποτελέσµατα είναι
γνωστά και επώδυνα

Νάντια Λ. Λυµπέρη
Χειρουργός Οδοντίατρος

∆έχεται
µε ραντεβού
Πελοπίδου 5,
Θήβα
Τηλ.: 2262 027088
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Ïé ¢ãéïé ôçò Âïéùôßáò.
Ας γνωρίσουµε τους Αγίους µας.
Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ Ο ΛΕΒΑ∆ΕΥΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ

Είναι ο θεµέλιος
λίθος της Βοιωτικής
Εκκλησίας ο οποίος
καταγόταν από την
Αντιόχεια. Ήταν ιατρός στο επάγγελµα
και κατείχε φιλοσοφική και φιλολογική
µόρφωση. Επίσης
ήταν γνώστης της
τέχνης της Αγιογραφίας. Έγραψε το οµώνυµο Ευαγγέλιο,
καθώς και τις Πράξεις των Αποστόλων.
Ετελειώθη µαρτυρικά στη Θήβα, σε
ηλικία ογδόντα ετών, ενώ το Τίµιο
Λείψανό του βρίσκεται στον οµώνυµο
Προσκυνηµατικό Ναό Του. Η µνήµη
του εορτάζεται στις 18 Οκτωβρίου.

Γεννήθηκε
στη Λιβαδειά από
γονείς ευσεβείς.
Έγινε Επίσκοπος Σκοπέλου
και έλαβε µέρος
στην εν Σαρδική
Σύνοδο, όπου και
διέπρεψε. Υπέστη µαρτυρικό
θάνατο ενώ το Τίµιο Λείψανό του,
φυλάσσεται στον
οµώνυµο Προσκυνηµατικό Ναό Του στη Λιβαδειά.
Εορτάζεται στις 25 Φεβρουαρίου.

Καταγόταν
από την Αίγινα ,
αλλά λόγο των
επιδροµών που
συνέβαιναν από
Άραβες πειρατές
η Οικογένειά του
µετακινήθηκε στη
Φωκίδα. Μόνασε
κατ΄ αρχάς στη
νήσο Άµπελο και
στη συνέχεια στο
Στείρι της Λιβαδειάς, όπου ανήγειρε
Μονή και γύρω του δηµιουργήθηκε
Μοναστική Αδελφότητα. Κοιµήθηκε
στις 7 Φεβρουαρίου του 953, ενώ το
Λείψανό του άφθορο φυλάσσεται στην
Μεγαλο-πρεπή Μονή Του στο Στείρι.

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΟΥΦΟΣ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ
Υπήρξε πρώτος
Επίσκοπος Θηβών
και ανήκει στη χορεία των 70 Αποστόλων. Εργάσθηκε
για την σπορά του
Θείου Λόγου στις
καρδιές των Θηβαίων, ενώ µαρτύρησε
για την αγάπη του
Χριστού µε αποκεφαλισµό. Ήταν µαθητής του Απ.Παύλου ο οποίος στην προς Ρωµαίους
επιστολή του αναφέρεται σ΄ αυτόν µε
τα εξής λόγια «Ασπάσασθε Ρούφον
τον εκλεκτόν εν Κυρίω». Εορτάζει στις
8 Απριλίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ Ο ΕΝ ΣΑΓΜΑΤΑ
Γεννήθηκε
στην Αθήνα στα
µέσα του 11ου
αιώνος. Μόνασε κατ΄ αρχάς
στον Κιθαιρώνα και στην συνέχεια στην Ι.
Μονή Σαγµατά,
όπου και ετελειώθη ειρηνικά το 1111.
Στην ανωτέρω
Μονή σώζεται
το ασκητήριο Του, το οποίο φανερώνει τους πολλούς ασκητικούς
αγώνες Του, καθώς και η Τιµία Του
Κάρα. Η µνήµη Του τιµάται στις 26
Ιανουαρίου.

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΕΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΙ
Τόπος καταγωγής του Οσίου
είναι η Καππαδοκία, ενώ η γέννηση του τοποθετείται γύρω στο
έτος 1035. Έφυγε
από το πατρικό
του σπίτι έχοντας
Μοναχικό πόθο
και πορεύθηκε
για την Κωνσταντινούπολη, αργότερα στη Θεσσαλονίκη και έπειτα στην
Θήβα στη Μονή του Αγ. Γεωργίου
(σηµ. Ενορ. Ναός). Στη συνέχεια τον
συναντάµε στην Μονή Σαγµατά και
αργότερα στον Κιθαιρώνα όπου ανεγείρει Ιερά Μονή. Κοιµήθηκε σε ηλικία
εβδοµήντα ετών το 1105 ενώ η Τιµία
Του Κάρα βρίσκεται στην οµώνυµη Ι.
Μονή στον Κιθαιρώνα. Τιµάται από
τους πιστούς την 1 Σεπτεµβρίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ
Γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη στα µέσα του
12µ.Χ. αιώνος από
γονείς ευγενείς και
ευσεβείς. Μετά από
προόριση της Θεοµήτορος χειροτονείται Επίσκοπος της
πόλεως των Θηβών
την οποία στήριξε
πνευµατικά, ηθικά και κοινωνικά, µε
την δραστήρια, πλούσια και καρποφόρο δράση Του. Η αγαπηµένη του Θήβα
τον τιµά µεγαλοπρεπώς στον οµώνυµο
Ναό Του, στο κέντρο της πόλεως, στις
29 Απριλίου.

12 ¢óêñá

Ï äéêüò ìáò ðáðá-ÈáíÜóçò Áèáíáóßïõ Ýãéíå óõíôáîéïý÷ïò
Στις 23 Οκτωβρίου 2010, ηµέρα σηµαντική για τον παπα-Θανάση Αθανασίου (Χολιασµένο).
Στο κατάµεστο Ναό του Αγίου Λουκά Ορχοµενού, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία προς τιµήν του, από τον Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιο
και πολλούς ιερείς, αφού από αυτήν την ηµέρα µπαίνει στην µεγάλη οικογένεια
των συνταξιούχων κληρικών.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ακούστηκαν επαινετικά λόγια για την όλη
ιερατική του σταδιοδροµία και το πολύπλευρο έργο που αφήνει.
Η τελετή έκλεισε µε ευχές του Μητροπολίτη και την συγκινητική οµιλία του
παπα-Θανάση που αποχαιρέτισε έτσι και τους ενορίτες του.
Τον τίµησαν µε την παρουσία τους πολλοί Ιερείς, ανάµεσά τους και ο παπα∆ηµήτρης Αργυρίου, ο Ναύαρχος ε.α. Χρήστος Λυµπέρης, ο στρατηγός ε.α.
Ιωάννης Πέππας και πολύς κόσµος.
Το περιοδικό µας του εύχεται τα υπόλοιπα χρόνια να τα περάσει µε Υγεία
και Χαρά, ανάµεσα στα παιδιά και τα εγγόνια του.
Άσκρα

Åõ÷Ýò ôïõ
ðáðá-ÂáããÝëç
“Αγαπητέ µας παπα-Θανάση κάθε
φορά πού θα σε συναντάµε σεβαστικά θα ζητάµε τήν ευχή Σου και θα
ασπαζόµαστε τό χέρι Σου. Το χέρι πού
πιάνει µπροστά στην Αγία Τράπεζα
τόν ίδιο τόν Χριστό και πού µερίζει τό
Πανάχραντο Σώµα του, γιατί είµαστε
βέβαιοι ότι ή ευχή Σου έχει ∆ύναµη,
Χάρη και Ευλογία κι έρχεται σαν
απαλό αεράκι νά φουσκώσει τα πανιά
του σκάφους τής ζωής µας, γιά νά
συνεχίσει τό ταξίδι του στον ωκεανό
του κόσµου!”
Να ζήσεις!
Ενορία Αγίου Νικολάου
Του Νέου.
π. Ευαγγελος

Ï ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ
ÖùôïãñÜöå, öùôïãñÜöå,
âãÜëå ìå áëëéþò êáé êÜðùò Ýôóé.
Ìá ôé ÷Üëéá åßíáé üëá áõôá;
¸÷åéò öüíôï ôïõ ÌðáëéÜôóïõ ôï êïôÝôóé!
Ôï ðáñÜêáíåò íïìßæù,
èÝëåéò ôñÜâçãìá ô’áõôéÜ....
Äåí ðëçñþíù, äåí ðëçñþíù,
Üóôá ôá ëüãéá ôá ðïëëÜ.
Ìá öùôïãñÜöïò äåí åóðïýäáóá,
óôï åðÜããåëìá íá ãßíù,
åãþ Üëëï åß÷á óôï íïý ìïõ íá ðñïôåßíù....
Ýíáò ðáððÜò ãéá ôï ÷ùñéü,
íá æÞóù êáé íá ìåßíù!

Ήµουν νιος και γέρασα...

Åãêáßíéá Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ Ëåïíôáñßïõ
Ìå
ìåãáëïðñÝðåéá
åãêáéíéÜóôçêå óôçí ðëáôåßá
ôïõ Ëåïíôáñßïõ, ôï óýã÷ñïíï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï áðü
ôïí óåâáóìéüôáôï ÐïéìåíÜñ÷ç, Ìçôñïðïëßôç Èçâþí êáé
Ëåâáäåßáò ê.ê. Ãåþñãéï, ôçí
ÊõñéáêÞ 17 Ïêôùâñßïõ 2010.
Ôï ðñüãñáììá åß÷å ùò åîÞò:
Ç ôÝëåóç Üñ÷éóå ìå ôïí áãéáóìü, ôçí ðñïóöþíçóç áðü
ôïí åöçìÝñéï ôïõ Íáïý ð.
ÉùÜííç Áèáíáóßïõ êáé Áíôéöþíçóç ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ
Ìçôñïðïëßôïõ ê.ê. Ãåùñãßïõ. Åðßóçò ÷áéñåôéóìü áðçýèçíå ï ÄÞìáñ÷ïò ÈåóðéÝùí ê. ×ñÞóôïò
Ðåëþíçò, åíþ Ýãéíå êáé áðïíïìÞ ôéìçôéêþí ðëáêåôþí, áíáìíçóôéêþí ìåôáëëßùí
ðñïò ôïõò äùñçôÝò êáé åõåñãÝôåò. Ç üëç
åêäÞëùóç ïëïêëçñþèçêå ìå ðåñéÞãçóç
óôïõò ÷þñïõò ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ
êáé ìéêñÞ äåîßùóç. ÐëÞèïò êüóìïõ êáé

ÐáðáèáíÜóç ìïõ êáëÝ,
êÜðïôå èá ðåèÜíù,
Èá ´èåëá üìùò óôï ìíÞìá ìïõ,
íá óôáèåßò åðÜíù.
Êáé íá ìïõ ðåéò :
áíôßï ößëå áêñéâÝ.
Óå êáìáñþíù áëçèéíÜ
ðïõ ôá ´÷åéò êáôáöÝñåé
ìå ïäçãü ôç ÐáíáãéÜ
êáé ôïõ Èåïý ôçí åõëïãéÜ
íá óïõ öéëþ ôï ÷Ýñé....’
Ðáíáãéþôçò Áñ. Ôæáíßìçò

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ
ËõìðÝñçò Ð. ÄçìÞôñéïò .................... 50 €
Ðáðáíáóôáóßïõ Ðáíáãéþôçò ........... 50 €
ÐÝððáò Áè. ÉùÜííçò ........................... 20 €
ÑïõóÝôç ÐáñáóêåõÞ .......................... 50 €
Åõ÷áñéóôþ èåñìÜ, ¢óêñá
áðü ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôßìçóáí ôá
åãêáßíéá ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò.
ÓçìáíôéêÞ êáé óõãêéíçôéêÞ õðÞñîå
ç ïìéëßá ôïõ Ðáðá-ÃéÜíç ï ïðïßïò åðß
äåêáôñßá ÷ñüíéá çôáí åöçìÝñéïò ôïõ
÷ùñéïý êáé ï ïðïßïò óõíÝâáëå óôï èåÜñåóôï áõôü Ýñãï.

Εκείνος που θέλει
να ταρακουνήσει τον κόσµο,
ας ταρακουνήσει τον εαυτό του.
Σωκράτης
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“ÓÕÍÔÁÃÇ”
ÃÉÁ ÂÁÖÔÉÓÇ

Από τους γονείς Κώστα και Γωγώ
Σταµάτη.
Υλικά:
1 µωρό κατά προτίµηση
στρουµπουλό
1 νονά
1 κολυµπήθρα
1 µπουκάλι λάδι
1 παπάς
καλοί φίλοι και συγγενείς
(όσο πάρει).
Εκτέλεση:
Την Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου 2010,
στις 12 το µεσηµέρι, βάζουµε όλα τα
υλικά µαζί, στο εκκλησάκι του Χριστού
στην Άσκρη.
Προσέχουµε το νερό της κολυµπήθρας να είναι ζεστό αλλά να µην
καίει. Ανάβουµε ένα µεγάλο κερί. Η
νονά αλοίγει µε λάδι το µωρό. Μετά το
γρήγορο µπανάκι στην κολυµπήθρα το
ντύνουµε µε τα βαφτιστικά του ρούχα
και πλέον µπορούµε να το φωνάζουµε
µε το όνοµά του!
Η συνταγή ολοκληρώνεται στου
“Χάρη” στην πλατεία του χωριού. Να
είστε όλοι εκεί!
Αυτή τη συνταγή-πρόσκληση µας
έστειλαν οι γονείς Κώστας και Γωγώ,
να παρακολουθήσουµε και σας βεβαιώνουµε ότι το αποτέλεσµα ήταν
θαυµάσιο και την ονόµασαν Ιωάννα
- Ρεβέκα.
Να ζήσει και καλοφώτιστη.

Åõ÷áñéóôßåò
Åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ ôéò åöçìåñßäåò “Ëåýêôñá” êáé “ÎçñïíïìÞ” ãéá
ôçí äçìïóßåõóç Üñèñùí ó÷åôéêþí
ìå ôçí èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç “Áíôéãüíç” óôï áñ÷áßï ÈÝáôñï ôïõ ÷ùñéïý ìáò.
¢óêñá

14 ¢óêñá

Ôá ðáéäéÜ ôïõ ÷ùñéïý ìáò ðïõ ðÝñáóáí óå ÁÅÉ - ÔÅÉ

Ìáñßá Ëïõê. Ìðáìðïýëá

Ãåþñãéïò Êùí. ÌðáêëÜêïò

Ïñóáëßá Ã. Ëåðåíéþôç

Óðýñïò ×áñ. ×ñÞóôïõ

ÖéëïóïöéêÞ ó÷ïëÞ Éùáííßíùí

ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí - Ïéêïíïì.

ÔÅÉ ËÜñéóáò- Ìç÷áíïëïãßá

ÔÅÉ Ëáìßáò - Çëåêôñïëüãùí - Ìç÷.

Óôéò åîåôÜóåéò ôïõ 2010, åéóÞ÷èçóáí
óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç ïé ðáñáêÜôù óõíôïðßôåò ìáò:
Óïößá Óùô. Ãêïýìá

Ïñóáëßá Ã. Ëåðåíéþôç

ÐáíåðéóôÞìéï ÐåéñáéÜ – ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ

Óðýñïò ×áñ. ×ñÞóôïõ

Ìáñßá Íéê. Ìðáìðïýëá
ÖéëïóïöéêÞ ó÷ïëÞ Éùáííßíùí – Öéëïëïãßá

ÔÅÉ ËÜñéóáò- Ìç÷áíïëïãßá

Ãåþñãéïò Êùí. ÌðáêëÜêïò
ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí - Ïéêïíïìéêü
ÔÅÉ Ëáìßáò - Çëåêôñïëüãùí - Ìç÷áíéêþí

Äåßðíï ìå ôïí óýíôñïöï ÓôÜëéí
“Äåßðíï ìå ôïí óýíôñïöï ÓôÜëéí” ôïõ
Éïí Íôñïýôóå óôï èÝáôñï “ÔÝóóåñåò Åðï÷Ýò” ÊõøÝëçò 15, ìå ðñùôáãùíéóôÞ ôïí
ÃéÜííç Ìüñôæï. Ôï Ýñãï áíåâáßíåé ãéá ðñþôç
öïñÜ óôçí ÅëëÜäá, åíþ ðáñïõóéÜóôçêå ìå
åðéôõ÷ßá óôç Ñùóßá êáé ôçí Áããëßá. ÊÜðïéï
÷åéìùíéÜôéêï âñÜäõ óôç âßëá ôïõ óôá ðåñß÷ùñá ôçò Ìüó÷áò ï ÓôÜëéí ðñïóêáëåß óå
äåßðíï ìéá íåáñÞ ôñáãïõäßóôñéá ôïõ ÈåÜôñïõ Ìðïëóüé. Ìéá ðáñÜóôáóç öáíôáóßùóç
ãéá ôçí éäéùôéêÞ æùÞ ôïõ “ÐáôÝñá ôùí Ëáþí”,
Ãåí. ÃñáììáôÝá ôïõ Ðáíßó÷õñïõ Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò ôçò Óïâ. ¸íùóçò, ðïõ
êáèüñéæå ôéò ôý÷åò åêáôïììõñßùí øõ÷þí.
Ç ÷ñïíéÜ (2004) ðïõ Ýãñáøå ôçí êùìùäßá
ï ºïí Íôñïýôóå Þôáí ç ðéï êáôÜëëçëç ãéá
åêåßíïí, üðùò åß÷å äçëþóåé ãéá íá áããßîåé
ôïí ÓôÜëéí êáé ôçí åðï÷Þ ôïõ. Óå ìåôÜöñáóç
áðü ôá ñùóéêÜ ôçò Ðáõëßíáò Ãáëáíïðïýëïõ. Ôç óêçíïèåóßá õðïãñÜöåé ï ÃéÜííçò
Ìüñôæïò, åíþ ôç ìïõóéêÞ Ýãñáøå ï Äéïíý-

óçò ÔóáêíÞò. Ôá óêçíéêÜ êáé ôá êïóôïýìéá
åôïßìáóôå ç ËáìðñéíÞ ÊáñäáñÜ. Âïçèüò
óêçíïèÝôç ç ÌÜ÷ç Ðáðáäïðïýëïõ.

• Óôïõò åðéôõ÷üíôåò ç “¢óêñá” áðåõèýíåé èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá. ¼ëïé íïéþèïõìå
õðåñÞöáíïé ãé‘ áõôüýò, ôïõò óõã÷áßñïõìå
êáé ôïõò åõ÷üìáóôå êáëÞ öïßôçóç êáé åéò
áíþôåñá. ÌðñÜâï ôïõò!

Προσφορά προς τους αναγνώστες του περιοδικού,
µε την επίδειξη του κουπονιού.



Ôçë. ÈåÜôñïõ ãéá êñáôÞóåéò èÝóåùí:
210 8812289 ÔåôÜñôç êáé ÊõñéáêÞ: 7,30 ÐÝìðôç - ÐáñáóêåõÞ êáé ÓÜââáôï: 9.30
Ó÷üëéï óõíôÜêôç: ðáñáêáëïõèþíôáò
ôçí ðáñÜóôáóç ôá óõíáéóèÞìáôÜ ìïõ Þôáí
áíÜìéêôá. Èáññþ ðùò ôï Ýñãï åßíáé öôéáãìÝíï íá åðéäñÜ äéáöïñåôéêÜ óå êÜèå èåáôÞ.
ÐñïóùðéêÜ ìå Üããéîå êáé ìå ðñïâëçìÜôéóå
÷ùñßò íá ìå âáñýíåé ÷Üñç óôá êùìéêÜ óôïé÷åßá ôçò ðáñÜóôáóçò. Ðñéí ôçí ðáñÜóôáóç
óåñâßñïíôáé êáöÝò êáé ôóÜé äùñåÜí êáé óôï
ôÝëïò ïé ðñùôáãùíéóôÝò ìïéñÜæïíôáé åíôõðþóåéò êáé óõæçôïýí ìå ôï êïéíü.....Óáí ðåñéïäéêü êáôáöÝñáìå íá äéáèÝóïõìå êïõðüíéá ãéá
ôçí ðáñÜóôáóç óå åéäéêÞ ðñïóöïñÜ ãéá ôïõò
áíáãíþóôåò.
• Åõ÷áñéóôïõìå èåñìÜ ôïõò ôñåéò óõíôåëåóôÝò ôçò ðáñÜóôáóçò ãéá ôçí åõãåíéêÞ
ðñïóöïñÜ ôïõò êáé åõ÷üìáóôå ðÜíôá åðéôõ÷ßåò.
ÅëÝíç ÓôáìÜôç
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Οι λεζάντες γρ

αµάτ

την Ελένη Στ

8 Μαΐου 1964, στο πανηγύρι του Νεοχωρίου. Από αριστερά ο ∆ήµος Στάθης (Νεοχώρι)
γαµπρός της Αγγελέσας, ο Ισίδωρος Μελετίου, ο
Χρήστος Κωνσταντίνου, ο Επαµεινώνδας Λυµπέρης και ο Θέµης Αθανασίου (Νεοχώρι).

Β΄ τάξης Γυµνασίου Θεσπιών. Τέσσερα παιδιά 13 χρονών: Χαρά - Γεωργία - Λαµπρινή - Καλοµοίρα,
αµέριµνα, ντροπαλά, γεµάτα αγάπη για µάθηση, µε την καθηγήτρια κ. Σπανού. Το µέλλον µπροστά,
άγνωστο. Η πορεία της ζωής, η γνώση, σπουδές - δουλειά - γάµος - παιδιά. Σήµερα η Καλοµοίρα και η
Λαµπρινή είναι στην αιωνιότητα. Υποσχόµαστε να τις θυµόµαστε. Αιωνία τους η µνήµη. Χ.Μ.Ν.

Πριν 70 χρόνια. Στητές καµαρωτές παραδοσιακά ντυµένες, ποζάρουν µε φόντο
το χειροποίητο µίτωµα. Είναι από αριστερά η
Κούλα Παπαλουκά - Μπαµπούλα και η Ντίνα
Παπαναστασίου (Κιούτα).

16 ¢óêñá

Πρόσκοποι του χωριού µας στην παλιά
βρύση στ’ αλώνια. Αριστερά: Γ. Κιούσης (Στίγκας), Τάκης Παπαπαναγιώτου, Βαγγ. Παπαϊσιδώρου, Γεώργ. ∆ουδούµης, Ιωάννης Χρήστου.
Επάνω: Τάσος Γκανάπης, Σωτήρης Κολοκυθάς,
Αχιλλέας Χρήστου, Χάρης Κορδωνής,

