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Η στήλη της Σύνταξης

Με βάρκα την ελπίδα
Τί έχεις Ελλάδα μου; τί είχα πάντα. Γκρίνια ανταγωνισμούς και καπετανάτα. Άβουλοι, μικροί και
μοιραίοι και πάλι οι πολιτικοί μας, που φυσικά εμείς
επιλέξαμε. Πού θα μας βγάλει αυτή η μεταβατική
σκληρή εποχή; κανείς δεν γνωρίζει και προχωράμε
με άτολμα βήματα προς το μέλλον. Ο κόσμος δοκιμάζεται. Έχουμε εξετάσεις αντοχής οι οποίες θα γίνουν σκληρότερες για τον περισσότερο κόσμο. Πολιτική αστάθεια και το μεταναστευτικό - προσφυγικό
διογκώνεται. Όλα προμηνύουν πως ένα οικονομικός
Αρμαγεδδών είναι καθ' οδόν. Είμαστε στην αρχή ενός πολύμορφου Παγκόσμιου πολέμου με αθέατο
τον εχθρό του.
Όμως για όλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε
Αποστολή και διανομή του περιοδικού μας
πολλά πράγματα για την χώρα μας και την ανθρωΤο περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυπότητα. Μπορούμε όμως να κάνουμε πολλά για τον
δρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
εαυτό μας σαν μονάδες έτσι που θα βοηθηθεί και το
Συλλόγου: www/hsiodos.gr. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται
σύνολο αφού απαρτίζεται απ' αυτές. Τις προάλλες
και αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα
στο ελεύθερο πανεπιστήμιο Αλιάρτου έγινε μια οδιατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέντρο. Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € από το κατά- μιλία σχετικά για την κρίση. “Η Αυτογνωσία ως προστημα της πλατείας “ΕΥΦΗΜΗ” και το παντοπω- ϋπόθεση για την ατομική και Εθνική προκοπή” και
πως μπορούμε να την ξεπεράσουμε με την αυτολείο της Γ. Ν. Πέππα.
γνωσία
- αυτοανάλυση.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάΑν
ο
καθένας
μας, κάθε βράδυ, κάνει την αυτοκρινουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
τική του για τα πεπραγμένα της ημέρας και αρχίζει
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει να διορθώνει, πολλά πράγματα θ' αλλάξουν προς το
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα καλύτερο για τον εαυτόν του και για τους γύρω του.
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
Προσοχή λοιπόν στις σκέψεις μας τις φράσεις μας
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172 και τις πράξεις μας γιατί έτσι, η κάθε επόμενη μέρα
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των θα γίνεται όλο και καλλίτερη. Πάντα να θυμόμαστε
εξόδων, ενημερώνοντάς μας σχετικά.
ότι την καταιγίδα την διαδέχεται η γαλήνη, την νύ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------κτα η ημέρα, το σκοτάδι το φώς και την καμπή
Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκ των αναγνωστών - η ανάκαμψη. Γι' αυτό ας χαρούμε ότι ονειρευόμασυνδρομητών και μελών του Συλλόγου μας επιθυ- σταν όλο τον χειμώνα. Το κ α λ ο κ α ί ρ ι. Μία ακόμη
μούν, την προώθηση των επαγγελματικών δρα- λαμπρολουσμένη εποχή από το ζωογόνο Ελληνικό
στηριοτήτων τους, μπορούν να διαφημιστούν στην Φως που απλώνεται μπροστά μας.
Σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι 20
εφημερίδα μας μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, και συμπίπτει
με τον Πρόεδρο ή την Ταμία του Συλλόγου μας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------με το θερινό ηλιοστάσιο που σηματοδοτεί την απαρΗ Φωνή της Άσκρης
χή μιας φωτεινής περιόδου. Ας ευχηθούμε το ΠνεύΤριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
μα το Άγιο να κατευθύνει την ζωή μας.
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Το Π.Κ.Α. μας εύχεται να περάσουμε καλά και να
“Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”
θυμηθούμε τις υπέροχες καλοκαιρινές εκδηλώσεις
στο Αρχαίο Θέατρο και στην Πλατεία του χωριού
Περιμένουμε άρθρα σας
μας, που ακούραστα ο Σύλλογος Φιλοπροόδων,
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ετοιμάζει για μας.
Καλό Καλοκαίρι με βάρκα την ελπίδα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
Ε. Σταμάτη Μπίμπα
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σελίδα 2

Η ανάγκη για εργασία
da…moni d' oŒoj œhsqa, tÕ ™rg£zesqai ¥meinon,
Όποια κι αν είναι η τύχη σου, είναι καλύτερα να εργάζεσαι, / αν απ' τα ξένα κτήματα την ανόητη καρδιά σου
στρέψεις στην εργασία και για το βιός φροντίζεις, όπως σε προτρέπω. / Δε φτάνει η ντροπή για να χορτάσει
τον άντρα που 'χει ανάγκη, / ντροπή που τους ανθρώπους βλάπτει πολύ παρά ωφελεί. / Κοντά στη φτώχεια η
(Ησίοδος, “Έργα και Ημέραι”, 314-319)
ντροπή, στον πλούτο πλάι το θράσος.
Η λέξη δαίμων δήλωνε αρχικώς τη θεότητα που
«μοιράζει, κατανέμει» τη μοίρα. Ως δαίμονες χαρακτηρίζονταν στην αρχαιότητα όλες οι θεότητες στις
οποίες αποδιδόταν τιμή. Όταν αναφέρονται “θεοί
και δαίμονες”, τότε οι δαίμονες είναι θεότητες κατωτέρας τάξεως. Ο δαίμων κάποιου, δηλαδή το
προστατεύον πνεύμα, ήταν η τύχη του, ο κλήρος
του. Δαίμονες στον Ησίοδο, Ε&Η 121, είναι οι ψυχές
των ανθρώπων του χρυσού γένους, οι οποίες και
ενεργούν ως προστάτιδες θεότητες ή φύλακες. Αυτοί αποτελούν τον κρίκο ο οποίος συνδέει τους
θεούς με τους ανθρώπους. Στην Καινή Διαθήκη
δαίμων είναι το πονηρό πνεύμα, ο διάβολος. (Λεξικό
Liddell scott)

Σχόλια Πρόκλου
Δαίμονας ονομάζεται όχι μόνο η ανώτερη ύπαρξη που μας απονέμει τη ζωή και διοικεί τα δικά μας
πράγματα, αλλά και η ίδια η ζωή που απονέμεται
στον καθένα από εκείνην' αυτήν έχουμε υπόψη μας
και λέμε ότι άλλοι έχουν ευδαιμονία και άλλοι
κακοδαιμονία' παρομοίως λέγεται τύχη εκείνη που
εποπτεύει τις ζωές μας και εκείνο που αποδίδεται
στον καθένα από αυτήν γι' αυτό και λέμε ότι κάποιοι έχουν ευτυχία και κάποιοι δυστυχία. Ο Ησίοδος λοιπόν, προτρέποντάς μας να μη ζούμε άπρακτα, λέει τούτο, ότι, όποια κι αν είναι η ζωή που τυχαίνει να έχει αποδοθεί στον καθένα, είτε είναι καλύτερη είτε είναι χειρότερη, είναι καλύτερο για εκείνον να εργάζεται και να μην κάνει πρόφαση της
απραξίας την ηλικία ή την τύχη ή κάτι άλλο παρόμοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση να αναζητά κάποια
εργασία, είτε γεωργική είτε τεχνική είτε εμπορική
είτε οποιαδήποτε άλλη.
Ο Ησίοδος παρακινεί τον Πέρση να μην ντρέπεται να ασκήσει κάποια εργασία, παρόλο που έχει
γίνει από εύπορος άπορος, προκειμένου να γίνει
και πάλι εύπορος. Γιατί αυτό είναι καλύτερο, όποια
κι αν είναι η χορηγία του δαίμονα, να ασκεί κανείς
κάποια εργασία, είτε είναι πλούσιος είτε είναι φτωχός. Είναι λοιπόν καλύτερο τούτο, να πάρει την ψυχή του από τα ξένα πράγματα και να τη στρέψει
στην εργασία, φροντίζοντας με αυτήν να εξασφα-
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λίζει τα αναγκαία για τη ζωή, μένοντας μακριά
από κακές πράξεις και εξασφαλίζοντας στον εαυτό
του τη διατροφή. Και δεν λέει απλώς να ασχοληθεί
με την εργασία αλλά να «φροντίσει το βιός του»,
αυτό σημαίνει να αφοσιωθεί με φροντίδα και επιμέλεια στην εργασία με την οποία θα συλλέξει βιος. Σε αυτά τον παρακινεί, και αυτό σημαίνει το
ρήμα «ορμηνεύω». Και του ζητά να πάρει τη σκέψη
του από τα ξένα πράγματα και να τη στρέψει προς
την εργασία και έτσι να φροντίσει το βιος του. Βιός
είναι η κατοχή των αναγκαίων, μέσω της οποίας
εξασφαλίζεται η διαβίωση και η ζωή.
Δεν πρέπει να ντρέπεσαι να ασκείς κάποια εργασία με την οποία θα μαζέψεις βιός, γιατί η ανάγκη είναι ισχυρότερη από τη ντροπή. Και η ντροπή
μπορεί να μην είναι πράγμα καλό αλλά μερικές
φορές και βλαβερό, γιατί ανήκει στα ενδιάμεσα και
ποικίλλει ανάλογα με την περίσταση.
Λόγω αυτής της ντροπής θα είσαι φτωχός και
άπορος, επειδή ντρέπεσαι να εργάζεσαι. Λόγω του
θάρρους, που αντιτίθεται σε αυτήν την ντροπή, θα
αποκτήσεις πλούτο και ευπορία. Το θάρρος είναι το
να μη ντρέπεσαι τις εργασίες με τις οποίες θα εξασφαλίσεις στον εαυτό σου κάποια ευπορία.
Σχόλια εκδόσεων “Ζήτρου”
Η ντροπή που νιώθει κανείς να εργάζεται δεν
μπορεί να του προσφέρει τα αναγκαία αγαθά. Αυτά μόνο η εργασία μπορεί να τα εξασφαλίσει. Οι
ελεύθεροι άνθρωποι στην αρχαιότητα συνήθως
αποστρέφονταν τη χειρωνακτική εργασία και την
ένιωθαν ως ντροπή. Έτσι απέφευγαν να δουλεύουν
για λόγους ταξικού γοήτρου. Αυτή όμως η ντροπή,
η υπερηφάνεια, δεν μπορεί να θρέψει τον Πέρση
στην κατάσταση που είναι.
Ο φτωχός λόγω της αδυναμίας του χάνει το θάρρος του και νιώθει ντροπή και δειλία απέναντι
στους ισχυρούς. Αντίθετα ο πλούτος γεμίζει τον
κάτοχό του με θράσος. Όπως όμως φαίνεται από
τον αμέσως επόμενο στίχο, μόνο ο πλούτος που είναι αποτέλεσμα αρπαγής είναι αυτός που κάνει
θρασύ τον κάτοχό του. Αντίθετα ο εκ Θεού πλούτος είναι ευλογημένος.
(ΙΛΠ)

Σελίδα 3

Το πρώτο λεωφορείο του χωριού μας
και η πολυτάραχη ζωή του ιδιοκτήτη του Τέλη Χρήστου.
Ο Τέλης Νικ. Χρήστου ήταν το
πρώτο από τα 13 παιδιά της οικογένειας Νικ. Χρήστου [Ντούσια].
Γεννήθηκε το 1910. Τελείωσε
το Αστικό σχολείο Θεσπιών.
Στα 17 του χρόνια πήγε στην
Θήβα στον θείο του Κολιό Σταμάτη [ταξιτζή], όπου τον έμαθε
οδηγό. Στην συνέχεια δούλεψε
στην αποστράγγιση της Κωπαΐδας στους Εγγλέζους επί Μακιντέρ (Makider) για 2-3 χρόνια
σαν οδηγός, και παρά του ικανοποιητικού μισθού του έφυγε.
Σε ηλικία 20 ετών έβγαλε το
πρώτο λεωφορείο της γραμμής
Θήβα -Παλαιοπαναγιά- Νεοχώρι - Θεσπιές- ΜαυρομμάτιΛεοντάρι- Βάγια- Θήβα με άλλους δύο συνεταίρους, τον Συμεών Μελετίου και τον Πίνδαρο
Σταμάτη. Η αναχώρηση της διαδρομής του λεωφορείου ήταν 8
το πρωί, και άφιξη 3 το μεσημέρι στο χωριό. Μια στάση στον
Μύλο του Λεβέτα, όπου περίμενε ο κόσμος και η διαδρομή γινόταν από το Καναβάρι. Ήταν
πολύ καλός οδηγός και εξυπηρετικός. Αργότερα οι συνέταιροι
απεχώρησαν και έτσι το δούλεψε μόνος του, μέχρι το 1940.
Στον πόλεμο επιτάχθηκε σαν
οδηγός, καθώς και το λεωφορείο του το οποίο καταστράφηκε.
Αργότερα του εδόθη εκ νέου η
άδεια από το Λαϊκό Δικαστήριο.
Του έδωσε το κράτος ένα φορτηγό σαν αποζημίωση το οποίο
δούλεψε κάνοντας μεταφορές
διάφορες, και στη συνέχεια έβγαλε το δεύτερο λεωφορείο με
τα χρήματα της πώλησης του
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φορτηγού, με συνέταιρο τον
μπάρμπα Κώτσο τον Σταμάτη
[Καραγκούνη]
Γύρω στα 28 του χρόνια έκλεψε και παντρεύτηκε την όμορφη
και πλούσια 18χρονη Βασίλω
Πήλιουρη από τα Λεύκτρα. Κατοίκησε στα Λεύκτρα και με συνέταιρο τον Χαράλαμπο Ζωγράφο [Καλιάμη] έβγαλε το τρίτο λεωφορείο γραμμής Θήβα Λεύκτρα - Πλαταιές.
Στα Λεύκτρα απέκτησε ανταγωνιστές-εχθρούς- γιατί τους
έκλεψε την όμορφη πολύφερνη
Βασίλω, πού όλοι οι νεαροί ήθελαν. Από τον γάμο του απέκτησε δυο γιούς, όπου η παράδοση
με τα λεωφορεία συνεχίστηκε
στον μεγάλο γιό του Θανάση,
και μέχρι σήμερα συνεχίζεται
στον πρώτο του εγγονό Αριστοτέλη Χρήστου.
Το πρώτο λεωφορείο λοιπόν
του χωριού μας ήταν του Τέλη
Χρήστου, το δεύτερο ήταν με
συνέταιρο τον Κώστα Σταμάτη
και το τρίτο λεωφορείο ήταν του
Κωνσταντίνου Λυμπέρη [Ούτο].
Η τελευταία συνάντηση που
είχα μαζί του ήταν το καλοκαίρι
του 2009. Όλα τ' αδέλφια μου
και 'γώ επισκεφτήκαμε τον αιωνόβιο 'ξάδελφό μας αυτό το
καλοκαίρι
Κοιμόταν -θυμάμαι- και ονειρευόταν. Όταν ξύπνησε μας
αναγνώρισε όλους σαν σε όνειρο, και σιγά σιγά καθάρισε η
σκέψη του και τα λόγια του,
τόσο καλά, που τα
" χάσαμε" από την δυνατή μνήμη του. Μας διηγήθηκε όλη του
την ζωή περιληπτικά και τελειώνοντας μας εξέφρασε την

επιθυμία
του ότι έπρεπε να
μας μαζέψει όλους
στον Άγιο
Μηνά να
προσευχηθούμε στο
εικονοστάσι που θα
έφτιαχνε, και να γλεντήσουμε.
Προσωπικά στάθηκα σε κάποια σημεία της ζωής του που
με ενδιέφεραν μια και η επιθυμία του ήταν να δημοσιεύσω το
πρώτο λεωφορείο στο τότε περιοδικό μας "Άσκρα". Του το είχα υποσχεθεί. Μπορεί να άργησα λίγο αλλά δεν ξέχασα τον
πρώτο μου με μεγάλη διαφορά
ηλικίας εξάδελφο
Έφυγε από την ζωή στις 20 Ιουνίου 2010. Έξι χρόνια πέρασαν και σαν μνημόσυνο έστω
και αργά τηρώ την υπόσχεση
που του έδωσα
Αιωνία σου η μνήμη
εξάδελφε Τέλη Χρήστου
Ε. Σταμάτη Μπίμπα
«Όσο προχωρεί ο καιρός και τα
γεγονότα, ζω ολοένα με το εντονότερο συναίσθημα πως δεν είμαστε στην Ελλάδα, πως αυτό το
κατασκεύασμα που τόσο σπουδαίοι και ποικίλοι απεικονίζουν
καθημερινά, δεν είναι ο τόπος
μας, αλλά ένας εφιάλτης με ελάχιστα φωτεινά διαλείμματα, γεμάτα με μια πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον τόπο
σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό».
(Γεώργιος Σεφέρης)

Σελίδα 4

Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 14ο)
1946 (συνέχεια)
Λυμπέρης
Χαράλαμπος
Μαργαρίτης
Ιωάννης
Παπαγεωργίου
Δημήτριος
Παπαλουκάς
Κωνσταντίνος
Πέππας
Ιωάννης
Σαμαρτζής
Δήμητριος
Σαμαρτζής
Χρήστος
Χρήστου
Δημήτριος
Χρήστου
Αναστάσιος
1947
Βασιλείου
Αντώνιος
Γκούμας
Σωτήριος
Δαμπάνης
Βασίλειος
Ζαρίφης
Νικόλαος
Ζαρίφης
Χρήστος
Ζαχαρίας
Κολοκυθάς
Γεώργιος
Κλεφτογιάννης
Χριστόδουλος
Λάμπρου
Λεβέτας
Νικόλαος
Λυμπέρης
Λουκάς
Λυμπέρης
Γεώργιος
Μπακλάκος
Αθανάσιος
Μελετίου
Γεώργιος
Χρήστου
Νικόλαος
1948
Δαμπάνης
Κωνσταντίνος
Καπέλιος
Βλάσιος
Κλεφτογιάννης
Λουκάς
Κλεφτογιάννης
Νικόλαος
Λάμπρου
Θρασύβουλος
Λεπενιώτης
Λυμπέρης
Λουκάς
Λυμπέρης
Χρήστος
Μήτσαινας
Παντελής
Παπαλουκάς
Λουκάς
Παπαλουκάς
Βασίλειος
Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Σαμαρτζής
Χρήστος
Σταμάτης
Αριστοτέλης
Τάτσης
Γεώργιος
Χρήστου
Νικόλαος
Χρήστου
Βασίλειος
1949
Δαμπάνης
Ιωάννης
Ευσταθίου
Παναγιώτης
Ζαρίφης
Σωτήριος
Κλεφτογιάννης
Γεώργιος
Κιούσης
Λουκάς
Λυμπέρης
Χαράλαμπος
Λεπενιώτης
Βασίλειος
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Μήτραινας
Σπυρίδων
Μάντζαλης
Χρήστος
Παναγιώτου
Ιωάννης
Πικάσης
Αθανάσιος
Σαμαρτζής
Αναστάσιος
Χρήστου
Παναγιώτης
1950
Ζαχαρίας
Δημήτριος

Κωνσταντίνος
Θεόδωρος
Ιωάννης
Γεώργιος
Αθανάσιος
Σπυρίδων
Κωνσταντίνος
Λουκάς
Κωνσταντίνος

Ελένη
Κορίνα
Ευτυχία
Φωτεινή
Άννα
Παναγιώτα
Ασημίνα
Αναστασία
Μαγδαληνή

Δημήτριος
Αναστάσιος
Παναγιώτης
Ευστάθιος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Βασίλειος
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Ευάγγελος
Νικόλαος

Ασπασία
Χαραλαμπία
Μαργαρίτα
Παρασκευή
Παναγιούλα
Ασημίνα
Παναγιώτα
Χριστίνα
Ευαγγελία
Κρινιώ
Κωνσταντίνα
Θεοδώρα
Μαγδαληνή
Βασιλική
Ελένη

Παναγιώτης Μαργαρίτα
Ευθύμιος
Ευαγγελία
Ευάγγελος
Βασιλική
Παναγιώτης Αλεξάνδρα
Κωνσταντίνος Ευαγγελία
Σπυρίδων
Γεωργία
ιιιι
ιιιι
Ανδρέας
Αλεξάνδρα
Γεώργιος
Μαρία
Γεώργιος
Φωτεινή
Νικόλαος
Χρυσή
Γεώργιος
Σπυριδούλα
Γεώργιος
Γεωργία
Φίλιππος
Δήμητρα
Νικόλαος Κωνσταντίνα
Νικόλαος
Ελένη
Κωνσταντίνος Ασημίνα
Κωνσταντίνος Μαρία
Βασίλειος
Αφροδίτη
Ευστάθιος
Παρασκευή
Αθανάσιος
Μαρίνα
Κωνσταντίνος Τιμόκλεια
Κωνσταντίνος Δήμητρα
Παναγιώτης Ευαγγελία
Παναγιώτης Φλώρα
Κωνσταντίνος Κυριακή
Δημήτριος
Αναστασία
Κωνσταντίνος Τριανταφυλ.
Χαραλάμπους Ασημίνα
Κωνσταντίνος Ασημίνα
Λουκάς
Αναστασία
Αθανάσιος
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Ασήμω

Καπέλιος
Λουκάς
Κλεφτογιάννης
Σπύρος
Λεβέτας
Χαράλαμπος
Μαργαρίτης
Κωνσταντίνος
Μελετίου
Γεώργιος
Μπακλάκος
Ιωάννης
Παπαλουκάς
Βασίλειος
Παπουτσής
Γεώργιος
Παπαναστασίου Σωτήριος
Πέππας
Ιωάννης
Πέππας
Νικόλαος
Παπαπαναγιώτου Σωτήριος
Παπαπαναγιώτου Ιωάννης
Ρουσέτης
Αθανάσιος
1951
Γκούμας
Δημήτριος
Γιαννιώτης
Χρήστος
Δαμπάνης
Ιωάννης
Δαμπάνης
Σπύρος
Ιωάννου
Κωνσταντίνος
Κιούσης
Χρήστος
Λυμπέρης
Αναστάσιος
Μάντζαλης
Σπύρος
Νικηφόρος
Αθανάσιος
Ρουσέτης
Παναγιώτης
1952
Γκούμας
Ευάγγελος
Γιακουμής
Γεώργιος
Δαμπάνης
Χαράλαμπος
Ζαρίφης
Δημήτριος
Κλεφτογιάννης
Χαράλαμπος
Λεπενιώτης
Λουκάς
Λυμπέρης
Σωτήριος
Λυμπέρης
Χαράλαμπος
Πέππας
Ιωάννης
Πικάσης
Χρήστος
Ρουσέτης
Χαράλαμπος
1953
Γκούμας
Σωτήριος
Γρεβενιώτης
Αναστάσιος
Καπέλιος
Αντώνιος
Κιούσης
Γεώργιος
Κλεφτογιάννης
Ιωάννης
Κλεφτογιάννης
Αθανάσιος
Λεπενιώτης
Κωνσταντίνος
Λυμπέρης
Άγγελος
Λυμπέρης
Βασίλειος
Παπαγεωργίου
Αθανάσιος
Παπαπαναγιώτου Νικόλαος
Ρουσέτης
Δημήτριος
1954
Γκούμας
Δημήτριος
Ευαγγελίου
Παναγιώτης
Κωνσταντίνου
Χαράλαμπος
Κιούσης
Μελέτιος
Καπνογιάννης
Παναγιώτης
Καραγάτσουλης Γεώργιος
Λεπενιώτης
Δημήτριος
Παπαϊσιδώρου
Δημήτριος
Παπαϊσιδώρου
Γρηγόριος

Νικόλαος
Ευάγγελος
Κωνσταντίνος
Αλέξανδρος
Βασίλειος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Σπυρίδων
Νικόλαος
Γεώργιος
Λουκάς
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Κωνσταντίνος

Χρυσούλα
Βασιλική
Γεωργία
Ευθυμία
Μαρία
Μαγδαληνή
Φώτω
Μαριγώ
Κων/τίνα
Δήμητρα
Κων/τίνα
Ευφροσύνη
Παναγιώτα
Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Χαράλαμπος
Τριάνθης
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Χρήστος
Σπύρος

Χρυσούλα
Τριάς
Μαργαρίτα
Μαρία
Ισιδώρα
Δέσποινα
Δήμητρα
Αθανασία
Αικατερίνη
Ελένη

Αναστάσιος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Σπυρίδων
Αθανάσιος
Τιμολέων
Λουκάς
Χαράλαμπος
Αλέξανδρος

Χαραλαμπία
Παναγιούλα
Μαρία
Ευαγγελία
Τιμόκλεια
Γεωργία
Θεοδώρα
Βενετία
Κωνσταντίνα
Ασήμω
Μαγδαληνή

Δημήτριος
Ιωάννης
Ευθύμιος
Κωνσταντίνος
Ευάγγελος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Λουκάς
Τιμολέων
Δημήτριος
Σπύρος
Ευάγγελος

Σόφια
Γαρυφαλιά
Ευαγγελία
Τιμόκλεια
Βασιλική
Χριστίνα
Αναστασία
Κρινιώ
Βενετία
Γιαννούλα
Γεωργία
Ευαγγελία

Χρήστος
Βασιλική
Ιωάννης
Αλεξάνδρα
Παναγιώτης Σωτηρία
Μελέτιος
Παναγιού
Λάμπρος
Μαρία
Ευάγγελος
Σωτηρία
Παναγιώτης Ευαγγελία
Παναγιώτης Μαρία
Αντώνιος Κωνσταντίνα
(Συνεχίζεται)
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Άσκρης “Μπαμπού”
Έτσι ονόμασα το μπαστούνι (baton) το οποίο
χρησιμοποιώ στις ορειβασίες. Μοιάζει με τεράστιο ασφόδελο και δεν το είχα δει κάπου
αλλού. Το βρήκα, για πρώτη φορά, στο δρόμο
πριν το ιερό των Μουσών και έκτοτε το συναντώ στο δρόμο επάνω από το θέατρο, στα δύο
μονοπάτια της Πεζούλας (Μπουζέλι), στο
Σπάτι και αλλού. Πρόσφατα το συνάντησα και
κάτω από το σπήλαιο Σαρακηνού, στο Ακραίφνιο.
Το αριστερό από αυτά που
φαίνονται στη φωτογραφία το
χρησιμοποιώ από το 2013. Με
έχει βοηθήσει τουλάχιστον 10
φορές στον Ελικώνα, 2 στον
Παρνασσό, 3 στο Κορομπίλι, 9
στον Ολμειό, στον Κερησσό, την
Κουρσάρα, το Μαραντάλι, τον
Παλιοβορρό, το σπήλαιο του
Σαρακηνού και την ακρόπολη
του Γλα. Έσπασε σε ένα παραπάτημα στο Κορομπίλι στις 11
Μαΐου 2016.
Η βοτανολόγος κ. Christine
Easthope μου είπε ότι το φυτό
ονομάζεται Ferula communis,
οπότε από τη Βικιπαίδεια βρήκα το Νάρθηκα
και κατέληξα στο λεξικό Liddell Scott.
Είναι ένα ποώδες, πολυετές φυτό, με χοντρό
βλαστό και ύψος μέχρι 2,5 με 3 μέτρα. Ο βλαστός περιέχει εντεριώνη, με αποτέλεσμα το
εσωτερικό του να σιγοκαίγεται χωρίς να επηρεάζεται ο φλοιός. Φυέται στις παραθαλάσσιες
περιοχές της Μεσογείου. Βρίσκεται στα μεσογειακά δάση και τους θαμνότοπους.
Μύθοι και παραδόσεις
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο
Προμηθέας έκλεψε την φωτιά από τους Θεούς
και την μετέφερε στους ανθρώπους μέσα
στους κούφιους βλαστούς του νάρθηκα:
klšyaj ¢kam£toio purÕj thlšskopon aÙg¾n
™n ko…lJ n£rqhki (Ησίοδος,”Θεογονία”, 567)
(κλέβοντας της ακάματης φωτιάς τη λάμψη
τη μακρόφωτη μέσα σε κούφιο νάρθηκα)
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Οι Έλληνες παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τη
ψύχα του νάρθηκα σαν
ίσκα, για να ανάβουν
φωτιά. Ο νάρθηκας ήταν
αφιερωμένος κατά την
αρχαιότητα στον Διόνυσο και χρησιμοποιούνταν στις τελετές επειδή
ήταν ελαφριοί για να
φτιάξουν τους θύρσους
(καλάμι τυλιγμένο με
φύλλα κισσού, έμβλημα
του Διονύσου). Επειδή οι
ξεροί βλαστοί ήταν αρκετά ανθεκτικοί για να
χρησιμοποιηθούν ως μπαστούνια αλλά δεν
μπορούσαν να βλάψουν κάποιον άνθρωπο, ο
Διόνυσος είχε διατάξει όσοι πίνουν κρασί να
έχουν μόνο μπαστούνια από νάρθηκα.
Χρήσεις
Το φυτό χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Ελλάδα εξαιτίας της ευλυγισίας, του μαλακού
εσωτερικού του και της αντοχής του ώστε να
σταθεροποιούν κατάγματα των άκρων. Οι αρχαίοι άνοιγαν τον βλαστό και με αυτόν περιέβαλαν το άκρο που είχε υποστεί κάταγμα. Γι'
αυτό το λόγο σήμερα το προστατευτικό των
σπασμένων άκρων εκτός από γύψος λέγεται
και «νάρθηκας». Τα στελέχη του νάρθηκα
χρησίμευαν και στους παιδαγωγούς ως ράβδοι
για σωφρονισμό των μαθητών. Οι βλαστοί
χρησιμοποιούνται επίσης για την κατασκευή
επίπλων.
Διάφορα
Νάρθηκας ονομάζεται και η μικρή θήκη μύρων
(Λουκά προς Απαίδευτον 29). Μέσα σε πολύτιμη τέτοια θήκη ο Αλέξανδρος έφερε μαζί του τα Ομηρικά
ποιήματα, σε διόρθωση του Αριστοτέλη, η οποία έκτοτε ονομάσθηκε “η εκ του νάρθηκος” (Στράβων 594,
Πλουτάρχου Αλέξανδρος 8). Νάρθηκες ή ναρθίκια ονόμαζαν οι ιατροί τα θεραπευτικά έργα (Γαληνός).
Νάρθηκας ονομάζεται στην Ανατολική Εκκλησία, ο
πρόναος (Γρηγ. Θ. 1048Α, Παθλ. Σιλεντ. Σοφ. 2136, Ετυμολ. Μέγα 597,48).

(ΙΛΠ)
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Για φαντάσου...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΗΤΕΡΑ

Την σιωπή σου να χορεύει στο σκοτάδι,
φωτισμένη με το χρώμα της αυγής.
Τα όνειρα σου τα θαμμένα να σκορπάνε,
σαν σταγόνες φθινοπωρινής βροχής.
Την ψυχή σου να ανοίγεις, τι παράξενο, εκεί,
να περιμένει ένα δάκρυ,
και παρέα του οι σκέψεις που εσύ,
έκρυψες το βράδυ που πονούσες πιο πολύ.
Να σου λένε πάμε τώρα, ήρθε η ώρα..
Για φαντάσου, να σε πάρουν στα φτερά τους,
να γλυκάνουν την ανήσυχη πνοή σου,
και ταξίδι μαζί να πας, το ταξίδι της καρδιάς.
Υ.Γ.Under the same sky.
(Κάτω από τον ίδιο ουρανό)

Τη δεύτερη Κυριακή κάθε Μάη η μητέρα, μαμά, μάνα βρίσκεται στο επίκεντρο!
Η γιορτή ξεκίνησε ως ημέρα εορτασμού της
μητρότητας το 1914 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σιγά σιγά καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας.
Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε έμπρακτα την
αγάπη μας με μια στοργική αγκαλιά, ένα
γλυκό φιλί και ένα λουλούδι.
Ας θυμηθούμε όλοι! ιδιαίτερα εκείνες τις μανούλες που έχουν φύγει μακριά μας και μας
ευλογούν από τον ουρανό!!

Τσιμπήματα εντόμων
Το κλίμα της χώρας μας (άνοιξη, καλοκαίρι,
φθινόπωρο) ευνοεί την ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας εντόμων. Η μέλισσα, η σφήκα και το
τσιμπούρι είναι έντομα από τα πιο συχνά. Τις
περισσότερες φορές τα τσιμπήματα εκτός από
πόνο και ανησυχία δεν προκαλούν άλλες επιπτώσεις στον οργανισμό. Πολλοί άνθρωποι
όμως μπορεί να είναι αλλεργικοί και να παρουσιάσουν αναφυλακτική αντίδραση η οποία
συνοδεύεται από δυνατό -οξύ πόνο με πρήξιμο και δυσφορία.
Ας δούμε τί πρέπει να κάνουμε όταν μας
τσιμπήσει π.χ. μια μέλισσα.
Φοράμε γάντια μιας χρήσεως.- Αν υπάρχει
κεντρί το αφαιρούμε αμέσως ξύνοντάς το με
ένα κάπως σκληρό αντικείμενο πχ λίμα νυχιών ή ταυτότητα προς την αντίθετη κατεύθυνση. - Πλένουμε την περιοχή πολύ καλά με
νερό και σαπούνι.- Τοποθετούμε πάγο στην
περιοχή για να ελαττώσουμε την απορρόφηση
του δηλητηρίου και να ανακουφίσουμε τον
πόνο.- Βάζουμε το ειδικό stick αμμωνίας για
τσιμπήματα.- Παρακολουθούμε για 30 τουλάχιστον λεπτά για σημάδια αλλεργικής αντίδρασης, -και τέλος αν δούμε ότι κάτι δεν πάει
καλά, καλούμε ιατρική βοήθεια.
Ας σημειωθεί ότι κάθε χρόνο ανανεώνουμε
τα απαραίτητα υλικά του φορητού φαρμακείου μας για καλύτερα αποτελέσματα. ΕΣΜ
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Μήνες
Απρίλης μήνας χαρωπός, μαζί ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ποτέ δεν τον ετσάκισαν το κρύο και η
ζέστη.
Μάιος μήνας Άνοιξης, κάθε λογής λουλούδια,
στεφάνια φτιάχνουν λέγοντας πρωτομαγιάς
τραγούδια.
Ιούνης ήρθε, θεριστής, γυαλίζει κάθε στάχυ
και μοιάζουν τα χωράφια μας στρωμένα με
χρυσάφι.
Π. Χολιασμένος
23 Απριλίου παγκόσμια ημέρα βιβλίου.
Το αρχαιότερο βιβλίο της Ευρώπης είναι Ελληνικό.
Πρόκειται για τον πάπυρο του Δερβενίου (τέλη του
5ου αιώνα π.Χ.), που εκτίθεται σήμερα στο σύνολό
του στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης «Ο Χρυσός των Μακεδόνων»
Σελίδα 7

Κρίση, βάλτε τα σε μια σειρά
Τι έπρεπε να κάνουμε;
Δείτε τους τελευταίους στίχους (144-150) από τον «Ύμνο εις την ελευθερία» που έγραψε ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασεως του 1821.
»Ἡ Διχόνια, ποὺ βαστάει
ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερὴ
καθενὸς χαμογελάει,
πάρ᾿ το, λέγοντας, κι ἐσύ.

πῶς τὸ χέρι σας κτυπάει
τοῦ ἀδελφοῦ τὴν κεφαλή.

»Μὴν εἰποῦν στὸ στοχασμό τους
τὰ ξένα ἔθνη ἀληθινά:
»Κειὸ τὸ σκῆπτρο ποὺ σᾶς δείχνει, «Ἐὰν μισοῦνται ἀνάμεσό τους,
ἔχει ἀλήθεια ὡραῖα θωριά·
δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά».
μὴν τὸ πιᾶστε, γιατὶ ρίχνει
»Τέτοια ἀφήστενε φροντίδα·
εἰσὲ δάκρυα θλιβερά.
ὅλο τὸ αἷμα ὁποὺ χυθῇ
»Ἀπὸ στόμα ὅπου φθονάει,
γιὰ θρησκεία καὶ γιὰ πατρίδα,
παλικάρια, ἂς μὴν ῾πωθῇ,

ὅμοιαν ἔχει τὴν τιμή.
»Στὸ αἷμα αὐτό, ποὺ δὲν πονεῖτε,
γιὰ πατρίδα, γιὰ θρησκειά,
σᾶς ὁρκίζω, ἀγκαλιασθῆτε
σὰν ἀδέλφια γκαρδιακά.
»Πόσον λείπει, στοχασθῆτε,
πόσο ἀκόμη νὰ παρθῇ
πάντα ἡ νίκη, ἂν ἑνωθῆτε,
πάντα ἐσᾶς θ᾿ ἀκολουθῇ.

Το πάθημα δεν έγινε μάθημα
Κωστής Παλαμάς (Ποιητική συλλογή “Η Πολιτεία και η Μοναξιά”, Γύριζε)
“Γύριζε, μή σταθής ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη,
ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνά η πλεμπάγια,
η Αλήθεια τόπο να σταθή μια σπιθαμή δέ θα βρη.
Αλάργα. Νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια.

Χαρά στους χασομέρηδες! Χαρά στους αρλεκίνους!
Σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται.

Η Πολιτεία λωλάθηκε, κι απόπαιδα τα κάνει
το Νου, το Λόγο, την Καρδιά, τον Ψάλτη, τον Προφήτη·
κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι,
στη λάσπη. Σταύλος ο ναός, μπουντρούμι και το σπίτι.

κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα,

Από θαμπούς ντερβίσηδες και στέρφους μανταρίνους
κι από τους χαλκοπράσινους η Πολιτεία πατιέται.

Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα,
ραγιάδες έχεις, μάννα γή, σκυφτούς για το χαράτσι,
των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι.
Και δημοκόποι Κλέωνες και λογοκόποι Ζωίλοι,
Και Μαμμωνάδες βάρβαροι, και χαύνοι λεβαντίνοι·
Λύκοι, κοπάδια, οι πιστικοί και ψωριασμένοι οι σκύλοι
Κι οι χαροκόποι αδιάντροποι, και πόρνη η Ρωμιοσύνη!”

Ο λόρδος Βύρων στο 12ο canto του
Κάθε δάνειο, δεν είναι απλώς κερδοΗ Ελλάδα και η Κύπρος θα μαστίζο«Δον Ζουάν», στις στροφές 5η και 6η, σκοπικό χτύπημα,
νται από δρομολογημένη οικονομική
γράφει:
Είναι μοχλός για την καθήλωση ενός
κρίση.
«Ποιος κρατάει την πλάστιγγα της
έθνους ή την ανατροπή ενός θρόνου.
Η μόνη παρηγοριά για τους Έλληνες
παγκόσμιας ισορροπίας;
Και οι Δημοκρατίες, συμμετέχουν λιίσως να είναι η δικαίωση τους για την
Ποιος κουμαντάρει τους Βασιλόφρονας γουλάκι.»
αποπληρωμή των Γερμανικών αποζηκαι τους Φιλελευθέρους βουλευτές
μιώσεων από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο.
αδιακρίτως;
Σε αυτή τη δικαστική διεκδίκηση τους
Κίσινγκερ 1983:
Ποιος ξεσήκωσε τους γυμνούς πατριώ- Απόρρητη έκθεση της Μοσαντ από πρέπει να τους στηρίξουμε, για να
τες της Ισπανίας ; (Και διαδίδει τις φή- ιδιωτική συνομιλία του Χένρυ Κισιν- τρωθεί η οικονομική επανάκαμψη και το
μες που κάνουν τις εφημερίδες της γη- γκερ σε εκπροσώπους της γερμανικών γόητρο της, πάντοτε επικίνδυνης για
ραιάς Ευρώπης να τραυλίζουν);
εβραϊκών συναγωγών, κατά την επί- μας, Γερμανίας”.
Ποιος μοιράζει τις ηδονές και τα βάσα- σημη επίσκεψη του στη Γερμανία (http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/12/1983
_16.html#ixzz4Aq46Kqfn)
να , στον Παλιό όσο και στον Νέο Κόσμο; (1983)
Ποιος σχεδιάζει και χλευάζει την πολι- “Στις αρχές του 21ου αιώνα το Ισραήλ Νάιτζελ Φάρατζ: Η πολιτική της ΕΕ
τική;
πρέπει να ελέγχει όλα τα ενεργειακά επιβλήθηκε για να επικρατήσει η
Μήπως το φάντασμα του ευγενικού
κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου. φτώχεια στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα ήδη εκχώρησε στους δαθάρρους του Βοναπάρτη;
Από τους συνδικαιούχους μόνο με την
Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΡΟΤΣΙΛΝΤ και ο χριστια- Τουρκία πρέπει να διαπραγματευτεί νειστές όλα τα ενεργειακά της κοιτάνός συνεργάτης του, ο Μπέρινγκ.
και στην ανάγκη να παραχωρήσει ένα σματα μέσω ΤΑΙΠΕΔ και οι σχέσεις
Τουρκίας Ισραήλ αποκαθίστανται με
Αυτοί, και ο αναμφισβήτητα φιλελεύμέρος.
θερος πειρατής Λαφίτ,
Οι Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατο- γνώμονα τη διέλευση μέσω Τουρκίας
Είναι οι αληθινοί άρχοντες της Ευρώ- λής θα είναι απασχολημένες σε εμφύ- του αγωγού φυσικού αερίου του Ισραήλ.
(ΙΛΠ)
πης.
λιες συρράξεις.
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Η ιστορία του παγωτού
Το παγωτό πιθανολογείται ότι
έχει προέλθει από παγωμένους
χυμούς φρούτων, από κρασιά ή
άλλα παγωμένα ροφήματα.
Τον 4ο αιώνα π.χ. ο Μέγας
Αλέξανδρος φημιζόταν να είναι
λάτρης των παγωμένων κρασιών και ροφημάτων καθώς επίσης και ο Αυτοκράτορας Νέρων ο οποίος συνήθιζε να στέλνει τους σκλάβους του σε παγωμένα βουνά για να φέρουν
χιόνι και πάγο, τα οποία στη
συνέχεια τα ανακάτευε με νέκταρ, φρούτα και μέλι.
Για πρώτη φορά το παγωτό,
πιο κοντά στην σημερινή του
μορφή, δημιουργήθηκε στην
Κίνα περίπου το 2000 π.χ. και
παρασκευαζόταν από ρύζι, γάλα και μυρωδικά, τα οποία έβραζαν και έπηζαν στο χιόνι.
Στην Ευρώπη
εμφανίζεται τον
14ο αιώνα με
διάφορες συνταγές από παγωμένα φρούτα και
γάλα, τα οποία
έφερε ο εξερευνητής
Μάρκο
Πόλο από την
Ανατολή. Να σημειωθεί ότι η
τιμή του ήταν πανάκριβη επειδή
ήταν πολύ δύσκολο να διατηρηθεί ο πάγος το καλοκαίρι και
μπορούσαν να το απολαύσουν
μόνο οι πλούσιοι.
Το 1900 ο Γάλλος Αύγουστος
Γκωλαίν κατάφερε να δώσει
στο παγωτό την πρώτη "απαλή" κρεμώδη σύσταση που έχει
σήμερα. Ο πρώτος κώνος παγωτού, παράχθηκε στην Νέα Υόρκη το 1896 από έναν ιταλό μετανάστη. Το 1904 για πρώτη φο-
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ρά ο κώνος παγωτού παρουσιάσθηκε στην Παγκόσμια Έκθεση
του St. Louis από ένα Σύριο, που
άρχισε να φτιάχνει βάφλες σε
σχήμα κώνου για λογαριασμό
ενός πωλητή παγωτών. Από
τότε ο κώνος- χωνάκι έχει γίνει
το αγαπημένο είδος παγωτού.
Άλλα είδη παγωτού όπως sticksξυλάκια- bars- κυπελάκια κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση
το 1920 και στην Ελλάδα.

Υπάρχει φως στο τούνελ
Βρισκόμαστε στο δέκατο έκτο
χρόνο του εικοστού πρώτου
αιώνα. Πόσα πράγματα έχουν
αλλάξει! Ποιός θα το φανταζόταν ότι θα είμαστε σ' αυτή την
κατάσταση;
Παντού ακούς και βλέπεις την
άσχημη πλευρά της κρίσης.
Σήμερα αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις
μου για το τί καλό μπορούμε να
αποκομίσουμε μέσα απ' όλη
αυτή τη "μαυρίλα".
Αυτό που βλέπω είναι ότι οι
άνθρωποι έχουν έρθει πιο κοντά, υπάρχουν ομάδες συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ενωμένοι
και ο καθένας δίνει αυτό που
μπορεί με το δικό του τρόπο.
Νοιώθω ότι υπάρχει μεγαλύτερη συντροφικότητα, αγάπη
και αλληλεγγύη, ιδιαίτερα στις
μικρές κοινωνίες, κάτι που πριν
λίγα χρόνια είχε σχεδόν εξαφανισθεί, μέσα στο τρέξιμο και το
άγχος του κέρδους και του καταναλωτισμού.
Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται περισσότερο από ποτέ τις
αξίες στη ζωή τους.
Βλέπω τα παιδιά, να έχουν
αντικαταστήσει τα ακριβά παιχνίδια με την ανθρώπινη παρέα

και να γεμίζουν κάποιοι δρόμοι
και αυλές με τους φωνούλες και
τα γέλια τους.
Είμαστε ένα λαός που πραγματικά μας ζηλεύουν για τον
ήλιο μας, τις θάλασσές μας και
τις ακρογιαλιές μας ας μη το
ξεχνάμε αυτό, και πάνω απ'
όλα για το πνεύμα μας, γιατί
παρ' όλες τις αντιξοότητες όταν
είμαστε ενωμένοι μπορούμε να
κάνουμε θαύματα και αυτό το
ξέρουμε από το παρελθόν και
σήμερα είναι ο καιρός μέσα από
την αλληλεγγύη να προχωρήσουμε γιατί μπορούμε να τα
καταφέρουμε.
Υπάρχει ΦΩΣ στο τούνελ, ας
το δούμε..... (Γονιός)
Χαρμόσυνα νέα
Ένας νιόπαντρος, ο οποίος πρόσφατα
απόκτησε παιδί με τη σύζυγό του, γράφει
γράμμα στη μητέρα του για να της ανακοινώσει τα χαρμόσυνα νέα:
- Αγαπητή μητέρα, επιτέλους αποκτήσαμε κι εμείς ένα παιδί, το δικό σου εγγονάκι.
Δυστυχώς όμως, η γυναίκα μου δεν
έχει γάλα και αναγκαστήκαμε να δίνουμε στο μωρό γάλα από μια μαύρη γειτόνισσα, με αποτέλεσμα κάθε μέρα που
περνάει, το παιδί μας όλο και μαυρίζει.
Και η μητέρα του απαντάει:
- Αγαπητέ μου γιε, όταν γεννήθηκες
εσύ κι εγώ δεν είχα γάλα. Αναγκαστήκαμε λοιπόν, να σου δίνουμε γάλα από
κατσίκα. Αλλά τα κέρατα βλέπω τώρα
τα βγάζεις.

Συνταγή για μια δροσερή
καλοκαιρινή σαλάτα
Υλικά:
4 καρότα, 1 πράσινο μήλο, χυμό από
μισό πορτοκάλι, χυμό από ένα λεμόνι
λίγο μαϊντανό ή βασιλικό, αλάτι, και 2
κουταλιές σταφίδες μαύρες.
Εκτέλεση:
Τρίβουμε τα καρότα στον τρίφτη, κόβουμε το μήλο σε κυβάκια, ρίχνουμε
τους χυμούς, τις σταφίδες ,το αλάτι ,το
μαϊντανό, ανακατεύουμε και να ! το
υπέροχο αποτέλεσμα έτοιμο προς
βρώσιν.
Καλή σας όρεξη
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Μια σύντομη ιστορία (της Τουρκίας) των τελευταίων 14 ετών!..
Δημοσίευμα της εφημερίδος «Σοζτζιού» της 9 Απρ 2016 , του δημοσιογράφου Ραχμί Τουράν

Μετάφραση - Απόδοση στα Ελληνικά
Ελληνικά ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ

Η Δυτική κουλτούρα εμάς
δεν μας αρέσει!
Ούτε όμως έχουμε δεσμευτεί και στο πνεύμα της Μέσης
Ανατολής…
Παρά το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός σκέπτεται σαν
τους Δυτικούς, το άλλο μισό είναι ακόμη μέσα σε πρωτόγονη
κατάσταση…
Το καράβι της Τουρκίας δεν
είναι προς την Ευρώπη, αλλά
το πηδάλιο είναι σε κατάσταση
που έχει στρίψει προς τη Μέση
Ανατολή, η οποία βρίσκεται
μέσα στο αίμα.
Κλοπή, διαφθορά, δωροδοκία και ληστεία, είναι μια νοοτροπία που είναι αρκετά νόμιμη, η χώρα μας έχει πιάσει την
οροφή της ανηθικότητας και
εμείς φυσικά δεν μπορούμε να
φθάσουμε το δυτικό πολιτισμό.
Σε μας εφαρμόζεται η θρησκευτική πολιτική, σε μας η
δωροδοκία, σε μας η διαφθορά,
σε μας ο βιασμός των παιδιών,
σε μας η απαγωγή των κοριτσιών, σε μας η βία κατά των
γυναικών…
Μ’ αυτή την κατάστασή
μας, ακόμη αναρωτιέστε «γιατί
δεν μας δέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση;»
***
Κοιτάξτε αυτή την εικόνα:
•Το έτος 2002 στις φυλακές υπήρχαν 49512 φυλακισμένοι
και κρατούμενοι και μέσα σε 14
χρόνια, έγινε η έκρηξη και ο αριθμός τους ανήλθε στις 156195
και μάλιστα για κάποιο διάστημα δεν υπήρχε θέση ακόμα
και στις νεόκτιστες φυλακές!.
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•Μεταξύ 180 χωρών, βρισκόμαστε στην 3η θέση στον κόσμο, στο θέμα του τζόγου και
της παιδικής πορνογραφίας!.
•Είμαστε στις τελευταίες θέσεις της ελευθερίας του τύπου.
Στον κόσμο βρισκόμαστε στην
159η θέση.
•Επίσης και στο κράτος δικαίου
βρισκόμαστε προς τις τελευταίες θέσεις. Βρισκόμαστε στη 80η
σειρά μεταξύ 102 χωρών.
•Τα τελευταία 14 χρόνια, η
πορνεία και τα ναρκωτικά
17πλασιάστηκαν (1700%), ενώ
28πλασιάστηκαν (2800%) τα διαζύγια.
•Τα περισσότερα εγκλήματα
που διαπράττονται είναι: Δωροδοκία, διαφθορά, λεηλασία
των δημόσιων αγαθών, δολοφονίες γυναικών, λαθρεμπόριο,
τρομοκρατία, κλοπές, εκβιασμοί, και βιασμοί γυναικώνκοριτσιών αλλά και αγοριών.
•Στη χώρα δεν υπάρχει ασφάλεια ζωής και περιουσίας. Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία είναι σαν την κουτσή πάπια (ανήμπορη). Δεν υπάρχει ελευθερία
έκφρασης,
πίστης και ιδεών.
***
Είναι αμέτρητα τα εγκλήματα
που έχουν διαπραχθεί…
Όλα αυτά συνέβησαν μετά το
2002, όταν ήρθε
στην εξουσία η
κυβέρνηση
του
ΑΚΡ.
Κοιτάξτε
ό-

μως… να μην είμαστε άδικοι…
Στο θέμα της κινητής τητ
λεφωνίας, σπάσαμε μεγάλα
ρεκόρ !...
Υπάρχουν κάποιοι που λέλ
νε: «Μα καλά τίποτε καλό δεν
έχει γίνει;»
Ποιος ξέρει, ίσως να υπάρυπά
χει… όμως για να γίνει κάτι
καλό, θα πρέπει να υπάρχει
θητεία μιας κυβέρνησης…
Καλή ή όχι θα συζητηθεί
αλλά κατά την περίοδο του
ΑΚΡ, σπάσαμε ρεκόρ στην κικ
νητή τηλεφωνία.
Εισάγαμε από το εξωτερικό
166 εκατομμύρια τηλέφωνα,
για τα οποία πληρώσαμε 23,4
εκατομμύρια
κατομμύρια δολάρια… και στη
συνέχεια τι έγινε;
Η χώρα μετατράπηκε σε
νεκροταφείο κινητών τηλεφώτηλεφ
νων !..
Με το που βγήκαν τα έξυέξ
πνα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα
που είχαν εισαχθεί νωρίτερα,
πετάχτηκαν στα σκουπίδια.
Να αυτή είναι μια σύντομη
ιστορία της Τουρκίας,
Τουρκ
των τελευταίων 14 ετών !..
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Με γνώμονα πάντα τις γυναίκες του ΣυλλόΣυλλ
της Άσκρης!! Σε συνεργασία με τον ποδοσφαιποδοσφα
γου και τα θέλω τους, διαρκούσης της ΜεγάΜεγ
ρικό Σύλλογο και το Δήμο Αλιάρτου – Θελης Τεσσαρακοστής, πραγματοποιήθηκε
τοποιήθηκε στις
13 Απριλίου επίσκεψη και τέλεση προηγιαπροηγι
σμένης
νης στη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας στα
Σκούρτα.
τα. Ευχαριστούμε τον κ. Λεπενιώτη
Γεώργιο για τη μεταφορά μας εκεί με ελάχιστο
κόστος).

σπιών, στις 14 Αυγούστου, μετά τον Μεγάλο
Εσπερινό, κρατάμε ζωντανό το πανηγύρι μας
Στις 5 Ιουνίου έγινε (η) μονοήμερη εκδρομή με ορχήστρα στην αυλή του Σχολείου.
Σχολεί
στη Λίμνη Πλαστήρα, με μεγάλη συμμετοχή
από άντρες και γυναίκες του
χωριού. Περάσαμε
με υπέροχα με
πολύ κέφι και χορό.
Οι καθιερωμένες ιατρικές εξεετάσεις των γυναικών του Συλλλόγου μας έγιναν στις 13 Ιουνίου
για ακόμη μια φορά στη Βιοιαατρική Αθηνών.
Με αφορμή το άνοιγμα του
νέου Μουσείου στη Θήβα, στις
17/6 έγινε επίσκεψη και ξενάγηηση στο χώρο του Μουσείου.
Το χορευτικό του Συλλόγου
μας έδωσε δυο εξαιρετικές πααραστάσεις. Στις 20 Μαΐου στο
Ύπατο με χορούς από την Άσσσηρο Θεσσαλονίκης
νίκης και στις 19
Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε το Φεστιβάλ
Ιουνίου, για 7η συνεχή χρονιά, στην Αγία ΤριάΤρι
παραδοσιακών χορών και τη γιορτή κρασιού
δα, με χορούς από την Ρούμελη.
λη. Θα ακολουακ
θήσουν παρουσίες του χορευτιικού στο Μαυ- στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην πλατεία της Άσκρης. με τραγούδι, με χορό και πολύ κρασί
ρομμάτι και στις Θεσπιές στις 2 και 9 Ιουλίου
Ιο
από τους οινοποιούς του χωριού.
αντίστοιχα.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Με πολλές ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι
Το ΔΣ
θέλουμε να σας προσκαλέσουμε στο πανηγύρι
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Ανατολικός Ελικώνας
Η οροσειρά του Ελικώνα ξεκινά από
το Νεοχώρι και φθάνει μέχρι Δίστομο,
με υψηλότερη κορυφή την Παλιοβούνα
(1747). Άλλες υψηλές κορυφές είναι το
Τσίβερι (1561), οι Κολιέδες (1486), η Μεγάλη Λούτσα (1553) και η ανατολική, η
οποία καταλήγει στην Άσκρη. Αυτή η
τελευταία στους χάρτες της ΓΥΣ αναφέρεται “Ζαγαράς”, ενώ οι ορειβατικοί
ονομάζουν και την υψηλότερη κορυφή
της (1525) ως “Μοτσάρα”. Και οι δύο
ονομασίες είναι παντελώς άγνωστες
στους κατοίκους, όχι μόνο της Άσκρης,
αλλά και των άλλων χωριών.
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Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ελικών,
αφού: “Ð d+ `Elikën Ôroj tÁj Qespišwn
cèraj ™n tÍ Boiwt…v“ (Σχόλια στην Θεογονία του Ησιόδου, 1,9). Ελικών ονομαζόταν και το 1947, όπως προκύπτει από
το σχεδιάγραμμα “Εκκαθάριση Ελικώνος, Επιχείρηση ΤΙΓΡΗΣ, 3-6 Σεπ 1947”
[ΓΕΣ/ΔΙΣ, “Ο ελληνικός στρατός κατά
τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946-1949),
το δεύτερο έτος 1947”, Αθήναι 1980, καθώς και Ι.Λ.Πέππας, “Στρατιωτική ιστορία της Βοιωτίας”, σχεδιάγραμμα σελίδας 504]. Στο σχεδιάγραμμα αυτό η κορυφή 1525 του ανατολικού Ελικώνα,
ονομάζεται “Διακόπι”. Ανεβαίνοντας

στο βουνό από τη δεκαετία του 1960,
θυμάμαι ότι όλοι το ονόμαζαν Ελικώνα,
ενώ τις κορυφές Σημαία (1525) και Εκκλησία ή Προφήτη Ηλία (1401), δηλαδή
τον βωμό του Δία. Κανείς από όσους
ερώτησα δεν γνωρίζει την προέλευση
των ονομάτων “Ζαγαράς” και “Μοτσάρα”. Προφανώς, αυτά δόθηκαν από κάποιον βοσκό και οι αρμόδιοι τα χρησιμοποίησαν αβίαστα. Άλλο ένα στοιχείο
που μας οδήγησε στην κρίση.
Ας χρησιμοποιούμε λοιπόν σωστά τα
ονόματα: Ανατολικός Ελικώνας με τις
κορυφές 1525 και Βωμός του Δία (1401).
(ΙΛΠ)
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Το Σάββατο, 23 Απριλίου έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης (ΠΚΑ) η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Μιχάλη Πικάση με τίτλο
“Σκιαγραφώντας”. Την άριστα οργανωμένη εκδήλωση πλαισίωσε και η καταπληκτική υψίφωνος
Κατερίνα Κρασσά, την οποία θα απολαύσουμε και
στο αρχαίο θέατρο, στις 7 Αυγούστου.
Το Σάββατο, 28 Μαΐου μίλησε στο ΠΚΑ ο Καθηγητής, ιστορικός και συγγραφέας Αντώνιος Α.
Αντωνάκος με θέμα: «Μία άγνωστη Ελλάδα στην
Ελλάδα και στον κόσμο».
Τον Μάρτιο του 2014, στο τεύχος 5 της ΦτΑ
σελίδα 13, είχαμε αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας της Μεσιανής Βρύσης από το κτήμα με τις
ροδιές. Μεταξύ των άλλων γράφαμε: «Σήμερα,
ποιος θα συνδέσει το όνομά του με την καταστροφή
και της Μεσιανής Βρύσης». Ήδη εφέτος ραντίσθηκε
το κτήμα για το χορτάρι και οι ανυποψίαστοι επισκέπτες παίρνουν νερό, επειδή το θεωρούν καλύτερο από αυτό του δικτύου υδρεύσεως. Ευελπιστούμε ότι η τοπική κοινότητα και ο δήμος θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης
αναβλήθηκε, λόγω παραλαβής και άλλων βιβλίων.
Η προβολή της Άσκρης, ως “θεματικού πάρκου”, βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν υπάρχει προσφορά οικημάτων για ενοικίαση.
Για το θέμα του Κέντρου Ησιοδικών μελετών,
είμαστε σε επαφή με κατάλληλο καθηγητή. Βασική προϋπόθεση όμως είναι η κατασκευή χώρων
υγιεινής στο ΠΚΑ.
Η συγκέντρωση υλικών για δημιουργία λαογραφικής έκθεσης στο Δημοτικό Σχολείο θα εξετασθεί με τη νέα σχολική χρονιά.
Στις 27 και 28 Μαΐου προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε το αρχαίο θέατρο, αλλά εθελοντές δεν
προσήλθαν. Ευχαριστούμε τους Λουκά Στεργίου,
Ντίνο Γρεβενιώτη, Κώστα και Νικολέτα Γρεβενιώτη και τον Κώστα Λυμπέρη για την συμμετοχή
τους. Η προσφορά του Λουκά ήταν καθοριστική.
Επισκέψεις και ενημερώσεις στην Κοιλάδα των
Μουσών είχαμε: στις 2 Απριλίου τη ΧΑΝ, στις 8
Απριλίου το τουριστικό γραφείο “Συρίγος” και στις
11 Ιουνίου τους οικονομικούς διπλωμάτες με τον
Νίκο Παπαγεωργίου.
Στο τριήμερο 3-6 Μαΐου είχαμε διαμονή και ενημερώσεις 15 μεταπτυχιακών φοιτητών από διά-
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φορες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά την αναχώρηση
τους συνοδεύσαμε μέσα από τον Ολμειό π.
Στις 29 Μαΐου περπατήσαμε στον Ολμειό με το
χορευτικό σύλλογο του Τάκη Ζαχαρία.
ΜΟΥΣΕΙΑ 2016
Πέμπτη 4/8: Εγκαίνια έκθεσης επιγραφών οι οποίες βρέθηκαν στην Άσκρη. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη γιορτή του κρασιού.
Σάββατο 6/8: Ομιλία στην πλατεία από τον ομότιμο καθηγητή κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια κ.
Αθανασάκη Απόστολο, με θέμα: «Ησίοδος ο Θεολόγος και ο Ποιητής της Εργασίας και της Δικαιοσύνης».

Κυριακή 7/8: Αναφορά στις Μούσες (αρχαίο θέατρο) με κοπέλες από την Άσκρη και την ευρύτερη
περιοχή.
Θα ακολουθήσουν δύο μικρά θεατρικά:
- Το πρώτο με την τύφλωση του μάντη Τειρεσία η
οποία έγινε στην Ιπποκρήνη, στην κορυφή του Ελικώνα, με γυναίκες οι οποίες έχουν ανέβει αρκετές φορές.
- Το δεύτερο με τον αγώνας “Ησιόδου - Ομήρου”.
Το πρόγραμμα θα συνεχισθεί με την υψίφωνο Κατερίνα Κρασσά.
Δευτέρα 8/8: “Ερωφίλη” του Γ. Χορτάτση από τον
θεατρικό οργανισμό ΑΙΧΜΗ. (Δημοτικό Σχολείο).
Παρασκευή 19/8 ή Σάββατο 27/8: Συναυλία στην
πλατεία με ποιοτικά τραγούδια από παλιές ταινίες. Τα έξοδα θα καλυφθούν με κλήρωση.
Κυριακή 21/8: Παρουσίαση στην πλατεία των
“Έργα και Ημέραι” του Ησιόδου, σε συνεργασία
με το Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδειάς.
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Δύο Γάμοι στην Άσκρη
Το Σάββατο 25 Ιουνίου ημέρα δύο γάμων για
την Άσκρη.
•
Ο Γιάννης Καπέλιος με τη Ματίνα ΒαΒ
σιλείου έκαναν το θρησκευτικό τους γάμο στο
εξωκκλήσι της Αναστάσεως του Χριστού και
βάπτισαν και την κόρη τους.
•
Ο Μιχάλης Τσιώρας με τη Φαλίτσα
Γκούμα στον ενοριακό ναό Κοιμήσεως της ΘεΘ
οτόκου.
Η Φωνή της Άσκρης τους εύχεται να ζήσουν
και να γεράσουν ευτυχισμένοι και με καλούς
απογόνους.
Επειδή δεν υπάρχουν επί του παρόντος φωφ
τογραφίες, πηγαίνουμε πίσω 80 χρόνια, όταν
και πάλι έγιναν δύο γάμοι στο χωριό μας, την
τότε Παλαιοπαναγιά. Ο γάμος της αδελφής
του Νικολάου Χρήστου Καλομοίρας έγινε κάπου στη δεκαετία του 1930. Την ίδια ημέρα και

αμέσως μετά έγινε και δεύτερος γάμος, της
αδελφής του Βασιλείου Χρήστου (Μαγκλάρα).
ΣΣ. Ο γιός της Καλομοίρας, Μάνος Βαφειάδης,
παρακολουθεί ενεργά τη ζωή της Άσκρης και
είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη
Ρουσέτη μας έφεραν σε επαφή με καλλιτέχνες
για τη συμμετοχή τουςς στη συναυλία του ΣυλΣυ
λόγου.

Σπαζοκεφαλιές - Προβλήματα
Προβλήματα

Για να έχουμε μία ομάδα στην οποία τα 40% είναι
γυναίκες, πόσες γυναίκες πρέπει να προσθέσουμε;
Α. Ο Γιάννης και ο Νίκος μόλις έγιναν φίλοι με τη Μ
Μαα. 2
β. 4
γ. 8
δ. 16
ε. 20
ρία, και θέλουν να μάθουν πότε έχει γενέθλια. Η Μαρία
τους έδωσε μια λίστα με δέκα πιθανές ημερομηνίες.
15, 16 και 19 Μαΐου,
17 και 18 Ιουνίου,
14 και 16 Ιουλίου,
14, 15 και 17 Αυγούστου
Στη συνέχεια η Μαρία είπε στον ένα τον μήνα και στον
άλλον την ημέρα των γενεθλίων της.
Γιάννης: Δεν γνωρίζω πότε είναι τα γενέθλιά της, αλλά
γνωρίζω ότι ούτε ο Νίκος γνωρίζει.
Νίκος: Αρχικά δεν γνώριζα πότε είναι τα γενέθλιά της,
αλλά τώρα ξέρω.
Γιάννης: Ε, τότε ξέρω κι εγώ.

Λοιπόν, πότε είναι τα γενέθλια της Μαρίας;
Β. Μία ομάδα από 16 άτομα αποτελείται κατά το
1/4 από γυναίκες και κατά τα 3/4 από άνδρες.

Λύσεις προβλημάτων 13
1 ου τεύχους
Α. Ανώμαλη διαστολή του νερού
Το νερό έχει τη μικρότερη πυκνότητα στους 4 οC. Όταν
το νερό γίνει πάγος, τα μόριά του σχηματίζουν εξαγωνιεξαγων
κούς κρυστάλλους. Έτσι στο κρύσταλλο δημιουργούνται
πολλά κενά. Για αυτό και όταν παγώσει μία ποσότητα νεν
ρού, καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο. Η πυκνότητα του
νερού δίνεται από τον τύπο ρ=m
m/V.
Το φαινόμενο της ανώμαλης
ώμαλης διαστολής του νερού έχει
τεράστια οικολογική σημασία, για την ζωή των υδροβίων
φυτών και ζώων στις λίμνες, στα ποτάμια και στις θάλασθάλα
σες, Αν το νερό συμπεριφερόταν όπως τα άλλα υγρά, θα
πάγωνε όλη η λίμνη, το ποτάμι ή η θάλασσα και θα πέπ
θαιναν τα φυτά και τα ζώα.
Β. Ερώτημα από test IQ : 7-6=1
6=1 & 7+6=13,
άρα 113

Ελεύθερο λαϊκό πανεπιστήμιο Αλιάρτου
Σάββατο 20 Απριλίου : Σαράντος Καργάκος : “Η Αρχαία Ελληνική Οικονομία και το φαινόμενο
των οικονομικών κρίσεων;”
Σάββατο 4 Ιουνίου : Ν. Τσιράκης: “Η
“Η αυτογνωσία ως προϋπόθεση για την ατομική και εθνική
προκοπή”.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Παπαπαναγιώτου Γεώργιος
Χολιασμένος
Βασίλειος
Μπαμπούλας
Γεώργιος

του
του
του

Παναγιώτη
Χαραλάμπους
Παναγιώτη

Γεννήθηκε
1933
1959
1939

Έφυγε
13-05-2016
14-05-2016
20-06-2016

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους
Στην κηδεία του Γεωργίου Μπαμπούλα ήταν και ο συμμαθητής και συνονόματός του ομογενής Γεώργιος Μπαμπούλας, του Παναγιώτη και αυτός. Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία μου είπε ότι όταν πήγαιναν
στο Δημοτικό Σχολείο, ο δάσκαλος για να τους ξεχωρίσει έλεγε “ο αδελφός του Αριστείδη” ή “ΟΧΙ ο αδελφός του Αριστείδη”. Αυτό γινόταν επειδή δεν χρησιμοποιούσαν το όνομα της μητέρας, αν και αναγράφεται
στα μητρώα από τους γεννηθέντες το 1916 και εντεύθεν.
(ΙΛΠ)

Πληθυσμός των χωριών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών
από το 1879 μέχρι σήμερα
Έτος απογραφής

Χωριό
Άσκρη

1879
732

1889
792

1896
950

1907
1160

1920
1223

1940
1392

1951
1609

1961
1323

1971
964

1981
903

1991
1205

2001
994

2011
616

765
426
865
278
229
300
246

801
404
969
320
265
402
262

978
583
1230
397
330
508
323

1095
701
1544
472
344
645
553

1600
1116
2059
663
328
1135

1407
1002
1758
484
292

1593
1018
2217
483
205

1839
1246
2020
635
309

1529
1030
1960
436
267

1143
903
1845
279
204

280
196
283
4974

415
215
340
6269

74
244
386
7218

1427
982
1957
612
405
1101
1108
389
472
457
647
10949

1645
1153
2078
630
419
901
1277

188
251
330
4610

1260
839
1601
546
190
719
629
186
61
91
456
7801

2365
572
502
738
12401

3282
509
447
628
10773

4090
503
523
584
12119

4633
460
513
590
13450

4743
422
444
475
12300

4701
339
341
383
10754

Γράφημα
Άσκρης
Θεσπιές
Λεοντάριον
Μαυρομάτι
Νεοχώρι
Ευαγγελίστρια

Μάζι
Μούλκι
Αλίαρτος
Πέτρα
Σωληνάριον

Υψηλάντης
Σύνολο

571
482
737
11502

Γράφημα Δήμου
Αλιάρτου – Θεσπιών

Μελετήστε το
Το γλυπτό που φαίνεται στην εικόνα είναι ένα από
τα πιο πολυσυζητημένα γλυπτά. Δείχνει δύο ενήλικες που μετά από έναν τσακωμό στέκονται πλάτη με
πλάτη, θυμωμένοι ή πληγωμένοι, αλλά ο καθένας
κλεισμένος στον κόσμο του. Όμως το εσωτερικό παιδί και των δύο επιθυμεί την επαφή. Μπορεί να μεγαλώνουμε και να ωριμάζουμε, αλλά συχνά ξεχνάμε
πώς αυτά που μας κρατάνε πίσω είναι ο εγωισμός,
τα μούτρα και η μνησικακία. Η αληθινή μας φύση
όμως είναι αυτό το ελεύθερο πνεύμα που βλέπουμε
στα δύο μικρά παιδιά
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27-7-1974. Ο
Ιωάννης Πέππας, με τους
γονείς του Λουκά και Κωνσταντίνα, στη
Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων, κατά την
ορκομωσία του
ως Ανθυπολοχαγού Πυροβολικού
Α

Από αριστερά: Σίδερης Μελετίου, Νώντας Λυμπέρης, Μήτσος Λυμπέρης, Κώστας Ζαχαρίας και Χρήστος Κωνσταντίνου.

Δύο εικοσάχρονα παλληκάρια, ο Λουκάς Καπέλιος
και ο Τρούμαν+ (Λουκάς Παπαναστασίου) στο αρχαίο Θέατρο ατενίζουν την γύρω φύση. Είχαν βγει
για κυνήγι. Πίσω τους ο Θανάσης Καπέλιος.
Κάτω, Οι Σωτήριος και Κων/νος Σταμάτης με
τους γιούς τους Μίμη και Βαγγέλη, εναλλάξ.

Αριστερά, από
τις πρώτες
Ασκραίες
κολυμβήτριες
τη δεκαετία
του 1960.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Αντιγόνη Θώμου για ενίσχυση Συλλόγου
Νάντια Λυμπέρη για τη “Φωνή της Άσκρης”
Ελένη Κάβουρα για ενίσχυση Συλλόγου
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50 ευρώ
240 ευρώ
20 ευρώ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις κληρώσεις του Συλλόγου. Μόνο έτσι μπορούν να συνεχισθούν.

Σελίδα 16

