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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 18● Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2017

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017. Με αφετηρία το πανέμορφο εξωκκλήσι της “Αναστάσεως του Χριστού” διασχίσαμε τον θεϊκό Ολμειό (Όλμειο ζαθέιο) του Ησιόδου. Η εκδήλωση παγιώνεται για την πρώτη Κυριακή του
Απριλίου κάθε έτους, σε συντονισμό βεβαίως με το Πάσχα.

«Μουσεία - 2017»
10/8: “Το αγροτικό σύστημα στο “Έργα και Ημέραι” του Ησιόδου”. Διάλεξη
12/8: “Θεογονία του Ησιόδου” (αρχαίο θέατρο)
13/8: «Ο Χορός της Εξουσίας» (Αγαμέμνων - Κλυταιμνήστρα - Ορέστης) Θεατρική παράσταση
26/8: Ο καθηγητής Felipe Brunet του πανεπιστημίου της Σορβόννης θα κάνει εισαγωγή
και θα απαγγείλει Ησίοδο στην αρχαία ελληνική. “Τραχίνιαι” Σοφοκλέους, όπερα.
10-20 Αυγούστου: Έκθεση φωτογραφίας με τα γλυπτά και τις επιγραφές που βρέθηκαν
στην Κοιλάδα των Μουσών.

Σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις μας με χαρά και
σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Καλοκαίρι.
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Αποστολή και διανομή του περιοδικούμας
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 Γεωργίας Πέππα.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
ohsiodos@gmail.com και 71elenibi@gmail.com.
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, ενημερώνοντάς μας σχετικά (6937281017).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Κάθε φορά που αρθρογραφώ την σύνταξη
του περιοδικού συμπίπτει με Ισημερίες και Ηλιοστάσια. Σήμερα είναι 21 Ιουνίου το Θερινό Ηλιοστάσιο. Είναι μια ευκαιρία να κάνω τις ευχές
μου για καλό καλοκαίρι με υγεία αγάπη και αισιοδοξία για όλους μας. Οι καλοκαιρινές μας
εκδηλώσεις να έχουν επιτυχίες και με όλο και
περισσότερους θεατές.
Λένε ότι στο Θερινό Ηλιοστάσιο ανοίγουν οι
Πύλες και "πιάνουν" οι ευχές, και ότι σε ολόκληρο το Σύμπαν κυριαρχεί η Θεία ευαρέσκεια
του Δημιουργού. Ας θυμόμαστε αυτή την ημέρα
ειδικά--και όλες τις ημέρες --να προσευχόμαστε
έστω και για δευτερόλεπτα ν' απαλλαγούμε
από όλους αυτούς που δυναστεύουν τον πλανήτη και που έχουν για κύριο εχθρό τους τον Ελληνισμό.
Βέβαια όπως σε όλη την ανθρωπότητα και
ειδικά στην χώρα μας έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Επικρατεί ένα χάος. Όμως ο Έλληνας είναι
από μόνος του ένα χάος. Είναι η πιο χαοτική
δύναμη του πλανήτη και γι’ αυτό επιβιώνει. Εξ
άλλου από το χάος γεννήθηκαν οι θεοί του και
αυτός ο ίδιος. Μήπως δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι;
Αν ανατρέξουμε στην ιστορία....αλλά καλύτερα ας πάμε στην σελ 9 και ακόμη στην σελ 13
στις δραστηριότητες του Συλλόγου να δούμε τις
διαφορές. Και αφού τις διαβάσουμε και αναλογιστούμε ας πάμε στην σελ 3 να πάρουμε την
ΕΛΠΙΔΑ από το πιθάρι της Πανδώρας και να
πορευτούμε με αυτήν.
Καλή αντάμωση στις εκδηλώσεις του Αρχαίου Θεάτρου, της πλατείας και του Δημοτικού
Σχολείου που έχουν Ιερό σκοπό του Συλλόγου
Φιλοπροόδων για το χωριό μας.

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

Η Φωνή της Άσκρης
Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
“Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”

Ελένη-Σταμάτη-Μπίμπα
Μαζί με αυτό το τεύχος διαβάστε:

 Για το “Ημιυπόγειο” του Γιώργου ΜπακλάΠεριμένουμε άρθρα σας
κου – γράφει η Βίκυ Κλεφτογιάννη.
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
 Το γεράκι, τo αηδόνι και η μουσική των νέων
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
εννοιών, στο “Έργα και Ημέραι” του Ησιόδου - γράστο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
φει ο Γιώργος Λυκούρας.
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Σελίδα2

Ο μύθος της Πανδώρας (Ησίοδος, Ε&Η, 47-105)
ἀλλὰ Ζεὺς ἔκρυψε χολωσάμενος φρεσὶν ᾗσιν, / ὅττι μιν ἐξαπάτησε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης:
Μα ο Δίας τα αναγκαία της ζωής τα 'κρυψε έχοντας Κι ο Επιμηθέας δε συλλογίστηκε πως του 'πε ο
στην καρδιά του οργιστεί, γιατί τον εξαπάτησε ο Προμηθέας δώρο ποτέ να μη δεχτεί απ' τον Ολύπανούργος Προμηθέας. Έτσι σχεδίασε για τους αν- μπιο Δία, μα να το αποπέμψει πίσω, μην τύχει και
θρώπους ολέθριες θλίψεις: έκρυψε τη φωτιά. Και συμβεί κάποιο κακό για τους θνητούς. Όμως το δέχτηκε
πάλι αυτήν ο γενναίος ο γιος του Ιαπετού την έ- και, όταν πια τον βρήκε η συμφορά, τότε κατάλαβε.
κλεψε για χάρη των ανθρώπων από το συνετό το Ζούσανε πριν πάνω στη γη τα γένη των ανθρώπων
Δια σε κούφιο νάρθηκα μέσα, αφού από την προ- δίχως συμφορές, δίχως τους κόπους τους σκληρούς,
και δίχως τις βαριές αρρώστιες που 'δωσαν στους
σοχή του Δία ξέφυγε.
ανθρώπους θάνατο.
Κι ο Δίας ο συννεφοσυνάχτης οργισμένος του 'πε:
“Γιε του Ιαπετού, που πιότερο απ όλους ξέρεις από Μα η γυναίκα με τα χέρια της του πιθαριού το μέγα
πανουργίες, χαίρεσαι που 'κλεψες τη φωτιά και το αφαιρώντας πώμα τα σκόρπισε όλα και ετοίμασε
νου μου εξαπάτησες, μεγάλη συμφορά για σε τον ολέθριες για τους ανθρώπους έγνοιες.
ίδιο και τους μελλοντικούς ανθρώπους. Αντί φωτιά Και μόνο η Ελπίδα εκεί στο άθραυστο σπίτι της έκακό εγώ σ' αυτούς θα δώσω: μ' αυτό θα χαίρονται μεινε μέσα, από του πιθαριού τα χείλη κάτω, κι έξω
όλοι τους μες την καρδιά, καθώς θ' αγκαλιάζουν με δεν πέταξε απ' την πόρτα. Γιατί η Πανδώρα πρόλαστοργή την ίδια τους τη συμφορά.” Έτσι είπε και βε και ξανάβαλε του πιθαριού το πώμα με τη βουλή
γέλασε ηχηρά ο πατέρας των θεών και των ανθρώ- του Δία του συννεφοσυνάχτη.
πων. Και πρόσταξε τον Ήφαιστο τον ξακουστό όσο Άλλοι αναρίθμητοι όλεθροι ανάμεσα στους ανπιο γρήγορα να σμίξει χώμα με νερό, μέσα να βά- θρώπους περιφέρονται, Γεμάτη η γη με συμφορές,
λει λαλιά κι ανθρώπου δύναμη, να μοιάζει στην γεμάτη και η θάλασσα. Κι αρρώστιες, άλλες τη μέρα
όψη με τις αθάνατες θεές η κοπελιά με την ωραία,
τη λαχταριστή μορφή. Κι έπειτα έβαλε την Αθηνά
να της διδάξει τέχνες, τον πολυποίκιλτο ιστό να
υφαίνει. Την Αφροδίτη τη χρυσή να περιχύσει το
κεφάλι της με χάρη, πόθο σκληρό, φροντίδες που
κατατρών τα μέλη. Και τον Ερμή, τον υπηρέτη των
θεών, του Άργου το φονιά, τον πρόσταξε να βάλει
μέσα της μυαλό αναίσχυντο και δόλιο χαρακτήρα.
Έτσι είπε κι εκείνοι υπάκουσαν στο Δία, τον άνακτα, το γιο του Κρόνου.
Κι αμέσως έπλασε από χώμα ο ξακουστός χωλός
με τη βουλή του Δία πλάσμα που 'μοιαζε παρθένα
σεβαστή. Την έζωσε και τη στόλισε η θεά Αθηνά η
αστραπομάτα", Οι Χάριτες, οι θεές, και η σεβαστή
Πειθώ γύρω στο δέρμα της έβαλαν περιδέραια χρυσά. Κι από τριγύρω οι Ώρες οι καλλίκομες τη στέφανε με άνθη εαρινά. Και τα στολίδια όλα της τα
ταίριαξε στο κορμί η Αθηνά Παλλάδα. Μέσα στα
στήθη της ο υπηρέτης των θεών, ψεύδη, θωπείας
λόγια και δόλιο χαρακτήρα ετοίμασε με τη βουλή
του Δία. Και μέσα της φωνή της έβαλε των θεών ο
κήρυκας κι ονόμασε τούτη τη γυναίκα Πανδώρα,
μια κι όλοι οι θεοί που κατοικούν στα Ολύμπια δώματα δώρο τη δώρισαν, συμφορά για τους σιτοφάγους τους ανθρώπους.
Κι αφού συμπλήρωσε το φοβερό το δόλο τον ακαταμάχητο, έστειλε ο Πατέρας στον Επιμηθέα τον
Ερμή με το δώρο, τον ταχύ αγγελιαφόρο των θεών.
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άλλες τη νύχτα, στους ανθρώπους καταφτάνουν από
μόνες τους και φέρνουν στους θνητούς κακά μέσα στη
σιωπή, αφού ο Δίας ο συνετός τη φωνή τους πήρε.

Έτσι δεν είναι δυνατό κανείς του Δία το σχέδιο να
ξεφύγει.

Ο Προμηθέας (Θεογονία, 535-560) εξαπάτησε κάποτε το
Δία: στη διάρκεια μιας θυσίας στη Μηκώνη χώρισε ένα
βόδι σε δύο μερίδια. Στο ένα μερίδιο σκέπασε το κρέας και
τα εντόσθια του βοδιού με το δέρμα και την κοιλιά του
ζώου, ενώ στο άλλο μερίδιο τοποθέτησε τα κόκαλα, από
τα οποία είχε αφαιρέσει το κρέας, και τα σκέπασε με άσπρο λίπος. Κατόπιν κάλεσε το Δία να διαλέξει μερίδα. Ο
τελευταίος εξαπατημένος από την ωραία εμφάνιση διάλεξε τη μερίδα με τα κόκαλα, ενώ το κρέας έμεινε με τον
τρόπο αυτό για τους ανθρώπους. Τότε ο Δίας θύμωσε και
αφαίρεσε τη φωτιά απ' τους θνητούς. Όταν ο Προμηθέας
έκλεψε τη φωτιά και την επέστρεψε στους ανθρώπους, ο
Δίας έδωσε σ' αυτούς τους μόχθους της εργασίας, τις νόσους και τις θλίψεις. (Ησίοδος, εκδόσεις “ΖΗΤΡΟΣ”)
Γιατί τον εξαπάτησε ο Προμηθέας:
Ο Προμηθέας είναι εκείνος που δωρίζει στους ανθρώπους
τον νου ο οποίος υπολογίζει, πριν από τις εκβάσεις, όσα
πρόκειται να συμβούν και τον οποίο έχουν οι άνθρωποι
αφού προσέλαβαν νοητική ζωή που από τα ενδιαιτήματα
του πατέρα έφτασε σε τούτον εδώ τον τόπο. Οι απάτες του
Προμηθέα εναντίον του Δία δηλώνουν ότι ο Προμηθέας
προετοίμασε ώστε τα θνητά να μετέχουν στις ψυχές που
ανήκουν στη σειρά του Δία, γιατί αυτό που εξαπατάται
καταλήγει να τους εξαπατά όλους. (Πρόκλος, “Υπόμνημα
εις τα Ησιόδου Έργα και Ημέρας”)
(Επιλογές, ΙΛΠ)

Σελίδα3

Πρωτομαγιά
λουθεί σύλληψη του σοσιαλιστή Σταύρου
1η Μαΐου Εργατική Πρωτομαγιά

Καλλέργη. Το 1936 έχουμε τους καπνεργάτες
της Θεσσαλονίκης. Τα γεγονότα ξεκίνησαν
γύρω στο Φεβρουάριο, με κατάληψη ενός εργοστασίου ύστερα από την απόρριψη των αιτημάτων των εργατών και συνεχίστηκε με
συμπαράσταση καπνεργατών από άλλα εργοστάσια. Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε
τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός. Δεν υπήρχε κεντρική συγκέντρωση, αλλά μικρές
συγκεντρώσεις με ομιλητές σε διάφορα μέρη
της πόλης
Σε μια συγκέντρωση στην διασταύρωση Εγνατίας και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυροβόΠρωτομαγιά
λησαν και σκότωσαν 7-8 εργάτες. Σ' αυτό το
στην Ελλάδα
σημείο έχει στηθεί το μνημείο του καπνεργάΤο 1892 έγινε η
τη. Με πυροβολισμούς προσπάθησαν να διαπρώτη πρωτομαλύσουν και τις άλλες συγκεντρώσεις και συγιάτικη
συγκένολικά είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς και 300
ντρωση στην Ελτραυματίες. Οι δολοφονίες των εργατών ήταν
λάδα, από το Σοη έμπνευση του Ρίτσου για τον <Επιτάφιο>.
σιαλιστικό ΣύλΣημειώνεται ότι στην Καισαριανή την 1η
λογο του ΚαλλέρΜαΐου 1944, η εργατική Πρωτομαγιά συνέπεγη. Το 1893, 2000
σε με την άνανδρη εκτέλεση 200 Ελλήνων κοεργάτες διαδήλωμουνιστών και αριστερών αγωνιστών, οι οποίσαν ζητώντας οοι μεταφέρθηκαν στο Σκοπευτήριο Καισαριακτάωρο, Κυριακή
νής από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου από τις
αργία και κρατική ασφάλιση στα θύματα ερΓερμανικές δυνάμεις Κατοχής. Η ίδια ημέρα
γατικών ατυχημάτων. Το 1894 γίνεται μια μεείναι ημέρα ιστορικής τιμής και μνήμης.
γάλη συγκέντρωση με τα ίδια αιτήματα που
λήγει με 10 συλλήψεις και τον Αύγουστο ακοΤην 1η Μαΐου γιορτάζεται η μέρα των εργατών. Είναι στην πραγματικότητα η καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των εργατών του
Σικάγου, η οποία αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων στη
νεότερη εποχή. Τον Μάη του 1886 εργατικά
συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας. Εορτάζεται επίσης
και σαν ημέρα των λουλουδιών και τη Άνοιξης. Η Ημέρα έχει θεσπιστεί ως εργατική απεργία και όλες οι υπηρεσίες και επιχειρήσεις
παραμένουν κλειστές.

Τρόποι για οικονομία και καλή ζωή
Ξεχάστε την Κυριακάτικη και όχι μόνο ταβέρνα. και παρουσιάζει θετικό απολογισμό!
Μαζευτείτε σε φιλικά σπίτια
Ξεχάστε την συχνή ανανέωση της γκαρνταφέρνοντας ο καθένας το φαγητό του.
ρόμπας,
Ένδυμα ανεπίσημο, τάπερ υποχρεωτικό.
δοκιμάστε την μεταποίηση,
Ξεχάστε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο.
την ανακύκλωση, την ανταλλαγή.
Η ζωή μας έχει γίνει ποδήλατο, καβαλήστε το.
Ξεχάστε την κοσμική ζωή και την έξοδο,
Καλές βόλτες! κομψαίνει και ομορφαίνει.
κάντε < είσοδο >στο σπίτι με φίλους .
Ξεχάστε το shopping therapy,
Δεν θα δείτε πολύ κόσμο,
ανακαλύψτε το work therapy,
αλλά μόνο αυτούς που είναι σημαντικοί για
κατά κόσμων εργασιοθεραπεία!
σας!
δεν βλάπτει τον προϋπολογισμό,
Και θυμηθείτε να ξεχάσατε ... αυτά που ξέρατε!
ενεργοποιεί ταλέντα
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Σελίδα4

Το φυσικό κάλλος της Άσκρης

2 Απριλίου Ετησία διάσχιση Ολμειού
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Χθες Κυριακή 2-4-2017 περπατήσαμε μαζί με τους
«Ελεύθεροι Ορειβάτες Θήβας» και το «Σύλλογο Φιλοπρόοδων Άσκρης» Βοιωτίας κάνοντας διάσχιση
του Ολμειού ποταμού. Ήταν μια συνάντηση τριών
Συλλόγων με συμμετοχή 75 ατόμων. Συναντηθήκαμε στο εκκλησάκι του Χριστού κι από εκεί κατηφορίσαμε το μονοπάτι βλέποντας τον κάμπο της Κωπαΐδας και την Αλίαρτο.
Η πολύ καλή μέρα συνέβαλε στην ευχάριστη πορεία
που τα είχε όλα....ανάβαση κόντρα στο ποτάμι ανεβοκατεβαίνοντας τα βράχια στην κοίτη του Ποταμού
βλέποντας καταρράκτες και λιμνούλες ανά διαστήματα, όπως και ταμπελάκια με τα ονόματα από τις
εννέα Μούσες που κατά την μυθολογία εδώ λουζόντουσαν στα γάργαρα νερά από τις πηγές του Ελικώνα. Τελειώνοντας την πορεία στο ποτάμι συνεχίσαμε σε μονοπάτι έως κάποιο σημείο που μας περίμεναν γυναίκες του Συλλόγου Άσκρης και μας πρόσφεραν φασολάδα, ψωμί και ντόπιο κρασί. Ξεκουραστήκαμε ακούγοντας όμορφες ιστορίες από τον
πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης και
εφόσον τους ευχαριστήσαμε ανεβήκαμε σε φορτηγό
έως το σημείο που μας περίμενε το πούλμαν για την
επιστροφή μας στην Κόρινθο. Μια ακόμη ιδιαίτερη
και πανέμορφη πορεία τελείωσε αφήνοντας σε όλους όμορφες αναμνήσεις.

Ελεύθεροι Ορειβάτες Θήβας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση στον Ολμειό ποταμό με την συμμέτοχη 75 ορειβατών. Ο σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης με την
φιλοξενία του έδειξε το πρόσωπο που πρέπει να έχουν οι πεζοπορίες.
Ο ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που μας τίμησε με την παρουσία
του μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο για
το ήθος όσο και για την ομαδικότητα.
Ευχαριστούμε τις γυναίκες τις Άσκρης για την υπεροχή φασολάδα καθώς και τον κύριο Άγγελο για το
καταπληκτικό κρασί που πρόσφερε!
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Ευχόμαστε πάντα τέτοια!
(ΣΣ Το ερυθρό κρασί ήταν επιλογή και προσφορά
του Θανάση Ζαχαρία)
29 Απριλίου Σκάλα - Ολμειός - Αγ. Μαρίνα
Παρέα με τους σπουδαστές του SOAR(school of all
relations)
7 Μαΐου Πολιάνα Κουρσάρα. Διάνοιξη μονοπατιού
27 Μαΐου Πουρνάρα – Κάνταλο - Κερασιά
Υπεροχή μεσημεριανή Σαββατιάτικη πεζοπορία!!
5 Ιουνίου 2017 διάνοιξη και σηματοδότηση
Ελεύθεροι Ορειβάτες Θήβας
Η παρέα μας σε συνεργασία με τον πρόεδρο του
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης πραγματοποίησε
την διάνοιξη και λεπτομερή σηματοδότηση του μονοπατιού Πολιάνα -Πουρνάρι μέσω Πόρτας Χαλικιού.
Η διαδρομή είναι μήκους 4 χιλιόμετρων με ήπια υψομετρική διάφορα μέσα στα έλατα και σχεδόν σε
όλη την διάρκεια υπό σκιά!
Το μονοπάτι τέμνει σε ένα σημείο το μονοπάτι που
ξεκάνει από Χαλίκι προς Ιπποκρήνη
11 Ιουνίου Γύρος της Κουρσάρας
ΦΙΛΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πεζοπορία Ιουνίου του Δ Λεβαδεων, στον Ανατολικό Ελικώνα! Συμμετείχαν ο πολιτιστικός σύλλογος φιλοπροόδων της Άσκρης, ο πολιτιστικός σύλλογος γυναικών της Άσκρης( τους οποίους ευχαριστούμε για
την άψογη φιλοξενία τους), οι ελεύθεροι ορειβάτες
Θήβας ΕΛΟΘ, καθώς επίσης είχαμε συμμέτοχες
από Ιτέα, Δεσφίνα, Βίλια κλπ! Τους ευχαριστούμε
όλους για την συμμέτοχη τους, αλλά κ για την πολύ
καλή παρέα τους!

Η διαδρομή μας ξεκίνησε και κατέληξε στην Άσκρη.
(ΙΛΠ)

Σελίδα5

Παγκόσμια γιορτή Μητέρας
Δεύτερη Κυριακή του Μάη,
κάθε χρόνο, σε μια κινητή
γιορτή, γιορτάζουν οι μάνες
όλου του κόσμου. Πώς όμως
ξεκίνησε αυτή η γιορτή; Όλα
οφείλονται στην Άννα Τζάρβις. Μια γυναίκα που βοήθησε
στην δημιουργία μιας ημέρας
αποκλειστικά
αφιερωμένη
στις γυναίκες-Μάνες όλου του
κόσμου και που τελικά η ίδια
είχε τέτοια αποστροφή για τη
γιορτή που δημιούργησε, κάνοντας σκοπό της ζωής της να
μπορέσει να την καταργήσει.
Η διόγκωση που πήρε η συγκεκριμένη γιορτή καθώς και
η ακατάσχετη εμπορευματοποίηση έφτασαν την Άννα
Τζάρβις να γίνει η μεγαλύτερη
πολέμιος της γιορτή που η ίδια
καθιέρωσε.
Η Τζάρβις είχε χάσει την μητέρα της το 1905. Δύο χρόνια
μετά ένοιωσε την ανάγκη να
τιμήσει τη μνήμη της, διοργανώνοντας μια τελετή, ενώ αργότερα διεξήγαγε μια εκστρατεία για να καθιερωθεί η "Ημέρα της Μητέρας" σαν αναγνωρισμένη γιορτή.
Έτσι λοιπόν η εκστρατεία
αυτή είχε μεγάλη απήχηση
και στις 10 Μαΐου εκείνης της
χρονιάς, εκατοντάδες οικογένειες συγκεντρώθηκαν στην

γενέτειρα της Τζάρβις σε μια
εκκλησία που αργότερα μετονομάστηκε "Διεθνής Ναός της
Μητέρας"
Τελικά η ιδέα αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και το
1914 καθιερώθηκε επίσημα
ως" Γιορτή της Μητέρας" η
δεύτερη Κυριακή του Μαΐου,
και τα πρώτα χρόνια ήταν επίσημη αργία.

Έτσι λοιπόν η γιορτή πολύ
γρήγορα έγινε δημοφιλής και
όπως συνήθως συμβαίνει σ'
αυτές τις περιπτώσεις, εξαιρετικά εμπορική. Η Τζάρβις έχοντας απογοητευτεί από την
εμπορική έκταση του εορτασμού, πιστεύοντας ότι η γιορτή έχει χάσει το πραγματικό
της νόημα ξεκινάει μια αντίστροφη εκστρατεία. Προσπαθεί να πείσει τους πολίτες να
Η Γιορτή της Μητέρα φέτος
μη αγοράζουν λουλούδια, σοκολάτες ειδικές κάρτες και γιορτάστηκε στις 14 Μαΐου
άλλα δώρα για τις μητέρες
Χρόνια πολλά σε όλες τις
των εκείνη την ημέρα. Η ίδια
έλεγε πως " το να στέλνεις τυ- Μάνες του κόσμου
πωμένες κάρτες στην γιορτή

Ρώτησαν τον Δαλάι Λάμα:
«Τι σας εκπλήσσει στον κόσμο»;
Και είπε:
«Ο άνθρωπος!
Γιατί θυσιάζει την υγεία του για
να βγάλει λεφτά.
Ύστερα θυσιάζει τα λεφτά του,
για να ανακτήσει την υγεία του.
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της μητέρας δείχνει ότι είσαι
τεμπέλης για να γράψεις ένα
γράμμα στη γυναίκα που έκανε για σένα περισσότερα απ'
όσα οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος στον κόσμο¨.
Το μένος της για τους εμπόρους έφτασε σε τέτοιο σημείο
που την έκανε να χαρακτηρίσει τους λουλουδοπώλες λωποδύτες ληστές και πειρατές
οι οποίοι με την απληστία τους
υπονόμευαν μια από τις λαμπρότερες
και
αγνότερες
γιορτές.
Έτσι λοιπόν η Τζάρβις άρχισε
να μαζεύει υπογραφές από
σπίτι σε σπίτι για να ακυρώσει
την Ημέρα της Μητέρας, βέβαια δεν τα κατάφερε αρρώστησε και πέρασε τις τελευταίες ημέρες της σε Σανατόριο
πνιγμένη από τα χρέη. Πέθανε στις 24 Νοεμβρίου 1948 χωρίς να μάθει ποτέ πως ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων για
την παραμονή της στο Σανατόριο εξοφλήθηκε από μια
ομάδα ανθοπωλών.

Και ανησυχεί για το μέλλον, ώστε δεν απολαμβάνει
το παρόν,
και ως αποτέλεσμα, αυτός δεν ζει ούτε στο παρόν
ούτε στο μέλλον.
Και ζει, σαν να μην πρόκειται ποτέ να πεθάνει.
Και πεθαίνει χωρίς να έχει ζήσει στην πραγματικότητα».

Σελίδα6

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 27 (1972), Χρονικά Παύλος Λαζαρίδης
Ναός Χριστού
Εις άπόστασιν ολίγων χιλιομέτρων ΒΑ. του
χωρίου Παναγιά Θηβών, έκειντο τά ερείπια εκκλησίας, γνωστής εις τους κατοίκους του χωρίου
ως Ανάστασις του Χριστού ή απλώς «Χριστός».
Υπό της ευσέβειας κινούμενοι οι χωρικοί ήρχισαν νά καθαρίζουν τά ερείπια ταύτα από της
αγρίας βλαστήσεως, οπότε απεκαλύφθησαν τά
λείψανα τοιχοδομίας μέχρι του ύψους των καμάρων και των σφαιρικών τριγώνων ναού λίαν ενδιαφέροντος τύπου.
Ή Εφορεία, ευθύς ώς έλαβε γνώσιν, ανέλαβε τάς περαιτέρω, εργασίας
καθαρισμού
και αποκαταστάσεως
του κτίσματος.
Βάσει των σωζόμενων στοιχείων εγένετο η σχεδιαστική
αποκατάστασις
του
μνημείου.
Κατόπιν
σχετικής
εγκρίσεως
εγένετο η αναστήλωσις του μνημείου, εις
τήν τοιχοποιίαν του
οποίου έχει γίνει χρήσις υλικοϋ προερχομένου εξ αρχαίων κτηρίων,
γλυπτών, επιγραφών κλπ. Το σύστημα της τοιχοποιίας, ο τρόπος χρήσεως τεμαχίων πλίνθων
και αι βαρείαι αναλογίαι των κεραιών, αι οποίαι
ενθυμίζουν έτερον περιφανές μνημείον της Βοιωτίας, την μονήν Σκριπούς, αποτελούν ενδείξεις
δυναμένας να κατατάξουν το αναστηλωθέν
μνημείον εις τον γνωστόν μεταβατικόν τύπον
και να τοποθετήσουν αυτό χρονολογικώς περί
το β' ήμισυ του 9ου ή τας αρχάς του 10ου αι.
Τέλος, σημειούται, ότι επί των εσωτερικών
επιφανειών των τοίχων σώζονται ελάχιστα, δυστυχώς, τμήματα του ζωγραφικού διακόσμου εις
δύο στρώματα, το δεύτερον των οποίων δύναται
νά τοποθετηθή περί τόν 13ον αι.
Επισκοπή ή Άγιος Γεώργιος
Εις άπόστασιν ολίγων χιλιομέτρων προς
ΝΑ. του Χριστού, εις θέσιν γνωστήν υπό την ονομασίαν Επισκοπή, υπάρχουν κατεσπαρμένα
εις τους αγρούς και προβάλλονται εδώ και εκεί

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 18

από του εδάφους ερείπια αρχαίων κτηρίων. Τα
ερείπια ταύτα παρουσιάζουν ισχυράν τοιχοποιίαν, εις την οποίαν έχει χρησιμοποιηθή άφθονον, εις δευτέραν χρήσιν, αρχαίον υλικόν. Πολύ
αραιά συναντώνται θραύσματα κεράμων εις
τους αρμούς. Εις τον αμπελώνα Παπαϊσιδώρου
σώζεται καμαροσκεπές κτίσμα, μέρος πιθανώς
του κατεστραμμένου ναού του Αγίου Γεωργίου,
εις, την τοιχοδομίαν του οποίου έχουν τοποθετηθή μεγάλοι σταυροί ώς διάκοσμος. Τεμάχια
μαρμαρίνων μελών; θραύσματα αγγείων, λύχνων, λαβαί αμφορέων κ.λ.π., τά όποια ευρίσκο-

νται εν αφθονία εις τους αγρούς, μαρτυρούν την
ύπαρξιν υπό το έδαφος σημαντικών κτηρίων της
Παλαιοχριστιανικής και της κυρίως Βυζαντινής
περιόδου.
Άγιος Βλάσιος
Ο κοιμητηριακός ναός του χωρίου Παναγιά,
κτισθείς συμφώνως προς επιγραφήν το ΑΩΝΗ
(1858), είναι τρίκλιτος, ξυλόστεγος βασιλική με
τοξοστοιχίας. Εκ των τριών αψίδων του ιερού, αι
δύο πλάγιαι είναι ημιεξάγωνοι εξωτερικώς, ενώ
η μεσαία πολύπλευρος. Εις το κτιστόν τέμπλον
σώζονται τοιχογραφίαι άνευ αξιώσεων. Εις τήν
τοιχοποιίαν του ναού έχει γίνει χρήσις αρχαίου
ύλικού.
Χάρτης της κοιλάδας των Μουσών
(από το βιβλίο του PAR M.P. DECHARME, για τις
Μούσες του Ελικώνα, 1866)
Μελετήστε τον.
Δείτε τα εξωκκλήσια που υπήρχαν πριν 150 χρόνια και τα
οποία προφανώς δεν κτίστηκαν επί Τουρκοκρατίας (ΙΛΠ)

Σελίδα7

Καλοκαιράκι - διακοπές- βουνό - ήλιος- θάλασσα
Με το τεύχος αυτό βρισκόμαστε στην καρδιά ραμονή μας σ' αυτόν εγκυμονεί σοβαρούς κιντου καλοκαιριού. Εποχή για διακοπές - για ό- δύνους για την υγεία μας, και η μείωση της
σους μπορούν - και φυσιΑλυκή, αρχές του 1960
κά πού αλλού; Εκτός από
Οι μικροί είναι η Γεωρ.
το βουνό που πάντα μας
Μπαμπούλα και ο Κώπεριμένει και είναι τόσο
στας. Ιωάννου
κοντά μας όμορφος ήρεμος και καταπράσινος, ο
περίφημος Ελικώνας, να
μας χαρίσει το πλούσιο
οξυγόνο του και τις ομορφιές του, είναι και η θάλασσα. Ο Κορινθιακός και
πιο συγκεκριμένα ο κόλπος των Αλκυονίδων, μας
περιμένει και φέτος, μια
ανάσα από το χωριό μας,
να μας προσφέρει στιγμές
χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Τα κρυστάλλινα νεέκθεσής μας στις ακτίνες του είναι σημαντική.
ρά στο Σαράντι, στον Άη Νικόλα, στην Αλυκή,
Στην εποχή μας λοιπόν δεν ωφελεί να "παίζει"
στη Λιβαδόστρα, στον Άγιο Βασίλειο, μας κακανείς με τον ήλιο. Ας τον κάνουμε σύμμαχό
λούν ν' ανακαλύψουμε τις ομορφιές που κρύμας και ας ευχηθούμε να φωτίσει τις καρδιές
βει ο τόπος μας, να χαρούμε τη θάλασσα και
μας και να διώξει τα σύννεφα-φόβους- που
τον ήλιο.
φωλιάζουν τα τελευταία χρόνια πάνω από την
Ο ήλιος μπορεί να είναι η πηγή φωτός αλλά
πατρίδα μας.
και της ίδιας της ζωής, ωστόσο η αλόγιστη παΚαλή ξεκούραση.
Μπιφτέκια λαχανικών χωρίς λάδι
Υλικά για 3 μερίδες
1 φλιτζάνι βρασμένα φασόλια
1 καρότο βραστό, 3 πατάτες βραστές, 1/2
κρεμμύδι, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 1 φλιτζάνι καλαμπόκι,1/2 σκελίδα σκόρδο
λίγο μαϊντανό, αλάτι πιπέρι, ρίγανη, 1-2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη.
Εκτέλεση
Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μούλτι - αναδευτήρι. Με αλευρωμένες τις παλάμες μας πλάθουμε τα μπιφτέκια και τα περνάμε από την
φρυγανιά. Τα βάζουμε σε λαδόκολλα στο ταψί
και τα ψήνουμε στο γκριλ του φούρνου στους
200 για 30΄ ανάλογα με τον φούρνο.
Πολύ δυναμωτικά και νηστίσιμα.
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Θυμηθείτε την συνταγή τις ημέρες νηστείας.
Καλή επιτυχία

Σελίδα8

Η Ελλάδα με τα μάτια φίλων
VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE LA GRECE SE DISPARAITRE JEAN RICHPIN
Ένα εντυπωσιακό κείμενο του γνωστού Γάλλου λοΑλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει
γοτέχνη του περασμένου αιώνα Ζαν Ρισπέν, για την
έστω και μια ελληνική λέξη)!
προσφορά της Ελλάδα στον παγκόσμιο πολιτισμό:
Σβήστε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική
Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα αφήνει την τελευταία λέξη!
της πνοή, θα είναι ΕΛΛΑΣ!
Αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του ΧριΔεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφοστού! Βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτόν που
ρά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη...
έχει το χρίσμα!
Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων.
Αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (να μην έχει την ελληΑδειάστε όλα τα μουσεία σας, από όλον τον κόσμο.
νική γεωμετρία)!
Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη..
Σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους ΜυθιΈπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού:
κούς και Ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία σας,
Από την ιατρική σας, την φαρμακευτική σας.
αλλάξτε το όνομα της Ιστορίας, αλλάξτε τα ονόματα
Από τα μαθηματικά σας (γεωμετρία, άλγεβρα)
στα πανεπιστήμια σας, διαγράψτε την φιλοσοφία, αλΑπό την φυσική σας, τη χημεία σας, την αστρονομική
λάξτε τον τρόπο γραφής σας χρησιμοποιήστε τον αρασας, την πολιτική σας.
βικό, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε...
Από την καθημερινότητα σας.
Θα πείτε "δεν γίνεται".
Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήΣωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεμα, κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη!
ριώσετε ούτε μία πρόταση! Δεν γίνεται να σβήσει η ΕλΣβήστε την γεωμετρία από τα κτίρια σας, από τους δρόλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον
μους σας, από τα παιχνίδια σας, από τ' αμάξια σας!
πλανήτη...
Σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάΗ πρόκληση πάντως ισχύει!
κου, διαγράψτε την δημοκρατία και την πολιτική!
Ζαν Ρισπέν (Αλγερία 1849 – Παρίσι 1926).
Διαγράψτε την βαρύτητα και φέρτε τα πάνω κάτω, αλΓάλλος λογοτέχνης και δραματουργός.
λάξτε τους δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά!

Η προτροπή τοῦ Σέρβου συγγραφέα DEJAN LUČIĆ στον Ελληνικό λαό! (26/08/2012)
Ἕλληνες, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ καταλάβετε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ
αντιδράσετε. Ἐμεῖς στὴν Σερβία λέμε: ἡ ἀρκούδα χόρευε
στὸ κατώφλι μας, καὶ τώρα ἔρχεται καὶ στὸ δικό σας. Δὲν
εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀποσταθεροποιήθηκε λόγω
τῶν χρηματικῶν δανείων, τὰ ὁποῖα ἦρθαν καὶ ἔφυγαν
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ξοδέψατε ἐσεῖς δισεκατομμύρια
εὐρώ. Αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα καὶ
ἔφυγαν μὲ σκοπό νὰ χρεωθεῖτε καὶ νὰ τὰ πληρώνετε, μὲ
σκοπὸ κάποιος νὰ ἁρπάξει τὴν ἱερή
σας Ἑλληνικὴ χώρα.
Οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Γερμανοὶ θέλουν
τὰ νησιὰ κοντὰ στὴν τουρκικὴ ἀκτή,
ὅπου στὴ θάλασσα ὑπάρχει πετρέλαιο. Ἡ Κρήτη εἶναι σὲ κίνδυνο.
Κρητικοί: νὰ εἶστε ἡ ἀρχὴ τῆς
ἀντίστασης κατὰ τῆς κατοχῆς τῆς Ἑλλάδας. Ἐσεῖς τὸ
μπορεῖτε, ἐσεῖς τὸ ξέρετε, ἐσεῖς ὅλοι σὰν τοὺς
Σπαρτιᾶτες, σὰν τὸν Ἀχιλλέα. Ὁ κάθε Κρητικὸς εἶναι σὰν
αὐτόν.
Ἐσεῖς Ἀθηναῖοι, Θεσσαλονικεῖς, ξέρετε τί πρέπει νὰ κάνετε. Νὰ εἶστε σοφοί. Χρησιμοποιεῖστε τὴν ἑλληνικὴ διασπορά. Χρησιμοποιεῖστε τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία μέσῳ
Ἐκκλησίας. Παντοῦ στὸν κόσμο. Ἐνεργοποιεῖστε τὸ
ἑλληνο-αμερικανικὸ λόμπι σας. Συνεδεθεῖτε μὲ τοὺς
Ἀρμενίους.
Ἡ Σερβία δέχθηκε ἐπίθεση γιατὶ εἶναι Ὀρθόδοξη χώρα.
Ἡ Ἑλλάδα δέχθηκε ἐπίθεση γιατὶ εἶναι Ὀρθόδοξη χώρα.
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Τοὺς Ἀρμένιους στὴν Τουρκία τοὺς καταπιέζουν γιατὶ
εἶναι Ἀρμένιοι, Ὀρθόδοξοι. Ὁ σκοπός, βέβαια, εἶναι ἡ
Ρωσία. Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ ληστέψουν τὴν Ρωσία. Σ’
αὐτὴν τὴν προσπάθεια ληστείας τῆς Ρωσίας, τὸ πρῶτο
ἐμπόδιο ἦταν ἡ Σερβία, τὸ δεύτερο ἐμπόδιο εἶστε ἐσεῖς οἱ
Ἕλληνες. Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἐμεῖς οἱ Σέρβοι κι
ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες, καὶ ἴσως οἱ Βούλγαροι, πρέπει νὰ
ἑνωθοῦμε, ἀλλιῶς θὰ ἐξαφανιστοῦμε. Ἡ Τουρκία, καὶ τὸ
ἰσλάμ εἶναι ὁ κινητήριος μοχλὸς τῆς καταστροφῆς καὶ
τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Σερβίας, καὶ τῆς Εὐρώπης στὸ μέλλον.
Ἡ Γερμανία θέλει νὰ ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὸ πλεόνασμα
τῶν Τούρκων στὸ δικό της ἔδαφος ἐπιστρέφοντάς τους
στὰ Βαλκάνια. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ καταστραφεῖ καὶ νὰ
μικρύνει ἡ Ἑλλάδα. Ἐσεῖς ξέρετε σὲ τί κατάσταση βρίσκεται ὁ Στρατός σας. Λένε ὅτι θὰ γίνει πόλεμος μικρός,
σύντομος στὴ θάλασσα. Μπορεῖ νὰ εἶναι σύντομος γιατὶ
θὰ γίνει προδοσία στὴν κορυφὴ τῆς ἡγεσίας σας ἀπὸ
τοὺς Ἄγγλους κατασκόπους, οἱ ὁποῖοι δὲν δουλεύουν γιὰ
τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας.
Ἕλληνες ξυπνῆστε. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ξυπνήσετε καὶ νὰ
σηκωθεῖτε νὰ σταματήσετε τὴν καταστροφὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας στὴν Ἑλλάδα, στὰ Βαλκάνια καὶ στὸν κόσμο.
Ἐνεργοποιεῖστε τὴ διπλωματία σας καὶ πρὸς τὴν
Ἀνατολὴ καὶ πρὸς τὴν Δύση. Ψάξτε συμμάχους οἱ ὁποῖοι
εἶναι ἐχθροὶ τῶν ἐχθρῶν σας. Νὰ εἶστε σοφοί.
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
(Επιλογές ΙΛΠ)

Σελίδα9

Αγία Παρασκευή
Σε λίγες μέρες- στις
26 Ιουλίου- στο γραφικό μικρό εκκλησάκι
της
Αγίας
Παρασκευής θα γιορτάσουμε την μνήμη της όπως γίνεται κάθε
χρόνο με την μεγαλοπρέπεια που της ταιριάζει. Εξάλλου, λίγο
πολύ, οι περισσότεροι
Ασκραίοι έχουμε ζητήσει τη μεσολάβησή της για κάποιο μας πρόβλημα.
Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στην Ρώμη.
Μετά τον θάνατο των γονέων της μοίρασε την
περιουσία της στους φτωχούς της Ρώμης, και
άρχισε να διδάσκει τον λόγο του Χριστού.. Συνελήφθη και καλέστηκε να προσφέρει θυσία
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στα είδωλα. Φυσικά αρνήθηκε και καταδικάστηκε σε μαρτυρικό θάνατο.
Την έβαλλαν σε ένα βαρέλι με καυτό λάδι
αλλά αυτή δεν έπαθε τίποτα. Λέγεται ότι ο
βασανιστής της θέλησε να δοκιμάσει πόσο
καυτό ήταν το λάδι, αλλά τυφλώθηκε ο ίδιος.
Με θαυματουργική επέμβαση της Αγίας ο βασανιστής της ξαναβρήκε το φως του. και πίστεψε στον Κύριο. Από αυτό το θαύμα η Αγία
Παρασκευή απέκτησε κι την σχέση της με
τους τυφλούς. Λίγο αργότερα αποκεφαλίστηκε.
Στο Αγίασμά της στην Αλικαριά της Αγχιάλου πολλοί έβρισκαν και βρίσκουν ανακούφιση και θεραπεία.
Η Αγία Παρασκευή προστατεύει τους ασθενείς με οφθαλμολογικές παθήσεις και τους οφθαλμιάτρους.
Αξίζει, λοιπόν, κάθε θαυμασμός στην Αγία Παρασκευή και κάθε τιμή στην Ιερά μνήμη της.

Σελίδα10

Παρουσίαση βιβλίου Γιώργου Κ. Μπακλάκου

Η παρουσίαση έγινε όπως στην πρόσκληση, σε μία λιτή αλλά πανέμορφη εκδήλωση. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, κυρίως με Ασκραίους, που ο Γιώργος κατάφερε να τους συγκεντρώσει. Καταπληκτική η ομιλία της Βίκυς Κλεφτογιάννη και
φυσικά του Γιώργου. Το εξώφυλλο είναι
της Τράδας Μάτζαλη.
Η ΦτΑ εύχεται το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και στον Γιώργο να συνεχίσει να
μας εντυπωσιάζει ευχάριστα.
Από τα 54 ποιήματα δημοσιεύουμε την

ΕΛΙΚΩΝΙΑΔΑ ΜΟΥΣΑ
Το σώμα μιας γυναίκας που έγινε βουνό, που έγινε καράβι.
Στα πόδια της κατάρτι κόκκινο σαν καμωμένο από κεραυνό
τραβάει απ' τα μαλλιά τ' αδέρφια του και ζευγαρώνει με τις αστραπές
Στους πρόποδες, στην πλώρη της, βαθιά ριγμένη η άγκυρά της μέσα μου.
Εγώ από όλους τους τόπους αυτοανακηρύχθηκα πρόσφυγας
μα μόνο εδώ δεν είμαι ξένος, εδώ είμαι εγώ.
Σαν τώρα θυμάμαι εκείνη τη φορά που πρωτοανέβηκα στο στήθος της
που σκαρφάλωσα τα βράχια της κι έβαλα τη σημαία μου στο κορμί της.
Ως τότε είχα μάτια διακοσμητικά, τότε είδα.
Το σμίξιμο τ' ουρανού και της θάλασσας από εδώ ως τον ορίζοντα.
Τον καταρράκτη να πηγάζει απ' το σημάδι που άφησε ο Πήγασος
κι είδα απ' όλα πιο πολύ τον κάμπο, πράσινο και ξανθό.
Απλωμένος ως εκεί που έφτανε το μάτι μου
λες και ξάπλωσε στης γης να μαζέψει ήλιο, να παίξει και να ζεσταθεί.
Είδα το μόχθο του ξωμάχου που φωνάζει και βαρυγκωμά
μα και την αγάπη, τη στοργή που αφιερώνει στο χώμα
τον ιδρώτα του να ποτίζει το σπόρο.
Πώς να ξεχάσω.
Άνεμε μη φυσάς, μη σκουπίζεις τα χείλια της.
Άσε με να μείνω εκεί.

(ΙΛΠ)
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Σελίδα11

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης

Για άλλη μια χρονιά οι γυναίκες του Συλ- πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του ιερού λειλόγου, αλλά και άλλοι πιστοί συγκέντρωσαν ψάνου μαζί με τεμάχιο ξύλου που βρίσκονται
χρήματα για τον στολισμό του επιταφίου του στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία.
χωριού μας. Με κατάνυξη, πλήθος κόσμου και
με τη συνοδεία της χορωδίας του χωριού ψάλθηκαν τα Άγια Πάθη και έγινε η περιφορά
του.

Στις 14 Μαΐου οι γυναίκες του Συλλόγου
επισκέφθηκαν το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στη “θόλο” του “Ελληνικού Κόσμου”
και παρακολούθησαν ένα πρωτόγνωρο και
τρισδιάστατο θέμα. Το μνημείο -σύμβολο της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η Αγία Σοφία, "ξετυλίγει" τις συναρπαστικές
πτυχές της μέσα από μια 45λεπτη προβολή καθώς ο θεατής βιώνει κάτι ξεχωριστό: τη
"μετάβασή" του στο εσωτερικό του ναού παρακολουθώντας βήμα-βήμα τη δημιουργία της
πιο εντυπωσιακής εκκλησίας διαχρονικά.
Στις 31 Μαΐου έγινε προσκύνημα στο σκήνωμα της Αγίας Ελένης. Σε κλίμα λαμπρό
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Στις 12 Ιουνίου, για ακόμη μια φορά, οι γυναίκες του Συλλόγου έκαναν τις καθιερωμένες ετήσιες εξετάσεις τους στην Βιοκλινική
Αθηνών.
Το χορευτικό του Συλλόγου μας παρευρέθηκε στις 27 Μαΐου στο Νεοχώρι σε εκδήλωση
με θέμα έκθεση Αγιογραφίας. Για πολλοστή
φορά, στις 4 Ιουνίου, χόρεψε στην Αγία Τριάδα
για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος. Στις
28 Ιουνίου χόρεψε στην Πέτρα και στις 1 Ιουλίου θα χορέψει στο Μαυρομμάτι.
Το 5ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών του
Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2017 και ώρα 8.30 μμ στην πλατεία του
χωριού. 7 χορευτικά της περιοχής μας μαζί με
την παραδοσιακή ορχήστρα "ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΌ
ΣΕΡΓΙΑΝΙ" του Κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΆΚΚΑ θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο, την αγάπη και το μεράκι
τους για τον χορό και τον πολιτισμό γενικότερα.!! Θα ακολουθήσει παραδοσιακό ξεφάντωμα για όλους τους παρευρισκό-μενους.
Σας περιμένουμε όλους !!!
Κλείνοντας, ο Σύλλογός μας εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της γυναίκας που μας γαλούχησε στα πρώτα σωστά
βήματα, την δεύτερη μητέρα μας, αλλά και
των παιδιών μας, την “κυρία Γιάννα” μας.
Θερμά συλλυπητήρια και στην οικογένεια
του Αθανασίου Λυμπέρη, του επί χρόνια
προέδρου του χωριού μας, του ανθρώπου που
ανάπλασε και άλλαξε αυτόν τον μικρό τόπο.
Καλό Καλοκαίρι σε όλους
Σελίδα12

Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Με βάση το ψήφισμα της Τακτικής Γενικής ποσού στον Σύλλογο για συνέχιση των εργαΣυνέλευσης στάλθηκε η από 16 Φεβ 17 επι- σιών ανάδειξης της Κοιλάδας των Μουσών.
στολή με αποδέκτες, όπως παρακάτω:
Αποβλέπουμε με εμπιστοσύνη στις εκ μέΠΡΟΣ: Βουλευτές Βοιωτίας
ρους σας ενέργειες.
κ. Θηβαίο Νικόλαο
Από τους βουλευτές αντέδρασε μόνον ο κ.
κ. Κουτσούμπα Ανδρέα
Καρακώστας της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έκ. Καρακώστα Ευάγγελο
κανε επερώτηση προς τους υπουργούς Πολιτισμού και Εσωτερικών, αλλά οι αρμόδιοι υKOIN: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Δήμο Αλιάρτου
πουργοί δεν καταδέχτηκαν να απαντήσουν.
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Οι άλλοι δύο βουλευτές προφανώς αδιαφόρηΤοπική Κοινότητα Άσκρης
σαν, αφού δεν ενημέρωσαν τον Σύλλογο.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας
Κατόπιν αυτών ζητήσαμε από 8 Μαΐου συΣωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
νάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπ. Ποκαι η οποία κατέληγε:
λιτισμού, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί
Δηλαδή με 50.000 ευρώ των Ελλήνων φοροακόμη. Οι όποιες μελλοντικές ενέργειές μας
λογουμένων, ανέσκαψαν επί 4 μήνες ένα μικρό
θα απορρέουν από το ψήφισμα της Γενικής
ανεσκαμμένο λάκκο (όσο μπορεί να σκάψει ο
Συνελεύσεως 2017.
νεκροθάφτης του χωριού σε 4 ημέρες).
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εΑπό τον τρόπο και την πορεία των ανασκαγκρίθηκε
από τη Γενική Συνέλευση και μετά
φών διαφαίνεται ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας και το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, εν τοις τη σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, στείλαπράγμασι, δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον για με αίτημα στο ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” για
ανάδειξη της Κοιλάδας των Μουσών. Ευελπιτην προώθηση του έργου.
στούμε ότι θα επικοινωνήσουν μαζί μας.
Κύριοι Βουλευτές
Οι εργασίες στο Πνευματικό Κέντρο θα αρΕπειδή η πρόοδος ανασκαφής του αρχαίου
χίσουν σύντομα. Όσοι χρησιμοποιούν το ΠΚ
θεάτρου της Άσκρης, πέραν της πολιτισμικής
(χορός, χορωδία, γυμναστική) και δεν είναι
διαστάσεώς της συνδέεται άμεσα και με την
ενεργά μέλη του Συλλόγου Φιλοπροόδων, είτοπική οικονομία και ανάπτυξη και επειδή η
ναι καιρός να καταβάλουν τα 10 ευρώ.
διαφάνεια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της
Για την εξασφάλιση πόρων, προκειμένου να
Δημοκρατίας,
γίνουν σημάνσεις των μονοπατιών του Ελιεπιζητούμε
1. Την επίσημη ενημέρωση για το τι μέλει κώνα, θα γίνει κάποια εκδήλωση στη Λίμνη
γενέσθαι, προκειμένου να ενημερωθούν, όχι Μουσών σε συνεργασία με τους “Βοιωτούς
μόνον για τα 380 μέλη του Συλλόγου, αλλά και ορειβάτες”. Αφορά το φυσικό κάλλος της Άόλοι οι Βοιωτοί που αγκάλιασαν το θέατρο και σκρης και απορρέει από τον σκοπό του Συλλόγου. Θα ενημερωθείτε με E-mail. Περιμέτην Κοιλάδα των Μουσών.
2. Την άδεια να διαμορφώσει τη σκηνή ο νουμε να είστε όλοι εκεί.
Αν καταφέρουμε και ασφαλτοστρωθεί ο
Σύλλογος, με την εποπτεία της αρχαιολογικής
υπηρεσίας, εφόσον, σύμφωνα με την τελευταία, δρόμος για το αρχαίο θέατρο, κάθε Κυριακή
θα έρχεται ένας τουλάχιστον ορειβατικός
δεν υπάρχει κάτι άξιο λόγου.
3. Τη λογιστική τακτοποίηση των μέχρι σύλλογος, με ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα τα
τούδε δαπανών και τη διάθεση του υπολοίπου πούλμαν δεν πάνε σε χωματόδρομο. (ΙΛΠ)
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Σελίδα13

Κοινωνικά
Η Κατερίνα Λυμπέρη και ο Βασίλης
Σιαμανδούρας έδωσαν λόγο αρραβώνα στις 14/5/17. Η ΦτΑ εύχεται και
στους γάμους.

Η Κωνσταντίνα Λυμπέρη και ο Κώστας Δραμισιώτης παντρεύτηκαν στις
30/3/17 με πολιτικό γάμο. Η ΦτΑ εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Στις 13 Μαΐου, στην εκκλησία της Άσκρης ο Ηλίας Καπονικολός και η Louise Emilie Blunk βάφτισαν την κόρη τους
Σοφία-Νεφέλη με νονά την Κωνσταντίνα Γκιζιώτη.
Βρείτε το αποτέλεσμα στην τέταρτη σειρά!!!

Προβλήματα λογικής

στρατόπεδο, προσπαθούσε να
βρει τρόπο να μπει. Κρύφτηκε
λοιπόν κοντά στην είσοδο και
περίμενε να δει τον τρόπο που
μπαίνουν οι Ρώσοι. Ύστερα από
λίγο, φτάνει ένας Ρώσος στρατιώτης, τον σταματάει ο φύλακας
και του λέει "οκτώ" αυτός απαντάει "τέσσερα" και μπαίνει μέσα
ανενόχλητος. Μερικά λεπτά αργότερα φτάνει ένας άλλος στραΒ. Ένας Αμερικάνος κατάσκοπος, τιώτης. Ο φύλακας του λέκρυμμένος έξω από ένα ρωσικό ει "δώδεκα" αυτός απαντάει "έΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 18

ξι" και μπαίνει και αυτός ανενόχλητος. Σίγουρος τότε ο κατάσκοπος για τον τρόπο που μπαίνουν στο στρατόπεδο, φοράει μία
ρώσικη στολή και κατευθύνεται
προς το στρατόπεδο. Τον σταματάει τότε ο φύλακας και του λέει
"τέσσερα" αυτός απαντάει "δυο"
και τότε ο φύλακας σηκώνει το
όπλο του και τον σκοτώνει. Τι θα
έπρεπε να έχει απαντήσει ο κατάσκοπος;

Σελίδα14

Δεν είναι πια μαζί μας

Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε Έφυγε
Πέππα
Αναστασία του Κωνσταντίνου
1928
23/ 4/2017
Παπαϊσιδώρου Δημήτριος
του Ισιδώρου
1942
28/ 4/2017
Κατρισιώση
Ελένη
του Δημητρίου
1929
1/ 5/2017
Ρουσέτη
Γιαννούλα
του Ιωάννη
1951
7/ 5/2017
Λυμπέρης
Αθανάσιος του Λουκά
1942
30/ 5/2017
Αρβανίτη
Αγγελική
του Σωτηρίου
1925
11/ 6/2017
Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
Αθανάσιος Λυμπέρης
Ο άνθρωπος ο οποίος, επί τρεις συνεχόμενες τετραετίες (1987-1998) ως πρόεδρος της κοινότητος
Άσκρης και για άλλη μία (2003-2006) ως πρόεδρος
τοπικής κοινότητος Άσκρης, συνέδεσε το όνομά
του με τη σημερινή μορφή του χωριού.

Γιάννα Ρουσέτη
Η νηπιαγωγός που αγάπησε το χωριό και αφοσιώθηκε για ολόκληρη τη ζωή της στα νήπια της
Άσκρης. Η σεβάσμια κυρία που έχαιρε εκτιμήσεως
από όλους τους Ασκραίους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

Λύσεις προβλημάτων 17ου τεύχους.
Α. 91. Ο πρώτος αριθμός υψώνεται στο τετράγωνο
και στο αποτέλεσμα προστίθεται το γινόμενο του
πρώτου επί του δεύτερου. Έτσι:
2&3: 2x2+2x3=4+6=10
5&2: 5x5+5x2=25+10=35
3&9: 3x3+3x9=9+27=36
6&3: 6x6+6x3=36+18=54
και τέλος:
7&6: 7x7+7x6=49+42=91

B. Ρωτά ο φυλακισμένος τον πρώτο φρουρό: "Εάν
ρωτήσω τον δεύτερο φρουρό ποια είναι η πόρτα που
οδηγεί στον θάνατο, ποια πόρτα θα μου δείξει;"
Ανεξαρτήτως του εάν ο φρουρός λέει ψέματα ή αλήθεια, η απάντηση που θα του δώσει θα είναι η
πόρτα που οδηγεί στην ελευθερία.
πόρτα 1 ελευθ.& πόρ.2 θάν.|πόρ.1 θάν.& πόρ.2 ελ.
φρ.1 αλ.
"πόρτα 1"
| "πόρτα 2"
φρ.1 ψέμ.
"πόρτα 1"
| "πόρτα 2"
(Τις απαντήσεις έδωσε ο Νίκος Μαυρομμάτης)

Την Παρασκευή 28 Απριλίου έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης μικρή μουσική βραδιά με χορωδιακά (κατά βάση ξένα) και έντεχνα τραγούδια
με τα παιδιά από την ομάδα σπουδαστών, από
διάφορες χώρες, που είχαν κατασκηνώσει στα "Δύο Φέτος, το Άγιο Φως της
Ποτάμια".
Ανάστασης στο χωριό
Η εκδήλωση Μαΐου με τον Βασίλη Τριτάκη και μας το έφεραν οι αθέμα “Εν το Παν - Εν το Όλον, από την αρχαία Ελ- δελφές Μιράντα και
ληνική → στην Ολιστική Ιατρική” αναβλήθηκε και Γεωργία Παν. Ρουσέτη.
θα επαναπρογραμματιστεί από Σεπτέμβριο.
Ας είναι φωτισμένες
Το Σάββατο, 6 Μαΐου, μίλησε στο Συνεδριακό μαζί και όλοι εμείς οι
Κέντρο Αλιάρτου ο Μανώλης Γλέζος με θέμα: “Οι Ασκραίοι
οφειλές της Γερμανίας προς τους Έλληνες, ένα ανεξόφλητο χρέος”.
πλούσιος και μάλιστα δισεκατομμυ- 100 εκατομμύρια. Μα, χμ. και πάλι
Σοφά λόγια
Κάποιος παραπονιόταν πως ήταν
φτωχός μέχρι που συνάντησε κάποιον σοφό δάσκαλο και του είπε το
παράπονό του. Ο δάσκαλος σαν σοφός που ήταν τον καθησύχασε λέγοντάς του πως ήταν πάρα πολύ
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ριούχος χωρίς να το ξέρει. Μα πως
απαντά ο φτωχός.
Να, παραπονιέσαι πως είσαι φτωχός; Ε, λοιπόν για 10 εκατομμύρια
δώσε μου το χέρι σου. Αυτός αρνείται. Τότε δώσε μου τα μάτια σου για

αρνείσαι. Αν σου ζητήσω την γλώσσα την μύτη τα πόδια κ.ο.κ. για φανταστικά ποσά, αρνείσαι ε;. Μα τότε
είσαι δισεκατομμυριούχος αδελφέ
και νομίζεις ότι είσαι φτωχός...
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Η Παναγιού Κων/νου Πέππα με τα εγγόνια της

Επάνω: 1970. Το Δημοτικό Σχολείο Άσκρης
σε εκδρομή.

Αριστερά: 2011. Αρχαίο θέατρο

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Βίκυ Κλεφτογιάννη
200 ευρώ στη μνήμη της θείας της Γεωργίας Κλεφτογιάννη.
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