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

Τριμηνιαία αναφορά στο χωριό μας ● Άσκρη Βοιωτίας ● ΤΚ 32001

Αριθμός Φύλλου 12 ● Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών
Από αριστερά Ιουλία Παππά - Πικάση, Δήμητρα Μελετίου -Χολιασμένου, Κατερίνα Μελετίου -Γ αλάνη,
Κατερίνα Μελετίου- Μαλέση και Άννα Σουφλέρη- Κλεφτογιάννη. Κάτω η Αρετή Γαλάνη- Λυμπέρη και η
Ελένη Λυμπέρη-Χρήστου. Απουσιάζουν οι Θάνα Μπαμπούλα και Χριστίνα Κλεφτογιάννη.
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Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το 2016
με υγεία, εργασία, ελευθερία
και οπωσδήποτε με τα δώρα των Μουσών
(τέχνες και επιστήμες)
Πρωτοχρονιά προσμένοντας πάλι τον Αη Βασίλη
να χαίρεται πάντα η καρδιά και να γελούν τα χείλη.
Παν. Χολιασμένος
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Αποστολή και διανομή του περιοδικού μας
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου: www/hsiodos.gr. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται
και αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέντρο.
Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € από το κατάστημα
της πλατείας “ΕΥΦΗΜΗ” και το παντοπωλείο της
Γ. Ν. Πέππα.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν
ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των
εξόδων.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Η Φωνή της Άσκρης
Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
“Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”
Συντακτική Επιτροπή
Ελένη Σταμάτη-Μπίμπα
Χαρά Μπαμπούλα-Νικολοπούλου
Σοφία Πικάση
Κωνσταντίνα Τάτση
Παναγιώτα Βασιλείου-Τσουμπρή
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Η στήλη της Σύνταξης
Αγαπημένοι μου αναγνώστες
Είμαστε στην τελική ευθεία για τις γιορτινές
ημέρες των Χριστουγέννων και αποχαιρετούμε το 2015. Μια ακόμη χρονιά που σημάδεψε
την ζωή αμέτρητων ανθρώπων.
Τα γεγονότα που συμβαίνουν σε πολιτικόοικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι διεθνούς σημασίας και διαδέχονται το ένα το άλλο με μεγάλη ταχύτητα.
Είμαστε σε μια περίοδο που βλέπουμε τα όνειρά μας να διαλύονται αλλά και οι αξίες μας
να καταρρέουν. Όμως οι αξίες μας ήταν και
είναι άραγε εποικοδομητικές; Θα μπορούσαν
άραγε να μας οδηγήσουν στην ευτυχία, στην
πνευματικότητα και στην συμπαράσταση του
ανθρώπινου πόνου; Ας αναλογιστούμε που
μας οδήγησε το κυνήγι της ύλης!!!.Σίγουρα ο
δρόμος που διαβαίνουμε στην παρούσα φάση
είναι δύσκολος και ανηφορικός, καμιά φορά
αδιάβατος για μερικούς οι οποίοι από βοηθούντες έγιναν βοηθούμενοι.
Παρ' όλα αυτά ελπίζω ότι το τέλος αυτού του
δρόμου δεν θα είναι πολύ μακριά!!. Κάποτε θα
φτάσουμε στο ξέφωτο, και τότε θα δούμε
πραγματικά την φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όμως όπως πολλές φορές έχω αναφέρει ότι
στη δύσκολη εποχή που ζούμε μια μόνη σίγουρη οδός είναι αυτή που μπορεί να γαληνέψει τις καρδιές μας. Είναι η οδός που οδηγεί
στον Θεό!! Η προσευχή μας εισακούεται και
μια γαλήνη μας κυριεύει. Στην σελίδα 15 του
περιοδικού διαβάστε την.
Με αισιοδοξία και πεποίθηση ότι μπορεί να
ζήσουμε καλλίτερες μέρες, η ΦΩΝΗ της ΑΣΚΡΗΣ σας εύχεται καλή ΥΓΕΙΑ, καλά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Το 2016 να είναι χρονιά ανάκαμψης και προκοπής για τον τόπο μας
Για την Φωνή της Άσκρης
Ελένη Σταμάτη - Μπίμπα

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Χολιασμένο για
την κατασκευή βιβλιοθήκης στο ΠΚΑ.
Σελίδα 2

Εργασία και πλούτος
œrgon d' oÙd3n Ôneidoj, ¢erg…h dš t' Ôneidoj.
(Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, 311)
Αεργία: η αποχή από την εργασία λόγω τεμπελιάς
Ανεργία: η κατάσταση ατόμου, που, ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν βρίσκει εργασία.

308

311
313

Με την εργασία τους οι άνθρωποι γίνονται με ποίμνια πολλά και πλούσιοι
Και αν εργάζεσαι πολύ πιο αγαπητός θα είσαι στους θεούς και στους ανθρώπους.
Γιατί τους άεργους πολύ τους αποστρέφονται.
Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, ντροπή είναι η αργία.
Και αν εργάζεσαι, γοργά θα σε ζηλέψει ο άεργος καθώς πλουταίνεις.
Τον πλούτο η αρετή και η δόξα συνοδεύει.

Ας δούμε τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο επειδή αυτές είναι συνέπειες της ευπορίας , αλλά
Πρόκλο, (Υπόμνημα εις τα Ησιόδου Έργα και Ημέρας) επειδή συνυπάρχουν με τον πλούτο αυτού του είστ. 308-309 με την εργασία οι άνθρωποι: Καθένας που πραγματοποιεί τη φυσιολογική εργασία
του, έχει σαν συνέπεια να είναι αρεστός στους
θεούς. Οι άνθρωποι, λοιπόν, που εργάζονται και
εξασφαλίζουν τα αναγκαία με την εργασία τους,
ενεργούν με τρόπο αρεστό στους θεούς, ενώ αυτοί
που θέλουν να καρπώνονται τα αγαθά όσων δουλεύουν, είναι μισητοί από τους θεούς.
στ. 311-312 καμία δουλειά δεν είναι ντροπή: Οι
περισσότεροι, λόγω αυτών των στίχων του Ησιόδου, δεν αρνήθηκαν ότι ο ενάρετος μπορεί να ασχολείται με το εμπόριο και να ασκεί και τις υπόλοιπες δουλειές, λέγοντας ότι καμία δουλειά δεν
είναι επαχθής. Ο Πλάτωνας, όμως, ερμήνευσε σωστά τον στίχο. Γιατί είπε ότι ο Ησίοδος αποκάλεσε
δουλειά τη φυσιολογική εργασία κάθε όντος. Έτσι,
λοιπόν, δουλειές ταιριαστές στον ενάρετο είναι
όσες είναι οικείες στον ενάρετο γι' αυτό και ο Όμηρος αποκαλεί δουλειές μόνο τις πιο χρήσιμες εργασίες, τις κακές δουλειές τις αναφέρει με την
προσθήκη του επιθέτου κακός, ωσάν η λέξη δουλειά από μόνη της να. δηλώνει το καλό: «γιατί, αν
γινόταν συναγωνισμός μεταξύ μας στις δουλειές».
Οι μεμπτές δουλειές δηλώνονται ρητά: «Οι κακές
δουλειές δεν έχουν τέλος καλό».
στ. 313 τον πλούτο η αρετή: Κανείς ας μην κατηγορεί τον στίχο λαμβάνοντας υπόψη του τον καταραμένο πλούτο που είναι εγκατεστημένος μακριά από την αρετή, αλλά ας θεωρεί ότι εδώ ως
πλούτος εννοείται η αφθονία που οι εργαζόμενοι
αποκτούν με την εργασία τους και είναι δίκαιη και
συγκεντρώθηκε με τον δικό τους μόχθο. Γιατί έχει
ειπωθεί πιο πάνω ότι οι άνθρωποι με την εργασία
τους αποκτούν πολλά κοπάδια, αφθονία και πλούτο. Τον πλούτο αυτού του είδους τον ακολουθεί
πάντα η αρετή και η δόξα· και τον ακολουθούν όχι
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δους. Γιατί καθένας που γίνεται πλούσιος με αυτόν
τον τρόπο, έχει καλή φήμη και δείχνει ότι έχει αρετή, λόγω της οποίας υπομένει τους δικούς του μόχθους.

Σχετικό είναι και το μήνυμα του Αποστόλου
Παύλου: «Ει τις ου θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω» (Παύλος, Προς Θεσσαλονικείς Β’, 3,10,2-3). Δηλαδή όποιος δεν θέλει να εργάζεται να μην τρώει κιόλας.
Αρκετοί όμως λέγουν «Ο μη εργαζόμενος, μηδέ εσθιέτω», νομίζοντας πως μεταφέρουν φράση του
Απόστολου Παύλου. Και τότε τι θα γίνει με τους
ασθενείς, τους ηλικιωμένους και γενικά όλους όσοι
δεν μπορούν να εργάζονται; Δεν πρέπει και να
τρώνε; Αλλά, «™k toà diabÒlou ™m<be>bronthmšnoi
tin3j ¢rgoˆ kaˆ aÙq£deij kakîn· f£skei <g¦r> lšgwn
«Ð m¾ ™rgazÒmenoj mhd3 ™sqištw», †na paracar£xV
t¾n tîn paršrgwn toÚtwn ØpÒqesin. (Επιφάνιος, 3,89,252).
Σήμερα με τον Καπιταλισμό, οι Προτεστάντες,
παραφράζοντας τις υποθήκες του Ησιόδου, θεωρούν ότι: Η σκληρή, συνεχής εργασία αποτελεί αυτοσκοπό και ευλογία. Ο πιστός οφείλει να αξιοποιεί
κάθε ευκαιρία κερδοφορίας που του παρουσιάζεται,
ως σταλμένη από τον Θεό. Ο πλούτος είναι ηθικά
καταδικαστέος μόνο εφ’ όσον οδηγεί στην τρυφηλότητα και την διακοπή της ακατάπαυστης εργασίας
για την δόξα του Θεού. Αντιθέτως, η κερδοφορία σαν
αποτέλεσμα της επιτυχημένης εκτέλεσης του επαγγελματικού καθήκοντος, είναι όχι μόνο ηθικά
επιτρεπτή, αλλά και θρησκευτικά επιβεβλημένη.
(Μαξ Βέμπερ «Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού»)

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να βρει εργασία
στους νέους, αφού “τον πλούτο η αρετή και η δόξα
συνοδεύει” κι αν δεν μπορεί, να αλλάξει η ηγεσία.
(Ι.Λ.Π.)

Σελίδα 3

ΤΡΙΑ ΑΓΡΙΑ ΑΛΟΓΑ
"Και κοίταξα και ιδού ένα πρασινοκίτρινο άλογο
και ο αναβάτης ονομαζόταν Θάνατος και ο Άδης
ακολουθούσε κατόπιν του" (Αποκάλ.Στ΄,8)
Το πρώτο από τα άλογα είναι το πρασινοκίτρινο,
και το χρώμα αυτό είναι το χρώμα του τρόμου-κάτι
σαν σταχτόγκριζο. Το άλογο αυτό συμβολίζει το
φυσικό σου σώμα. Αν ζεις για το κορμί και μόνο,
δεν υπάρχει για σένα παρά μόνον η κόλαση σε αυτό το πεδίο ύπαρξης ή και σε οποιοδήποτε άλλο. Το
σώμα είναι ο πιο σκληρός αφέντης απ' όλους, όταν
του το επιτρέπεις. Το πρασινοκίτρινο άλογο συμβολίζει επίσης και όλα τα άλλα που η Βίβλος αποκαλεί "κόσμο" δηλαδή τα χρήματα, την κοινωνική
θέση, τις επίγειες τιμές. Όποιος ζει για τις εγκόσμιες επιδιώξεις, είναι ο καβαλάρης του Πρασινοκίτρινου Αλόγου.

και το να ιππεύεις αυτό το άλογο σημαίνει ότι αφήνεις το νοητικό στοιχείο να σε εξουσιάζει αποκλείοντας το συναίσθημα, και ιδιαίτερα την πνευματική φύση. Είναι καλό να έχεις εκπαιδεύσει την
νόηση, αλλά είναι μεγάλη δυστυχία όταν την αφήνεις να είναι ο αφέντης. Ο Δυτικός πολιτισμός ίππευε σίγουρα το Μαύρο Άλογο μέχρι το τέλος του
Μεσαίωνα. Η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστημονική, διανοητική γνώση πολύ περισσότερο από
όσο την ηθική και πνευματική της κατανόηση.
(Από το Πνευματικό Ημερολόγιο του Έμμετ Φοξ)

"Και βγήκε άλλο άλογο κοκκινωπό και στον αναβάτη δόθηκε η άδεια να αφαιρέσει την ειρήνη
από την γη".[Αποκάλ.Στ΄,4]
Το κόκκινο άλογο είναι η συγκινησιακή σου φύση, τα συναισθήματά σου. Είναι επικίνδυνο να επιτρέπεις στα συναισθήματά σου να έχουν τον έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συναίσθημα είναι από
μόνο του κάτι το κακό. Μια ισχυρή συναισθηματική φύση είναι ένα θαυμάσιο δώρο αν εσύ κυριαρχείς. Αν όμως εκείνη διαφεντεύει, τότε ιππεύεις το
Κόκκινο Άλογο.
"..Κοίταξα και να, ένα μαύρο άλογο και ο αναβάτης είχε στο χέρι του μια ζυγαριά" {Αποκάλ.
Στ΄,5]
Η ζυγαριά είναι εδώ το σύμβολο της ανισορροπίας. Το μαύρο Άλογο αντιπροσωπεύει τη διάνοια

Η φράση έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και υπάρχουν δύο εναλλακτικές ερμηνείες (παρόμοιες) .
Η πρώτη αναφέρετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 664
π.Χ. όπου στο "άλμα εις μήκος" ή "σκάμμα" όπως λεγόταν τότε, ο Σπαρτιάτης Χιόνις κατάφερε να πραγματοποιήσει άλμα μεγαλύτερο των 16μ (το οποίο ήταν το
μήκος του σκάμματος) "ξεπερνώντας τα όρια".
Παρόμοια είναι και η άλλη ερμηνεία η οποία θέλει τον
Φάυλλο με καταγωγή από Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας,
στους αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονταν στους
Δελφούς (τα Πύθια) να έχει πραγματοποιήσει και πάλι
άλμα μεγαλύτερο από το οριοθετημένο μήκος του
σκάμματος.
Η φράση «υπερέβη τα εσκαμμένα» σήμερα χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος ξεπέρασε τα
προκαθορισμένα όρια.
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Γι' αυτό την περίοδο αυτή, όσο τίποτε άλλο, θα
πρέπει να προσέξουμε τις επιλογές μας....
Λίγο μακάβριο αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.
(Ε.Σ.)
Υπερέβη τα εσκαμμένα

Σελίδα 4

Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 11ο)
1934 (συνέχεια)
Παπαθεοδοσίου
Παπαναγιώτου
Πέππας
Πέππας
Παπαναγιώτου
Σταματέλιας
Σταμάτης
Στεργίου
Τσώρας
Τζανίμης
Χρήστου
Χρήστου
Χρήστου
Λυμπέρης
Ζαρίφης
Σταμάτης
Ποντίκης
1935
Γιακουμής
Δεδούκος
Ζαχαρίας
Κουτσής
Κολοκυθάς
Καραχάλιος
Κολιγιάννης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Μήτραινας
Μήτραινας
Πουρνιάς
Παπαδημητρίου
Παπαντωνίου
Παπαναστασίου
Τσώτσης
Χολιασμένος
Σταμάτης
1936
Αραμπάνος
Βούσουρας
Κλεφτογιάννης
Κλεφτογιάννης
Κλεφτογιάννης
Μελετίου
Μελετίου
Μπαμπούλας
Μπαμπούλας
Μπαμπούλας
Παπαλουκάς
Παπαγεωργίου
Ρουσέτης
Σταμάτης
Σαμαρτζής
Τάτσης
Ποντίκης
1937
Βούσουρας
Γαλάνης
Δεδούκος
Ζαρίφης

Χρήστος
Ευθύμιος
Ιωάννης
Λουκάς
Δημήτριος
Κων/νος
Αριστοτέλης
Θεόδωρος
Ευθύμιος
Αναστάσιος
Αχιλλεύς
Ιωάννης
Ιωάννης
Βασίλειος
Γεώργιος
Ιωάννης
Χρήστος

Ιωάννης
Απόστολος
Κων/νος
Δημήτριος
Ευάγγελος
Ιωάννης
Σωτήριος
Λουκάς
Μιχαήλ
Αλέξανδρος
Γεώργιος
Δημήτριος
Αριστείδης
Ιωάννης
Κων/νος
Κων/νος
Γεώργιος

Σοφία
Ευαγγελία
Παναγιού
Ευαγγελία
Αναστασία
Ευαγγελία
Μαρία
Σταυρούλα
Αγλαΐα
Αναστασία
Σωτηρία
Αναστασία
Ελένη
Ευφροσύνη
Αμαλία
Μαρία
Σοφία

Στυλιανός
Αναστάσιος
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Χρήστος
Γεώργιος
Νικόλαος
Φώτιος
Ιωάννης
Ησίοδος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Ευάγγελος
Δήμος
Αθανάσιος
Στυλιανός

Δημήτριος
Ιωάννης
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Δημήτριος
Ανδρέας
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Δρόσος
Δημήτριος
Βασίλειος
Γεώργιος
Πλούταρχος
Δήμος
Παναγιώτης

Ελένη
Ξάνθη
Μαρία
Αικατερίνη
Παναγίου
Βασιλική
Ελένη
Μαρία
Αικατερίνη
Αλεξάνδρα
Βασιλική
Κούλα
Κατίνα
Βασιλική
Παγώνα
Μαρδίτσα
Ασήμω
Γαρυφαλλιά
Μαρία

Νικόλαος
Αναστάσιος
Παναγιώτης
Νικόλαος
Σεραφείμ
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χαράλαμπος
Αριστείδης
Κωνσταντίνος
Λουκάς
Νικόλαος
Μελέτιος
Αχιλλέας
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Χρήστος

Χρήστος
Χαράλαμπος
Χρήστος
Θεόδωρος
Αθανάσιος
Αριστείδης
Συμεών
Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Νικόλαος
Πέτρος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Χαράλαμπος
Γεώργιος

Βασιλική
Κων/τίνα
Αγγελική
Βασιλική
Μαρίνα
Αντιγόνη
Χαραλαμπία
Αναστασία
Θεοδώρα
Αγγελική
Χρυσούλα
Μαριγώ
Αλεξάνδρα
Μαρία
Σοφία
Λουλουδία
Σόφια

Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Δημήτριος

Σπύρος
Χρήστος
Αλέξανδρος
Σωτήριος

Σωτηρία
Θεοδώρα
Αικατερίνη
Αθηνά
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Κολοκυθάς
Καπέλιος
Κιούσης
Λυμπέρης
Λυμπέρης
Μήτσαινας
Πέππας
Παπαντωνίου
Πέππας
Παπαναστασίου
Παπαϊσιδώρου
Ποντίκης
Παπαχρήστου
Τζανίμης
Χολιασμένος
Χρήστου
Αθανασίου
Σταμάτης
Δουδούμης
1938
Αργυρίου
Δεδούκος
Καραγάτσουλης
Κουτσής
Κολοκυθάς
Κλεφτογιάννης
Μήτραινας
Παπαγεωργίου
Στεργίου
Σαμαρτζής
Τζανίμης
Χρήστου
1939
Αναδιώτης
Βούσουρας
Δήμου
Ζαρίφης
Καραγάτσουλης
Κιούσης
Κλεφτογιάννης
Μπαμπούλας
Μελετίου
Μπαμπούλας
Μελετίου
Μπαμπούλας
Μπαμπούλας
Μαργαρίτης
Παπαγεωργίου
Παπαναστασίου
Παπαλουκάς
Παπαθεοδοσίου
Ρουσέτης
Σταμάτης
Τζανίμης
Χρήστου
Χαλκιόπουλος
1940
Δήμου
Ευσταθίου
Ζαχαρίας

Παναγιώτης
Αθανάσιος
Βασίλειος
Αθανάσιος
Γεώργιος
Αλέξανδρος
Ιωάννης
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Σπυρίδων
Ευάγγελος
Βασίλειος
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Ιωάννης
Γεώργιος
Αθανάσιος
Γεώργιος
Γεώργιος

Ιωάννης
Αθηνά
Σπύρος
Παγώνα
Χαράλαμπος Αθηνά
Κωνσταντίνος Αικατερίνη
Παναγιώτης Μαρία
Βασίλειος
Ευτυχία
Αθανάσιος
Άννα
Ευάγγελος
Ευθυμία
Δημήτριος
Ευαγγελία
Γεώργιος
Μαρδίτσα
Γεώργιος
Αντιγόνη
Γεώργιος
Σόφια
Σπύρος
Ευαγγελία
Αριστοτέλης Παναγιού
Δημήτριος
Γαρυφαλιά
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνα
Νικόλαος
Αγγελική
Κωνσταντίνος Αθανασία
Κωνσταντίνος Παναγιούλα

Δημήτριος
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Δημήτριος
Ευάγγελος
Γεώργιος
Νικόλαος
Γεώργιος
Νικόλαος
Σωτήριος
Θεοφάνης

Κωνσταντίνος
Ηλίας
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Θεόδωρος
Κωνσταντίνος
Πέτρος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Ευάγγελος
Δημήτριος

Πλάτων
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Βασίλειος
ηηγ
Σεραφείμ
Ιωάννης
Νικόλαος
Θωμάς
Νικόλαος
Βασίλειος
Γεώργιος
Γεώργιος
Ελευθέριος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Σωκράτης
Μελέτιος
Ευάγγελος
Λουκάς
Λουκάς
Ευάγγελος

Βασίλειος
Αλεξάνδρα
Χαράλαμπος Κωνσταντίνα
Κωνσταντίνος Βασιλική
Βασίλειος
Βασιλική
Αναστάσιος
Ελένη
Χαράλαμπος Αθηνά
Αθανάσιος
Μαρίνα
Κλέαρχος
Ευανθία
Συμεών
Χαραλαμπία
Λουκάς
Λουκία
Αριστείδης
Αντιγόνη
Κωνσταντίνος Αναστασία
Παναγιώτης Αγγελική
Παναγιώτης Γαρυφαλιά
Δημήτριος
Ιωάννα
Νικόλαος Κωνσταντίνα
Νικόλαος
Χρυσούλα
Σεραφείμ
Όλγα
Ευάγγελος
Μαρία
Κωνσταντίνος Αθανασία
Αριστοτέλης Παναγιώτα
Γεώργιος
Σωτηρία
Δημήτριος
Ιωάννα

Δημήτριος
Λουκάς
Δημήτριος

Νικόλας
Χρήστος
Αναστάσιος

Κορίνα
Δημητρούλα
Ελένη
Αικατερίνη
Παναγιού
Βασίλω
Κούλα
Μαριγώ
Δήμητρα
Αικατερίνη
Ευσταθία
Αναστασία

Βασιλική
Ελένη
Γαρυφαλιά
(Συνεχίζεται)

Σελίδα 5

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝΤΡΟ;
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει τις ρίζες του στις παλιές
παραδόσεις. Οι μπάλες συμβολίζουν το
μήλο του προπατορικού αμαρτήματος, τα
λαμπάκια και τα κεριά είναι αρχαία
σύμβολα του θριάμβου της άνοιξης επί
του σκότους του χειμώνα αλλά και του
φωτός που έφερε ο
Χριστός στις ζωές
των ανθρώπων. Τα
πρώτα χριστουγεννιάτικα δέντρα στολίζονταν με κεριά. Με το πέρασμα των χρόνων τη θέση τους πήραν λάμπες
που έπαιρναν μέσα κερί ή μεταλλικά φανάρια
που κρέμονταν από κλαδιά σαν στολίδια. Με
την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού χρησιμοποιήθηκαν κόκκινα , άσπρα και μπλε λαμπάκια για
το στολισμό του δέντρου.
Ε.Σ.Μ.

τιώτες μας, όμως, πολεμούσαν θαρραλέα κι ολοένα προχωρούσαν.
Για το μόνο πράγμα που παραπονιόντουσαν
ήταν η τροφή . Γιατί στη γρήγορη προέλασή
τους, εν πήραν τίποτα άλλο μαζί τους, εκτός
από μερικά σακιά ρύζι . Έτσι πρωί, μεσημέρι,
βράδυ, έτρωγαν ένα άνοστο λαπά, χωρίς αλάτι
και βούτυρο. Κάποτε, όμως, μπήκαν σ’ ένα χωριό, στο Λάμποβο. Εκεί έβγαλαν το άχτι τους.

Πεινασμένοι καθώς ήταν, έπεσαν στα κοτέτσια του χωριού και δεν άφησαν κότα για κότα.
Φυσικά, γύρισαν αμέσως στο τάγμα τους κι ετοιμάστηκαν να τις σφάξουν και να τις μαγειρέψουν.
Μάγειρας του τάγματος ήταν τότε ένας φανταράκος, ο Μανώλης Αναπλιώτης, που ετοίμαζε το καζάνι. Αλλά, τη στιγμή εκείνη, παρουσιάστηκε ο διοικητής τους, ο αείμνηστος ταγματάρχης Αγγελάκης. Μόλις έμαθε, ότι οι άνδρες
του ετοίμαζαν να σφάξουν ξένες κότες, έγινε
έξω φρενών και διέταξε να τις επιστρέψουν αμέσως. Όταν οι στρατιώτες του τον ρώτησαν
τι θα φάνε, εκείνος γύρισε στο μάγειρα και τον
πρόσταξε:
— Βράσε όρυζα, Μανώλη!
(Από την εφημ. ‘’ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ’’ αρ. φύλ. 54)

ΕΙΘΕ…
Τακτοποιώντας την βιβλιοθήκη μου, το χέρι
μου στάθηκε σ' ένα βιβλίο. Ξεφυλλίζοντάς το
ξεχώρισα το παρακάτω κομμάτι αποσπάσματος
από μαγνητοφωνημένη ομιλία ενός μεγάλου
ιστορικού, του Α. Τούνμπυ, ότι δηλαδή "όταν ένα
έθνος παραπαίει και αδρανεί για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, άβουλο και χωρίς ηγέτες, έτοιμο
να οδηγηθεί στον αφανισμό, τότε με μια άγνωστη
διαδικασία, ξεπηδά μέσα από το ανώνυμο πλήθος
της λαϊκής μάζας, ένα χαρισματικός ηγέτης, ο
οποίος κατευθύνει, αυτός πλέον, το λαό του προς
μια ανοδική πορεία τελείως αντίθετη αυτής που
------------------------------------------------------------------------μέχρι πριν ελάχιστο χρόνο φαινόταν να ακολου- Ω Παναγιά μου είσαι Καλή προς Σε η ψυχή μου
θεί".
η αμαρτωλή γυρνά και απογυρνά να ξαποστάΚι' εγώ λέω ΕΙΘΕ
Ε.Σ.Μ.
σει.
Γ. Σεφέρης
-------------------------------------------------------------«Βράσε όρυζα, Μανώλη»
Στον δεύτερο βαλκανικό πόλεμο (1913), ένα Είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεις κόρακες
ελληνικό τάγμα που είχε προχωρήσει πολεμώ- παρά κόλακες. Οι πρώτοι σε τρώνε νεκρό, οι
ντας μέσα στο έδαφος της Βουλγαρίας, είχε α- δεύτεροι ζωντανό.
Αντισθένης (444 – 370 π.Χ.)
ποκοπεί από το υπόλοιπο σώμα του. Οι στρα-
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Σελίδα 6

Οι 4 Σύντροφοι της Ζωής σου...
Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε μια βασίλισσα,
που είχε 4 συντρόφους.
Πάνω απ' όλους έδειχνε αδυναμία στον τέταρτο.
Τον στόλιζε με ακριβά ρούχα, του χάριζε πάντα τα
καλύτερα, τον στόλιζε με κοσμήματα, του φορούσε
αρώματα και του φερόταν πολύ γενναιόδωρα.
Ο τρίτος σύντροφος της βασίλισσας είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση, ήταν αλαζών, όμως εκείνη τον
αγαπούσε και τον σύστηνε με υπηρηφάνεια στον
κύκλο της... και φοβόταν μήπως κάποια μέρα, θα
την άφηνε για άλλη γυναίκα..
Ο δεύτερος σύντροφος της ήταν πάντα ευγενικός
κι υπομονετικός μαζί της. Όταν εκείνη αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα, ήξερε ότι μπορούσε να βασιστεί
πάνω του, ότι θα την άκουγε και θα τη βοηθούσε
στην λύση του.
Ο πρώτος αν και ήταν πιστός σαν σκυλί και βρισκόταν πάντα δίπλα της, εκείνη δεν του έδινε σημασία, τον παραμελούσε, τον ειρωνευόταν και τον
έδιωχνε από κοντά της.
Και μια μέρα, η βασίλισσα αρρώστησε βαριά και
κατάλαβε πως θα πεθάνει.
Σκέφτηκε τότε πως είχε 4 συντρόφους, όμως σε λίγο δε θα 'χε κανέναν.
Έτσι τους φώναξε όλους μπροστά της και ρώτησε
πρώτα τον τέταρτο που ήταν η μεγάλη της αδυναμία:
"Σ' αγάπησα περισσότερο από τους άλλους, σε είχα
πάντα στα πλούτη, ντυμένο με τα πιο όμορφα ρούχα και μες την καλοπέραση, δε σου χάλασα ποτέ
χατίρι.
Τώρα που πεθαίνω, θα με ακολουθήσεις για να έχω
παρέα, εκεί που πάω?"
"Δεν υπάρχει περίπτωση! Εσύ τον δρόμο σου κι εγώ
τον δικό μου. "απάντησε εκείνος κοφτά και την παράτησε σύξυλη. Τα λόγια του την πλήγωσαν σαν
μαχαίρι στην καρδιά.
Μετά ρώτησε τον τρίτο σύντροφό της. "Σ 'αγάπησα
σ όλη μου τη ζωή και πάντα γύρευα την συντροφιά
σου. Τώρα που πεθαίνω, θα με ακολουθήσεις στο
θάνατο?"
"Όχι, φυσικά" απάντησε εκείνος. "Η ζωή είναι πολύ
ωραία για να την αφήσω. Όταν πεθάνεις, θα παντρευτώ μια άλλη." Η Βασίλισσα ένοιωσε να της
κόβεται η αναπνοή και η καρδιά της βούλιαξε...
Ύστερα, ρώτησε τον δεύτερο σύντροφό της. "Πάντα
ερχόμουν σε σένα για βοήθεια και πάντα ήσουν
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εκεί για μένα. Όταν πεθάνω, θα με ακολουθήσεις
για να μου κρατάς συντροφιά?"
"Λυπάμαι, δε μπορώ να σε βοηθήσω τώρα. Το μόνο
που μπορώ να κάνω, είναι να περπατήσω μαζί σου
μέχρι τον τάφο σου.", απάντησε το παλικάρι κάνοντας την καρδιά της να ραγίσει από θλίψη...
Τότε, ακούστηκε μια φωνή: "Εγώ βασίλισσα μου θα
έρθω μαζί σου! Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας!"
Η βασίλισσα γύρισε να δει από πού ερχόταν η φωνή και είδε τον πρώτο της σύντροφο. Φαινόταν πολύ ταλαιπωρημένος και παραμελημένος. Θρηνώντας η βασίλισσα:
"Αχ τι λάθος που έκανα η δύστυχη, έπρεπε να σε
είχα προσέξει περισσότερο, όταν είχα την ευκαιρία!" είπε και ξεψύχησε.
Ήταν ήδη πολύ αργά.
Εδώ τελειώνει το παραμύθι και αρχίζει η πραγματικότητα.
Η Βασίλισσα είσαι εσύ και έχεις 4 συντρόφους στη
ζωή σου.
Ο τέταρτος σύντροφος σου είναι το ΣΩΜΑ σου.
Όση προσοχή κι αγάπη κι αν του δώσεις, όσα κι αν
του προσφέρεις, όσο κι αν το στολίσεις, όση αδυναμία κι αν του δείξεις, όταν έρθει η στιγμή και πεθάνεις, θα σε εγκαταλείψει χωρίς οίκτο.
Ο τρίτος σύντροφός σου είναι η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ,
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS και ό,τι υλικό κατέχεις.
Βρίσκονται μαζί σου όσο είσαι εν ζωή. Όμως μπορεί
να σε εγκαταλείψουν και σίγουρα όταν έρθει η ώρα
να φύγεις ακολουθούν άλλους και σε έχουν κιόλας
ξεχάσει.
Ο δεύτερος σύντροφος σου είναι η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ. Όσο κι αν βρίσκονται κοντά
σου, την ύστατη ώρα, μόνο να σε ξεπροβοδίσουν
μέχρι τον τάφο σου μπορούν... όχι όμως να έρθουν
μαζί σου.
Ο πρώτος σου σύντροφος είναι
το ΠΝΕΥΜΑ σου,
που σχεδόν είναι πάντα παραμελημένο από το κυνήγι του πλούτου, της δύναμης, της εξουσίας, των
υλικών αγαθών. Όμως, το πνεύμα σου είναι το μόνο που θα σε ακολουθήσει όπου κι αν πας, το μόνο
που θα είναι πιστό αιώνια!
Καλλιέργησε το, δυνάμωσε το, διατήρησε το ζωντανό, καθώς θα σε συντροφεύει για πάντα...
Ευχαριστούμε την κυρία Ευαγγελία Λεού από την
Αθήνα, η οποία μας "χάρισε" την όμορφη αυτή ιστορία!

Σελίδα 7

Εντυπώσεις από την Άσκρη
Με αφορμή την εορτή της Ανακομιδής των
Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, μια μικρή ομάδα προσκυνητών ζήσαμε μια μοναδική αγιαστική αλλά και ψυχαγωγική εμπειρία στην ιστορική
Άσκρη-Παναγία που είναι μυθικός τόπος κατοικίας των εννέα Μουσών και ιστορική πατρίδα του Ησίοδου. Η μέρα μας ξεκίνησε με
Θεία Λειτουργία στο κατανυκτικό εκκλησάκι
που βρίσκεται στον αυλή του πατρικής οικίας
του εφημερίου μας π. Ευαγγέλου και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Ως ταπεινοί προσκυνητές επικαλεστήκαμε
τις πρεσβείες του Μεγαλομάρτυρος και μας
δόθηκε μια μοναδική ευκαιρία να προσευχηθούμε, να ικετεύσουμε, να δεηθούμε, να ευχαριστήσουμε τον Τριαδικό Θεό για την προσέλκυση της Θείας Χάρης και ευλογίας στις ζωές
μας. Δόξα τω Θεώ σ’ ένα τόπο ιερό από τα αρχαία χρόνια και με μια περιρρέουσα φυσική
ομορφιά τριγύρω μας ο νους και η ψυχή μας
ένιωσε να αναζωογονείται στο άκουσμα των
ιερών ύμνων, η ευωδία του θυμιάματος να
σκιρτά την καρδιά μας για ιερό πόθο μυσταγωγικής ένωσής με τον Θεό και η χαμηλή
φλόγα των κανδηλιών και των κεριών να φωτίζει τις υπάρξεις μας με τις μυστικές προσευχές μας προς τον Θεό.

Με το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π.
Ευάγγελος μας πρόσφερε στην πατρική του
οικία πρωινό κέρασμα και στην συνέχεια μας
ξενάγησε στις ομορφιές της αρχαίας Άσκρης.
Θαυμάσαμε το φυσικό τοπίο στο οποίο είναι
από τα αρχαία χρόνια κτισμένη και όντως ένα
ιερό δέος νιώσαμε να σκιρτά μέσα στην καρδιά
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μας. Γαλήνεψε η ψυχή μας με την φυσική ομορφιά στην πλαγιά του Ελικώνα και ίσως με
τα φτερά της φαντασίας μας νιώσαμε την συντροφιά των Εννιά Μουσών να μας συντροφεύουν στον περίπατό μας.

Εκεί όμως που μείναμε άφωνοι και πραγματικά ένιωσε η ψυχή μας να αναβαίνει βαθμίδες
προς τον ουρανό είναι όταν ο π. Ευάγγελος
οδήγησε τα βήματά μας στο αρχαιοπρεπές εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Νέου που το
κοσμούν απαράμιλλης τέχνης αγιογραφίες
του 18ο αιώνα. Στον περίβολο του Ναού νιώσαμε οι Μούσες να παραδίδουν τα σκήπτρα
στους Αγγέλους του Θεού και να υμνούν ακατάπαυστα τον Τριαδικό μας Θεό. Αυτό νιώσαμε βλέποντας τους κορμούς των δέντρων να
σκέπουν και να πλαισιώνουν ευλαβικά το εκκλησάκι σ’ ένα ξεχωριστής ομορφιάς φυσικό
τοπίο στην πλαγιά του Ελικώνα, ακούγοντας
ταυτόχρονα το κελάδισμα των πουλιών.
Η θαυμαστή περιήγησή μας ολοκληρώθηκε
με γεύμα στο πατρικό σπίτι του π. Ευαγγέλου.
Αξίζει να αναφέρουμε την οικογενειακή ατμόσφαιρα και την καλοσυνάτη με πολλή αγάπη
φιλοξενία της μητέρας του π. Ευαγγέλου κ.
Παναγιούλας η οποία πραγματικά σαν μητέρα
μάς συμπεριφέρθηκε και έκανε όλους μας να
νιώσουμε ότι βρισκόμασταν στο σπίτι μας. Έτσι μια πλήρης ευλογημένη ημέρα με αγιασμό
αλλά και ψυχαγωγία χαράχτηκε για πάντα
στις αναμνήσεις της ζωής μας. Ευχαριστούμε
θερμά τον Θεό πάρα πολύ που μας δόθηκε τέτοια μοναδική εμπειρία.
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015
Δημήτριος Τζαφέρης Θεολόγος
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Αγάπη και ευγνωμοσύνη
(Απόσπασμα από ομιλίες του βούλγαρου δασκάλου Μικαέλ Αϊβανχώφ 1976)
Υπάρχει μια απόλυτη αρχή στη
φύση ότι είναι κατώτερο πρέπει
να υπακούει στο ανώτερο. Όταν
όμως το ανώτερο υποπέσει σε
μεγάλα λάθη, το κατώτερο επαναστατεί τότε και το καταστρέφει.
Αν π.χ. η λευκή φυλή επιμένει
να ικανοποιεί τις εγωιστικές της
τάσεις θα ξυπνήσει [όπως άρχισε
ήδη να το κάνει] τις σκοτεινές
δυνάμεις που υπάρχουν γύρω
της και που θα ψάξουν να εκδηλωθούν δια μέσου οποιουδήποτε
αγωγού. Αυτό το φαινόμενο του
ξυπνήματος προοδεύει σιγά, με
τον τρόπο μιας κατολίσθησης,
σαν το ξάπλωμα της λάβας, αλλά σε μια γιγαντιαία κλίμακα.
Θα έρθει μια μέρα που οι συνέπειες θα είναι τόσο εκτεταμένες
που θα αφορούν ολόκληρη την
Ευρώπη. Αυτό το προείπαν κατά
καιρούς κάποιοι..... αν η λευκή
φυλή δεν επανορθωθεί, η κίτρινη
και η μαύρη φυλή που ήταν υπόδουλες και υπάκουες, θα ξυπνήσουν και θα την καταστρέψουν.
Έχοντας δεδομένο τον τρόπο που
οι Δυτικοί λύνουν τα προβλήματά τους, από τις λύσεις τους δεν
μπορούν παρά να βγουν καταστροφές. Η νόηση και η γνώση
δεν αρκεί.....Μια άλλη καλλιέργεια πρέπει να έρθει: της ΑΓΑΠΗΣ και της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ,
μεταξύ των ανθρώπων
Μεταξύ του ανώτερου και κατώτερου
κόσμου
υπάρχουν
φραγμοί που είναι όμοιοι μ' αυτό
που παριστάνει το ηλιακό πλέγμα, αστρικό διάφραγμα που εμποδίζει τα κατώτερα στοιχεία ν'
ανέβουν σ' ένα ανώτερο επίπεδο.
Όταν ο άνθρωπος είναι αγνός,
το ηλιακό του πλέγμα προφυλάσσει τον οργανισμό από την
εισβολή κατώτερων στοιχείων,
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όταν όμως δεν ζει σύμφωνα με
τους νόμους της φύσης, τότε αφήνεται να κατακλυσθεί από τις
κάτω δυνάμεις. Αν οι Ευρωπαίοι
διατηρούν στη ζωή τους ακαθαρσίες και ταραχές, θα σπάσουν τα αόρατα φράγματα που
τους προστατεύουν και θα δώσουν στις αρνητικές δυνάμεις
την δυνατότητα να εκδηλωθούν
σ' όλους τους τομείς της ύπαρξης. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν αυτό που θα συμβεί.
Ένα πράγμα μόνο μπορεί να
προφυλάξει την Ευρώπη: Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
Πρέπει να ετοιμάσουμε ισχυρά
κύματα ζητώντας από τον ΟΥΡΑΝΟ να στείλει την ευλογία
Του στην Ευρώπη σε όλη την
Ανθρωπότητα.
Μην επιτρέπετε στην συνείδησή σας να κατεβαίνει τόσο που
να μη νιώθετε πια μέσα σας τη
δύναμη του πνεύματος, όπου οι
υλικές συνθήκες σας συντρίβουν.
Ανεβείτε στην κορυφή των ψηλών πνευματικών βουνών, όπου
μπορείτε ν' αναπνεύσετε καθαρό
αέρα και απ' όπου βλέπετε καθαρά όλα τα πράγματα.
Είθε στις προσευχές σας να
συμμετέχουν η διάνοια, η καρδιά
και η θέλησή σας. Να ζητάτε το
ελιξίριο της αθάνατης ζωής που
είναι η Θεία Αγάπη. Να ψάχνετε
τη φιλοσοφική λίθο που είναι η
θεία Σοφία. Να χτυπάτε με τη
θέληση για να αποκτήσετε την
ελευθερία με ενέργειες δίκαιες,
τίμιες και αληθινές.
Αν θέλουμε ν' αλλάξουμε το
πεπρωμένο μας ας αναπτύξουμε
μέσα μας το συναίσθημα της
Ευγνωμοσύνης γιατί στην Ευγνωμοσύνη υπάρχει μια μαγική

δύναμη πιο δυνατή και πιο αποτελεσματική απ' όλα τα φυλαχτά
που κατασκευάζουν οι άνθρωποι.
Για την αντιγραφή Ε.Σ.Μ
Η τέχνη του να λες… την αλήθεια
Μια ωραία νεαρή κυρία ήταν στο αεροπλάνο από Ηνωμένες Πολιτείες
προς Αθήνα δίπλα σε ένα καλόγερο.
– Πάτερ μου να σας ζητήσω μια χάρη;
ρωτάει η κυρία.
– Φυσικά κόρη μου, τι μπορώ να κάνω;
απαντά ο αγαθός καλόγερος.
– Να σας πω, αγόρασα ένα πολύ ακριβό δώρο, δηλαδή ένα σούπερ ηλεκτρονικό πιστολάκι μαλλιών για τα
γενέθλια της μητέρας μου που είναι
πάνω από το όριο του τελωνίου και
φοβάμαι ότι… θα μου το κατασχέσουν αν δεν πληρώσω το τέλος.
Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να
το περάσετε από το τελωνείο για μένα;
Κάτω από τα ράσα σας μήπως;
– Θα ήθελα να σε βοηθήσω παιδί μου,
αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω:
δεν θα πω ψέματα.
– Μα πάτερ μου, κανείς δεν θα σας
κάνει ερωτήσεις έτσι που έχετε πράο
πρόσωπο και είστε και καλόγερος.
Προσγειώνονται λοιπόν, αποβιβάζονται και όταν φτάνουν στο τελωνείο η
κοπέλα αφήνει τον καλόγερο να περάσει πρώτος. Εκεί ρωτούν τον καλόγερο:

– Πάτερ έχετε τίποτα να δηλώσετε;
– Από το κεφάλι μου μέχρι την μέση
μου, δεν έχω τίποτα να δηλώσω, απαντά ο καλόγερος.
Ο τελωνειακός φυσικά βρήκε την απάντηση παράξενη και ξαναρωτά:
– Και έχετε τίποτα να δηλώσετε από
την μέση σας μέχρι το πάτωμα;
– Ναι, έχω ένα θαυμάσιο εργαλείο
σχεδιασμένο για χρήση μιας γυναίκας, αλλά το οποίο είναι έως τώρα
αχρησιμοποίητο.
Ξεσπώντας στα γέλια ο τελωνειακός
λέει:
– Περάστε πάτερ, ο επόμενος …
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ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
Η κεφαλαλγία αποτελεί
την πιο συχνή αιτία προσέλευσης των ασθενών σε ένα
εξωτερικό νευρολογικό ιατρείο. Ο ετήσιος επιπολασμός
της κυμαίνεται από 30 μέχρι
70, με πιο συχνή την κεφαλαλγία τύπου τάσεως και εν
συνεχεία την ημικρανία. Το
τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί τα ποσοστά της λεγόμενης κεφαλαλγίας από κατάχρηση φαρμάκων, που οφείλεται στην αλόγιστη χρήση
των αναλγητικών.

Βασικό μέλημα του νευρολόγου είναι να τεκμηριώσει
κατά πόσο το σύμπτωμα αποδίδεται σε κάποια υποκείμενη διαταραχή ή όχι. Στην
τελευταία περίπτωση αναφερόμαστε στις πρωτοπαθείς
κεφαλαλγίες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η ημικρανία,
η κεφαλαλγία τύπου τάσεως,
η αθροιστική, η χρόνια παροξυσμική ημικρανία, καθώς

και ποικίλες κεφαλαλγίες που
δεν σχετίζονται με δομική
βλάβη.
Στις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες, τα αίτια είναι ποικίλα, όπως π.χ. λοίμωξη, ενδοκράνια χωροκατακτητική εξεργασία, τραύμα, υποσληρίδιο αιμάτωμα, αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, ανεύρυσμα,
θρόμβωση φλεβώδους κόλπου, γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα, ιδιοπαθής καλοήθης
υπέρταση κτλ. Τα σημεία
κλειδιά που θα μπορούσαν να
υποδηλώσουν την ύπαρξη
δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας
παρά πρωτοπαθούς είναι: ηλικία έναρξης της κεφαλαλγίας άνω των 50 ετών, σημαντική μεταβολή στα χαρακτηριστικά των προηγούμενων κεφαλαλγιών, η ξαφνική
εισβολή ενός πολύ έντονου
πονοκεφάλου που κορυφώνεται σύντομα, η εμφάνιση κεφαλαλγίας αυστηρά στην ίδια
πλευρά, η αυξανόμενη συχνότητα και σοβαρότητα της
κεφαλαλγίας, η μη απάντηση
της στην θεραπεία, η επιδείνωση ή η πυροδότηση του πονοκεφάλου με τη σωματική

ΥΓ. Όσων Ασκραίων τα παιδιά σπουΗ Αποστολία δάζουν σε Λύκεια εκτός Θεσπιών και
Λεβέτα του Α- Αλιάρτου να μας δίδουν τα στοιχεία.
λεξάνδρου και
Επίκαιρο
της Παγώνας
φοιτά ήδη στο Λαρισαίος, όμηρος τρομοκρατιτμήμα Ιστορίας κής επίθεσης στο Λονδίνο :
– αρχαιολογίας
- Τρομοκράτης: ISIS (αϊσίς), πέστο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η ΦτΑ τη συγχαίρει την Αποστολία και της εύχεται καλή πρόοδο
και καλή τύχη στη ζωή της.
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στε όλοι κάτω!
- Λαρισαίος : Α ιμίς;
- Τρομοκράτης: Όχι Α-ΪΜΙΣ,
ISIS !

δραστηριότητα, το βήχα, τον
πταρμό, η παρουσία συνοδών
νευρολογικών συμπτωμάτων
ή σημείων συστηματική; νόσου (πυρετός, απώλεια βάρους) και ιστορικό συστηματικής νόσου (π.χ. καρκίνος).
Δεν είναι λίγες όμως οι φορές εκείνες που ο πονοκέφαλος οφείλεται σε μη νευρολογικά αίτια, όπως π.χ. παθήσεις των οφθαλμών (γλαύκωμα), των ωτών (ωτίτιδα),
των παραρρινίων κόλπων
(ιγμορίτιδα) , της κροταφογναθικής άρθρωσης (σύνδρομο Costen) ή σε καθαρά μυοσκελετικά αίτια (διαταραχές
της αυχενική; μοίρας της
σπονδυλικής στήλης).
Ως εκ τούτου, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το θεμελιώδες βήμα για την διαγνωστική προσέγγιση των κεφαλαλγιών είναι ένα πλήρες και
λεπτομερές ιστορικό καθώς
και μια ολοκληρωμένη κλινική εξέταση.
Αικατερίνη Δημοπούλου
(του Αθανασίου
και της Αθηνάς Λυμπέρη)
Νευρολόγος
(Δες στις διαφημίσεις)

- Λαρισαίος: Κατσίτε ντε, ιμίς ή
ισίς;
- Τρομοκράτες: ISIS είμαστε
εμείς, εσείς κάτω!
- Λαρισαίος: Αααααααα! ισίς
ίστι ιμίς, κ'ιμις ποιοι ίμαστι; με
δλέβς α;
-Τρομοκράτες: Απελευθερώστε
τον αυτόν, να τελειώνουμε...
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Άσκρη 27-11-2015

Η απερχόμενη πρόεδρος
Πριν 8 χρόνια [2007] αφού πρώτα

Την 15η Νοεμβρίου 2015 έγιναν οι αρχαιρεσίες μετά την
υπηρέτησα στον Σύλλογο σαν
Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
γραμματέας επί προεδρίας της κ.
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Άσκρης.
Ιωάννας Λυμπέρη, και ένα χρόνο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γραμματέας
Ταμίας
Αναπλ. Ταμία
Μέλος
Μέλος

Γαλάνη- Λυμπέρη
Αρετή
Μπαμπούλα - Πελώνη
Αθανασία
Κλεφτογιάννη
Χριστίνα
Λυμπέρη-Χρήστου
Ελένη
Μελετίου -Γ αλάνη
Κατερίνα
Μελετίου-Χολιασμένου Δήμητρα
Σουφλέρη- Κλεφτογιάννη Άννα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μελετίου- Μαλέση
Παππά - Πικάση

Κατερίνα
Ιουλία

Την 21η Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο Εορτή των Εισοδίων
της Θεοτόκου τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου επισκέφθηκαν την Πόλη της Λιβαδειάς που πανηγύριζε , παρακολούθησαν τον εσπερινό και απόλαυσαν τον απογευματινό
καφέ στις πηγές της Κρύας.
Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου
Γυναικών ΑΣΚΡΗΣ

Οι Αϊ Βασίληδες (Σπυριδούλα και Αλεξάνδρα)
πλαισιωμένοι από παιδιά της Άσκρης

μετά σαν απλό μέλος του Δ.Σ., ανέλαβα την προεδρία του Πολ.
Συλλόγου Γυναικών του χωριού
μας. Στα χρόνια αυτά αγάπησα
πολύ τον ρόλο που ανέλαβα, και
προσπάθησα να τον υπηρετήσω
με σύνεση ζήλο και ότι καλλίτερο
είχα.
Ακολουθώντας βήμα-βήμα το
καταστατικό του Συλλόγου , πιστεύω ότι τα κατάφερα ν' αναδείξω με τις ποικίλες και δυνατές
δραστηριότητές του όχι μόνο τον
Σύλλογο αλλά και όλο το χωριό.
Ευχαριστώ όλες τις γυναίκες μέλη, αλλά και όσες μας ακολούθησαν , για την εμπιστοσύνη στο
άτομό μου και το Δ.Σ.
Τώρα ήρθε ο καιρός, και με τον
ερχομό των εορτών να καλωσορίσουμε τον Νέο Δ.Σ , και να ευχηθούμε ολόψυχα καλή συνέχεια με
καινούριες ιδέες και αντιλήψεις.
Παρέδωσα ένα Σύλλογο δυνατό ,
και πιστεύω ότι θα παραμείνει και
ακόμη δυνατότερος.
Ευχαριστώ όλους τους κατοίκους
του χωριού για την αποδοχή τους
και την στήριξή τους.
Εύχομαι από καρδιάς Καλές Γιορτές και η καινούργια χρονιά να
είναι καλύτερη με Υγεία Υπομονή
και Αισιοδοξία. Χρόνια Πολλά
Ανθούλα Ρουσέτη

”Ammej dš g' ™ssÒmesqa pollù k£rronej, (εμείς θα γίνουμε πολύ χωριό, έργο του Συλλόγου Γυναικαλλίτεροι) θα περιμέναμε να ακούσουμε από τη νέα πρόεδρο του
Συλλόγου, αλλά η σεμνότητα και η ταπεινότητα που διακρίνει το
νέο Δ.Σ. του επιτρέπει να ομιλεί με τα έργα. Έτσι το Σάββατο, 5
Δεκεμβρίου, με μία καταπληκτική εκδήλωση στόλισαν την πλατεία, μοίρασαν γλυκά, έδωσαν δώρα στα παιδιά και τα έβαλαν να επικοινωνήσουν με τον Αϊ Βασίλη. Τα κάλαντα και η αφή του δένδρου ολοκλήρωσαν την τελετή. Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για το
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κών. Θερμά συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες.
ΥΓ. Και ένα παράπονο. Όταν όλες
εσείς ενώσατε τις δυνάμεις σας για
το Σύλλογο Γυναικών, ποίοι θα
απαρτίσουν το νέο ΔΣ του Συλλόγου Φιλοπροόδων;
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Τα φυτά στην Ελληνική Ανθολογία
Κυπαρίσσι-Κυπάρισσος.
Σύμφωνα με τη μυθική
παράδοση ο Κυπάρισσος
ήταν ένα όμορφος νέος
από την Κέα, γιός του Τήλεφου και εγγονός του
Ηρακλή. Ήταν αγαπημένος του Απόλλωνα. Αγαπημένο του σύντροφο είχε ένα εξημερωμένο ιερό
ελάφι .
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Αλλά κάποια καλοκαιρινή μέρα, ενώ το ελάφι κοιμόταν ξαπλωμένο στον ίσκιο, ο Κυπάρισσος το σκότωσε από απροσεξία με το
ακόντιο. Ο νέος γεμάτος απελπισία θέλησε να
πεθάνει. Ζήτησε από τον Ουρανό τη χάρη να
κυλούν τα δάκρυά του αιώνια. Οι θεοί τον μετέτρεψαν σε κυπαρίσσι, το δέντρο της θλίψης
και της αποπνευμάτωσης. Από τότε το κυπαρίσσι θεωρείται πένθιμο δέντρο και φυτεύεται
στα νεκροταφεία.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
α. Συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις
στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου,
δεν έγινε ομιλία, λόγω συμμετοχής του Συλλόγου στην επίσκεψη – ενημέρωση που είχε το
Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” στον
Ορχομενό Βοιωτίας.
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου : «Η
συμβολή του Σπηλαίου Σαρακηνού στην προϊστορία της Βοιωτίας», με τον καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Αδαμάντιο Σάμψων.
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, επετειακή εκδήλωση με :
- “Το Ναυτικό του «ΟΧΙ» και
των ωκεανών” με τον ναύαρχο
ε.α. κύριο Κων/νο Καταγά.
- ”Τραγούδια εποχής” με την
χορωδία Αγίου Θωμά, υπό τη
διεύθυνση του κ. Σταμάτη
Φουντουζή.
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου : «Οι
περί δικαιοσύνης αντιλήψεις
του Ησιόδου» με τον νομικό και
συγγραφέα κ. Φιλ. Δημητρίου

β. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου
έγινε στην Άσκρη ο “1ος Δρόμος των Μουσών” με οργανωτή
τον Φυσιολατρικό αθλητικό και
ορειβατικό Σύνδεσμο (ΦΑΟΣ)
και συνδιοργανωτή τον Δήμο
Αλιάρτου, συνεπικουρούμενους
από τον Σύλλογο. Η συμμετοχή
των δρομέων τόσο για τον ορεινό ημιμαραθώνειο (22 Km)
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όσο και τα (12 Km) ήταν ικανοποιητική, δεδομένου ότι πλησίαζε ο επίσημος Μαραθώνειος
Αθηνών και ήθελαν να αποφύγουν τραυματισμούς. Η συμμετοχή στην πεζοπορία των (12
Km) αρκετά ικανοποιητική.
Έναρξη και τερματισμός η
πλατεία της Άσκρης, όπου κυριάρχησε ένα αθλητικό πνεύμα. Το πρόγραμμα παρουσίασε
η Μαρία Μπακλάκου ενώ την

Άσκρη, το οποίο προβλήθηκε
στο κανάλι ΕΨΙΛΟΝ από την
εκπομπή “Στα καλά καθούμενα” των Κατερίνας Καραβάτου
και Κρατερού Κατσούλη, την
Κυριακή μεταξύ 09.45 -1350.
στ. Και σε αυτό το διάστημα η
Θ’ ΕΠΚΑ δεν προώθησε το θέμα της ανασκαφής του σκηνικού οικοδομήματος του θεάτρου της Άσκρης.
ζ. Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου

υποδοχή των αθλητών και τις
απονομές έκαναν κοπέλες της
Άσκρης, “οι Μούσες”. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Άσκρης κ.
Αθανάσιο Ρουσέτη και έκλεισαν με χαιρετισμό και ευχαριστίες από τον Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιών κ. Γεώργιο Ντασιώτη.
γ. Αρχαιολογική ομάδα από τη
Γαλλική αρχαιολογική σχολή
έκανε τοπογραφική αποτύπωση του ιερού των Μουσών.
δ. Γάλλοι αρχαιολόγοι ξεναγήθηκαν στην Κοιλάδα των Μουσών. Επισήμαναν την ανάγκη
ξενώνων ή έστω οικημάτων.
ε. Την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, γυρίστηκε ένα οδοιπορικό στην

θα γίνουν το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016.
Όποιος ενδιαφέρεται για την
“προστασία και ανάδειξη των
αρχαιοτήτων και του φυσικού
κάλλους της Άσκρης” και διαθέτει όρεξη για δουλειά και κυρίως γνώσεις, όπως λέγει ο ποιητής, να βάλει υποψηφιότητα.
Εάν η προσέλευση των μελών είναι μεγαλύτερη των 100
ατόμων θα βάλει υποψηφιότητα και ο νυν πρόεδρος του ΔΣ.
«Δε φτάνει ο ήλιος μοναχά σοδειά η γη να δώσει χρειάζονται
κι άλλα πολλά και προπαντός
η γνώση »
Κ. Παλαμάς
Στο επόμενο τεύχος θα μιλήσουμε για το «Κέντρο Ησιοδικών Μελετώ».
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Σφίγγα
t… ™stin Ö m…an œcon fwn¾n tetr£poun kaˆ d…poun kaˆ tr…poun g…netai; (Απολλόδωρος,3.53,2)
Ο Οιδίπους, πριν ανέλθει στο θρόνο των Θηβών, σκότωσε εν αγνοία τον πατέρα του και καθάρισε την περιοχή από την Σφίγγα, το αιώνιο σύμβολο του ανεξιχνίαστου.
Μυθολογία
Μετά το θάνατο
του Λαΐου, βασιλιάς
στη Θήβα έγινε ο
Κρέων, ο αδελφός
της Ιοκάστης. Τον
καιρό εκείνο, οι θεοί
ήταν οργισμένοι με τη χώρα αυτή και την ταλαιπωρούσαν με
ένα φριχτό τέρας, που είχε πρόσωπο γυναίκας, στήθος, πόδια
και ουρά λιονταριού, και φτερά
αρπακτικού. Το τέρας αυτό ονομαζόταν Σφίγγα. Το είχε στείλει
η θεά Ήρα και κατοικούσε στο
γειτονικό βουνό Φίκειο. Οι Μούσες, που ήταν κόρες του Δία και
επόπτευαν όλες τις μορφές τέχνης και μάθησης, είχαν μάθει
στη Σφίγγα το ακόλουθο αίνιγμα: «Ποιο ζώο είναι το πρωί τετράποδο, το μεσημέρι δίποδο και
το βράδυ τρίποδο». Η Σφίγγα
λοιπόν ζητούσε από τους Θηβαίους να της πουν τη λύση του
αινίγματος. Σε κάθε λάθος απάντηση, άρπαζε και από ένα Θηβαίο και τον κατασπάραζε. Και
επειδή κανείς δεν μπορούσε να
λύσει το μυστήριο, και το τέρας
συνέχιζε να καταβροχθίζει τους
Θηβαίους, ο Κρέων αναγκάστηκε
να διακηρύξει ότι όποιος έλυνε
το αίνιγμα θα έπαιρνε ανταμοιβή τη βασιλεία και την αδελφή
του Ιοκάστη. Τότε παρουσιάστηκε ο Οιδίποδας και είπε ότι το
ζώο του αινίγματος είναι ο άνθρωπος. Στη στιγμή η Σφίγγα
γκρεμίστηκε από την ακρόπολη
και σκοτώθηκε, ενώ ο Οιδίποδας
ανακηρύχτηκε βασιλιάς της Θήβας και πήρε γυναίκα του την
Ιοκάστη, αγνοώντας ότι ήταν η
μητέρα του.
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Παλαίφατος (4ος αιώνας π.Χ.):
Για την Σφίγγα της Καδμείας λέγεται ότι ήταν ένα θηρίο με σώμα
σκύλου, κεφάλι και πρόσωπο κοπέλας, φτερούγες όρνιθας και φωνή
ανθρώπου. Καθόταν, επίσης, στο
όρος Φίκιο και τραγουδούσε ένα αίνιγμα σε κάθε πολίτη· όποιον εύρισκε να μη μπορεί να το λύσει τον
σκότωνε. Όταν ο Οιδίποδας έλυσε το
αίνιγμα, έπεσε και σκοτώθηκε. Τούτη η διήγηση είναι απίστευτη καθώς
και αδύνατη. Διότι αφ' ενός τέτοια
μορφή δεν μπορεί να υπάρξει, αφ'

ετέρου το να καταβροχθίζονται από
αυτήν όσοι δεν μπορούσαν να λύσουν τα αινίγματα είναι παιδαριώδες, αλλά και οι Καδμείοι να μη σκοτώνουν με τα τόξα τους το θηρίο και
να βλέπουν τους συμπολίτες τους να
καταβροχθίζονται ως να ήταν εχθροί είναι ανόητο. Η αλήθεια λοιπόν έχει ως εξής. Ο Κάδμος που είχε
γυναίκα Αμαζόνα, της οποίας το
όνομα ήταν Σφίγγα, ήρθε στις Θήβες, όπου αφού σκότωσε τον Δράκοντα, παρέλαβε τον θρόνο και την
περιουσία του και στη συνέχεια
νυμφεύθηκε την αδελφή του Δράκοντα, Αρμονία. Μόλις κατάλαβε η
Σφίγγα ότι εκείνος παντρεύτηκε
άλλη, έπεισε πολλούς συμπολίτες
να εξεγερθούν μαζί της. Αφού άρπαξε τα περισσότερα χρήματα και
πήρε το γοργοπόδαρο σκυλί που είχε

φέρει ο Κάδμος μαζί του, σηκώθηκε
και πήγε στο λεγόμενο Φίκιο όρος
και από κει πολεμούσε τον Κάδμο.
Στήνοντας μάλιστα ενέδρες περνούσε την κατάλληλη στιγμή και πετσόκοβε όσους λήστευε. Οι Καδμείοι
όμως την ενέδρα τη λένε αίνιγμα, με
αποτέλεσμα οι πολίτες να λένε: «Η
Σφίγγα η άγρια μας στήνει αίνιγμα
και μας πετσοκόβει και κάθεται στο
βουνό. Κανείς δεν μπορεί να βρει το
αίνιγμα και είναι αδύνατον να την
αντιμετωπίσεις στα ίσια, γιατί δεν
τρέχει αλλά πετάει κι είναι σκύλος

και γυναίκα, τόσο γοργοπόδαρη είναι». Ο Κάδμος διακήρυξε για όποιον σκότωνε τη Σφίγγα ότι θα του
δώσει χρήματα πολλά. Όταν ήρθε ο
Οιδίποδας, που ήταν Κ ο ρ ί ν θ ι ο ς ,
άντρας ικανός στα πολεμικά και με
γοργοπόδαρο άλογο, σχημάτισε ομάδες από τους Καδμείους, έστησε
ενέδρες και βγήκε νύχτα για να την
πετύχει, βρήκε λοιπόν το αίνιγμα
(δηλαδή την ενέδρα) και σκότωσε τη
Σφίγγα.
Ανάλογη εκδοχή με τον Παλαίφατο, δίνει και ο Ιωάννης Μαλαλάς
(491-578 μ.Χ.), στη Χρονογραφία
(50,14-52,8).
Η Σφίγγα της Αιγύπτου (Γκίζας), είναι
ένα άγαλμα (μυθολογικού πλάσματος)
με σώμα λιονταριού και κεφάλι ανθρώπου σε καθήμενη στάση. Δεν έχει φτερά.
Έχει μήκος 73,5 πλάτος 6 και ύψος 20.22
μέτρα.
Ι.Λ.Π.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε
Τάτση
Ουρανία
του
Χρήστου
09-01
01-1934
Μπαμπούλα
Κυριακή
σύζυγος Χαραλάμπους 08-05
05-1933
Παπαπαναγιώτου
Κωνσταντίνα σύζυγος Θεοκλήτου
08-12
12-1936
Βαλμάς
Χαράλαμπος
του
Λουκά
17-07
07-1943

Έφυγε
25-09-2015
15-10-2015
30-10-2015
31-10-2015

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους
Ανάγνωση Ψαλτηρίου

Ουρανία Τάτση

Μια πολύ ωραία συνήθεια με μοναστική προέλευση είναι η ανάγνωση ολοκλήρου του
βιβλίου του Ψαλτηρίου,
Ψαλτηρίου η οποία σύμφωνα με τις μοναστικές διατάξεις διαβάζεται για τους
μοναχούς, ενώ για τους κεκοιμημένους ιερείς και αρχιερείς διαβάζεται το Ευαγγέλιο.
Ευαγγέ
Η
συνήθεια της αναγνώσεως του ψαλτηρίου κατά τις κηδείες που πέρασε και στην ενοριακή
πράξη είναι έργο του Αγ. Θεοδώρου του Στουδίτου .
Έτσι σήμερα εξ επιδράσεως καλής
καλής διαβάζεται το Ψαλτήριον και στους λαϊκούς. Με τον
τρόπο αυτό τηρείται τάξη και ευπρέπεια στις κηδείες, αποφεύγονται δε οι πολυλογίες, τα
σχόλια και κάθε είδους παρέκτροπα που δυστυχώς συμβαίνουν και σ’ αυτές τις περιπτώπεριπτ
σεις. Το διάβασμα του Ψαλτηρίου γίνεται
γίνεται από όλους τους παρευρισκομένους. Σήμερα σπα
νίζει η ανάγνωσή του.

MIA ΠΡΟΣΕΥΧΗ (Των τελευταίων Στάρετς του Όπτινο)
Κύριε βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη, όλα
όσα θα μου φέρει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να παραδοθώ
στο Άγιο Θέλημά Σου. Στην κάθε
ώρα αυτής της ημέρας, φώτιζέ με
και δυνάμωνέ με για το κάθε τί.
Όποιες ειδήσεις κιαν λάβω στο
διάστημα της σημερινής ημέρας,
δίδαξέ με να τις δεχτώ με ηρεμία

και με την πεποίθηση ότι προέρ- μη συγχύσω και στενοχωρήσω
χονται από το Άγιο Θέλημά Σου. κανένα.
Καθοδήγησε τις σκέψεις μου
Κύριε, δός μου τη δύναμη να
και τα συναισθήματά μου, σε όλα υποφέρω τον κόπον και όλα τα
τα έργα μου, και τα λόγια μου. Σε γεγονότα της ημέρας αυτής καθ'
όλες τις απρόοπτες περιστάσεις όλη την διάρκειά της. ΚαθοδήγηΚαθοδήγ
μη μ' αφήσεις να ξεχάσω ότι τα σε την θέλησή μου, και δίδαξέ με
πάντα προέρχονται 'από Σένα. να προσεύχομαι να πιστεύω, να
Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε υπομένω, να συγχωρώ και να
κάθε μέλος της οικογένειάς μου , αγαπώ.
ΑΜΗΝ
με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να
Να σε θυμούνται οι γνωστοί,
οί, οι συγγενείς και οι φίλοι, Ελπίδα, Γέλιο και Χαρά, Αγάπη και Ευτυχία,
να φέρει η νέα χρονιά, μα πάνω απ' όλα Υγεία.
Υγεί
είναι το ωραιότερο στα δώρα του Άη Βασίλη.
Ντίνος
από Κρήτη
Πρωτοχρονιάτικες ευχές από καρδιάς θα στείλω,
Αναγνώστης του περιοδικού μας
για ν' αγκαλιάσουνε ζεστά κάθε καλό μου φίλο.
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1984.Ο
Ο Λουκάς Πέππας στο σπίτι του με τον κουνιάκουνι
δο του Γιώργο Λυμπέρη τσουγκρίζουν τα ποτήρια.
Ο Νίκος Πέππας με τον Γιάννη Λυμπέρη εκεί. Τα
εγγονάκια,, άνδρες πιά, Λουκάς και Μπάμπης ΤακΤα
μάκης καθιστοί
αθιστοί και όρθιος ο Λουκάς Πέππας.
Ένα μέρος από την
όμορφη και συγκινητική ΣταματέΪκη συνάντηση στις 4/10/99
στο σπίτι της Ελένη
Σταμάτη. Είχαν τοοοόσα να θυμηθούν
και να πουν μετά
από τόσα χρόνια!!!!!
Από αριστερά Αχιλλέας, Πέτρος, Νίκος,
Ελπινίκη,
Πιπίνα,
Μαρία, Μαριγούλα,
Νίκη,
Αδαμαντία
[Μπούλα],
Τέλης,
Στέλιος Ελένη και
Μίμης

Φέρτε παλιές
φωτογραφίες
σας με πολλά
άτομα.
Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Κοροπούλη Δήμητρα στη μνήμη Ουρανίας Τάτση 160 €
Λυμπέρης Γεώργιος του Παν. (ομογενής)
100 €.
Καραμανώλης Δημ. για το Σύλλογο
30 €
Καραμανώλης Δημ. για τη ΦτΑ
20 €
Χολιασμένος Σωτήριος
50 €
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Τα χρήματα θα διατεθούν για τη
σύνδεση με τριφασικό ρεύμα και
την κατασκευή βιβλιοθήκης στο
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης.
Άσκρης
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