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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 22● Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2018

Ασκραίοι στον ναό της Αφαίας στην Αίγινα
Από την ετήσια εκδρομή του Συλλόγου Γυναικών Άσκρης την Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Εκδηλώσεις τριμήνου
Σάββατο 28 Ιουλίου “Συναυλία με τον Μ. Χατζηγιάννη” στη Λίμνη Μουσών

Μουσεία 2018
Σάββατο 11 Αυγούστου “Η επιστροφή των Μουσών” στο αρχαίο θέατρο
Κυριακή 12 Αυγούστου “Έργα και Ημέραι ” του Ησιόδου στην πλατεία
Δευτέρα 13 Αυγούστου “Ανδρομάχη” του Ευριπίδη στο Δημοτικό Σχολείο

Γιορτή Κρασιού

Παρασκευή 31 Αυγούστου “Το κρασί ως διαχρονικό μέσο πολιτισμού” στο Πνευματικό Κέντρο
Σάββατο
1 Σεπτεμβρίου “Γιορτή κρασιού” στην Πλατεία
Κυριακή
2 Σεπτεμβρίου “Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών” στην Πλατεία
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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 € στο Πνευματικό
Κέντρο και από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Περιμένουμε άρθρα σας
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
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Σημείωση Σύνταξης
Μετά από ένα βροχερό διάλλειμα που μας δρόσισε, επί τέλους καλοκαίρι!!
Μια εποχή που αποβάλλουμε το κρύο του χειμώνα από μέσα μας. Η κυριότερη απόλαυση του
καλοκαιριού είναι ο
. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη για την ψυχική και σωματική μας
υγεία. Εγκυμονεί όμως και κινδύνους, εάν δεν την
απολαύσουμε με μέτρο, γι’ αυτό ας φανούμε προσεκτικοί.
Ανεξάρτητα αν θα μπορέσουμε να πάμε φέτος
σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό κοντινό ή μακρινό, ...πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί που σαν
λαός έχουμε "ΑΚΟΜΗ ΔΙΚΟ ΜΑΣ" άπλετο
και
απέραντο γαλάζιο, μπορώντας να χαρούμε το καλοκαίρι είτε μένοντας στο σπίτι μας είτε όχι.
Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε τον
μέσα μας, έτσι κι αλλιώς τα σύννεφα είναι περαστικά.
Όπως γνωρίζουμε είμαστε σε περίοδο μεγάλων
γεωπολιτικών αλλαγών ανατροπών και δοκιμασιών. Αν όμως το καλοσκεφτούμε, οι ανατροπές
δίνουν άκρα ταπείνωση. Η ταπείνωση ανεβάζει
ενώ η υπερηφάνεια κατεβάζει, και οι δοκιμασίες
είναι Θεία δώρα, κατά την θρησκεία μας, και όλα
όσα συμβαίνουν είναι αναμενόμενα.
Είμαστε στο τέλος μια δύσκολης σιδερένιας εποχής, και οδεύουμε προς μια Νέα Εποχή, και όλα
αυτά προϋποθέτουν ΚΑΘΑΡΣΗ. Γι’ αυτό ο μικρός
μας γαλάζιος πλανήτης βαδίζει σε μια Νέα Κοσμική δοκιμασία που πρέπει να φέρει μια ΝΕΑ
ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.
Τελικά με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας,
για να μη αφήσουμε να φωλιάσουν στις καρδιές
μας η θλίψη και η αγωνία, σας προτρέπουμε να
εστιαστείτε στο πρώτο εξώφυλλο του περιοδικού
μας και να συγκρατήσετε τις ημερομηνίες των
καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Θα σας περιμένουμε
με πολλή χαρά.
Καλό και ειρηνικό καλοκαίρι, με την ευχή να επικρατήσει η ΑΓΑΠΗ, η ΥΓΕΙΑ, και η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
για όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, προελεύσεις και χαρακτηριστικών όπου και αν βρίσκονται.
Για την "Φωνή της Άσκρης"
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα

Σελίδα 2

Περί γάμου
ὡραῖος δὲ γυναῖκα τεὸν ποτὶ οἶκον ἄγεσθαι, / Στην ώρα σου γυναίκα στο σπίτι σου να φέρεις, (Ε & Η, 695)

και συνεχίζει ο Ησίοδος
… μήτε πάρα πολύ μικρότερος απ᾽ τα τριάντα χρόνια, μήτε και πάρα πολύ μεγαλύτερος. Αυτός είναι ο
κατάλληλος καιρός για γάμο. Τέσσερα χρόνια να ᾽ναι
η γυναίκα έφηβη, τον πέμπτο να παντρεύεται.
Να παντρευτείς παρθένα, για να της μάθεις φρόνιμες συνήθειες, κι αυτήν προπάντων να παντρεύεσαι,
που κάθεται κοντά σου, αφού τα πάντα γύρω απ᾽ αυτήν καλά τα μάθεις, μην τύχει για τους γείτονες χαρά να παντρευτείς. Απ᾽ τη γυναίκα την καλή τίποτε
πιο καλό δεν αποκτά ο άντρας, και τίποτε πάλι φοβερότερο απ᾽ την κακή, που το φαΐ παραμονεύει: αυτή το σύζυγό της, και δυνατός να είναι ακόμα, δίχως
δαυλό τον καίει και πρόωρα γηρατειά του δίνει.

Σχόλια Πρόκλου

στ. 695-698 στον καιρό σου να πάρεις γυναίκα:
Το πρώτο από τα διδάγματα είναι να ορίσει την
κατάλληλη εποχή του γάμου και για τον άντρα και
για τη γυναίκα που θα παντρευτεί' γιατί αυτό ήταν
επακόλουθο της δήλωσης ότι η κατάλληλη εποχή
είναι το καλύτερο πράγμα σε όλα. Η κατάλληλη
εποχή, λοιπόν, του γάμου είναι για τον άνδρα γύρω
στα τριάντα χρόνια, ενώ για τη γυναίκα τα δεκαεννιά χρόνια γιατί ζητά από τον άντρα να παντρεύεται όταν βρίσκεται κοντά στα τριάντα, γιατί είναι
πια σταθερός και μπορεί να επιλέγεται για την ένωση που θα οδηγήσει στην παιδοποιία γι' αυτό και
ο Πλάτων (Νόμοι Δ’ 721b, S’ 785b. Πολιτεία Ε’ 460e)
τιμωρεί όποιον είναι άγαμος στο τριακοστό πέμπτο
έτος της ηλικίας του - και από τη γυναίκα να παντρευτεί όταν διανύει το πέμπτο έτος μετά την εφηβεία - και η εφηβεία είναι γύρω στο δέκατο τέταρτο έτος- , γιατί είναι πιο οργασμική και ως εκ
τούτου ευνοϊκή προς τη συνουσία και πραγματοποιεί πιο σθεναρά την ανατροφή των παιδιών.
στ. 699-705 παρθένα να παντρεύεσαι, για να τη
μάθεις τρόπους καλούς:
Δικαιολογημένα ζητά να παντρεύεται παρθένα'
γιατί αυτή είναι πιο υπάκουη από εκείνη που έχει
ήδη ανατραφεί με άλλα ήθη. Το «μην παντρευτείς
χαρά για τους γείτονες» - πράγμα που πρέπει να
προσέξεις - έχει ειπωθεί συνετά, προκειμένου ο
στόχος σου να αποβλέπει στην ευτυχία και να μην
μπάζεις στο σπίτι σου την πρώτη τυχούσα η οποία
θα το κάνει επαίσχυντο. Αυτά τα υποδεικνύουν και
τα επόμενα, δηλαδή ο έπαινος της ενάρετης γυναίκας και ο ψόγος της κακής. Γιατί λέει ότι η κακιά
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γυναίκα «παραμονεύει το φαΐ» και καίει χωρίς
δαυλό και κάνει σκληρά τα γεράματα του άντρα
της. Ως γυναίκα «παραμονεύει το φαΐ», λοιπόν,
πρέπει να εννοήσουμε είτε την τεμπέλα που ξέρει
μόνο να τρώει, είτε αυτή που τρώει μαζί με τον άντρα της και τον παραμονεύει για να του κάνει κάτι
κακό, είτε αυτή που τρώει μαζί με τους άλλους αντίθετα με τη θέληση του άντρα της . Η γυναίκα
που καίει χωρίς δαυλό δηλώνει εκείνη που σου
προκαλεί οργή και συνεχώς σε εκνευρίζει' αν θέλεις, σημαίνει και τη σπάταλη η οποία αφανίζει την
περιουσία, όπως η φωτιά. Εκείνη που οδηγεί σε
σκληρά γεράματα δηλώνει εκείνη που προκαλεί
θλίψεις και γίνεται αιτία κάθε στενοχώριας για τον
άντρα της και έτσι κάνει τα γεράματά του πιο βασανιστικά. Η ενάρετη γυναίκα έχει τον αντίθετο
χαρακτήρα από όλες αυτές , καθώς ανακουφίζει τα
γεράματα του άντρα της, διατηρεί την περιουσία
του φροντίζοντας ταυτόχρονα τον άντρα της και
κρατώντας τον ατάραχο, και επίσης τρώει μαζί με
όποιους θέλει ο άντρας της. Αυτό, λοιπόν, πρέπει
κανείς να αναλογίζεται όταν επιλέγει τον γάμο,
ακόμα κι αν παντρευτεί παρθένα.

Σχόλια

Από τη γένεση της αρχαίας ελληνικής πόλης –
κράτους (8ος αιώνας π.Χ.), πυρήνας της ήταν ο «οίκος», η πατριαρχική δηλαδή οικογένεια που ζούσε
κάτω από την ίδια στέγη, παρήγαγε και κατανάλωνε τα ίδια αγαθά. Η επιβίωση της πόλης εξαρτιόταν από τη συνέχιση των οίκων, κάτι που μπορούσε να γίνει μόνο με το γάμο και την απόκτηση
παιδιών.
Ο γάμος θωρούνταν ιερός στην αρχαιότητα και
ήταν πρώτιστο μέλημα των νομοθετών να ρυθμίζουν με αυστηρούς νόμους τα ζητήματα γνησιότητας των παιδιών και της κληρονομιάς ενός γάμου.
Οι γυναίκες έπρεπε να μένουν στο σπίτι για να
φροντίζουν τη διατήρηση των οίκων (ο οίκος συμπεριελάμβανε συγγενείς και δούλους), όταν ο άνδρας πολεμούσε ή αποφάσιζε για τα θέματα της
πόλης.
Πως καθοριζόταν η αρχή της ήβης; Ο ποιητής δεν
διευκρινίζει αλλά υποθέτουμε βάσιμα ότι εννοεί
την έναρξη της εμμηνορρυσίας, αφού μοναδικός
στόχος του αρχαίου γάμου ήταν η τεκνοποιία.
(Επιμέλεια ΙΛΠ)

Σελίδα 3

Ιστορίες από τα παλιά
Καμανάρια
Κάποια ημέρα του Οκτωβρίου του 1956, μία
παρέα του “πάνω μαχαλά” ξεκίνησε να πάει για
καμανάρια, αυτά τα μικρά τσαμπιά σταφυλιών
που αργούν να ωριμάσουν και απομένουν μετά
τον τρύγο. Την ομάδα αποτελούσαν οι: 10χρονος
Γιάννης Αθ. Πέππας, 9χρονος Νίκος Χ. Λεβέτας
(+), 8χρονος Βασίλης Ν. Παπαλουκάς (+),
7χρονος Γιώργος Αθ. Κλεφτογιάννης και ο γράφων, ο Βενιαμίν της παρέας, ο οποίος δεν είχε
ακόμη συμπληρώσει τα 4 έτη..
Εφοδιασμένοι με κοφίνια (καλάθια), ανάλογα με την ηλικία ενός εκάστου, περάσαμε την
Επισκοπή και κατεβαίναμε προς τον Παπανικόλα, όταν ο Γιώργος ο οποίος προηγείτο φώναξε
“ένας τρελός” και παρατώντας το κοφίνι έφυγε
βολίδα για το χωριό. Ο πανικός του Γιώργου παρέσυρε και τους άλλους οι οποίοι έτρεχαν προς
Επισκοπή εγκαταλείποντας τα κοφίνια. Εγώ δεν
πολυκατάλαβα τι έγινε και τους ακολουθούσα
με το μικρό καλαθάκι. Βλέποντας ο Νίκος Λεβέτας πως αργούσα, γύρισε πίσω, μου πήρε το καλαθάκι και έτσι απελευθερωμένος μπόρεσα να
τρέξω μαζί τους.
Στο δρόμο μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Επισκοπής συναντήσαμε κάποιον από τον Ζαγαρά
(σήμερα Ευαγγελίστρια) ο οποίος είχε πωλήσει
τα ξύλα στην Παλαιοπαναγιά και επέστρεφε με
το άλογο στο χωριό του. Μας καθησύχασε λέγοντας ότι θα περιμένει αυτός τον τρελό και ανακουφισμένοι συνεχίσαμε για το χωριό λιγότερο
αγχωμένοι. Μόλις περάσαμε την Επισκοπή, λίγο
πριν το κτήμα με τις ροδιές, μας πρόφθασαν οι
γονείς κάποιων από εμάς, οι οποίοι σκάβοντας
για την δεξαμενή, επάνω από το νεκροταφείο,
και πληροφορηθέντες από τον Γιώργο, έτρεξαν
να μας ηρεμήσουν. Το μόνο καλάθι που έφτασε
στο χωριό ήταν το δικό μου. Τα καλάθια των
άλλων τα πήραν οι γονείς τους αργότερα.
Τον φόβο για τους τρελούς είχε προκαλέσει
κάποια πληροφορία για έναν τρελό από το Μάζι. Τελικά, όπως μάθαμε αργότερα ο «τρελός»
ήταν ο Κωνσταντίνος Σταμάτης (Κωτς Γάτσης),
στο ατρύγητο αμπέλι του οποίου πήγαμε να
μαζέψουμε καμανάρια. Μόλις ο Μπαρμπακώτσος είδε τον Γιώργο να κόβει σταφύλια του φώ-
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ναξε “ρε” και αυτός αιφνιδιάσθηκε και μας παρέσυρε όλους. Σήμερα, το αμπέλι αυτό το έχει ο
εγγονός του Λουκάς Μπαμπούλας.
Έτσι μεγάλωναν τα παιδιά τότε.
Γυμνασιακά
Από το Γυμνάσιο Θεσπιών πέρασε το σύνολο
σχεδόν των νέων του χωριού. Η μετάβαση και επιστροφή γινόταν με λεωφορείο της γραμμής, αλλά ο δρόμος αυτός, πριν ασφαλτοστρωθεί, ήταν
γεμάτος λακκούβες και πολλοί μαθητές προτιμούσαν να πάνε με τα πόδια ή με τα γαϊδουράκια,
παρά με τα κουνήματα και τις καθυστερήσεις του
λεωφορείου. Τέτοια ήταν η βραδύτητα κινήσεως,
ώστε όταν περνούσε το λεωφορείο ή κάποιο φορτηγό οι μαθητές επιβιβάζονταν «εν κινήσει».

Το σύνολο όμως προτιμούσε την πεζοπορία μέσω
του εξωκκλησίου της Αγίας Τριάδος, το οποίο ήταν ιδιαίτερο σημείο αναφοράς και όλοι έχουν να
αφηγηθούν κάποια ευτράπελη ιστορία. Εκεί έστηναν ενέδρα οι καθηγητές για να συλλάβουν τους
μαθητές που έπαιζαν στριφτό (κορώνα – γράμμα).
Εκεί άφησαν τον καθηγητή Γερογιάννη να βρέχεται χωρίς να του ανοίγουν την πόρτα.
Πολλές φορές τα αγόρια χρησιμοποιούσαν το
γάιδαρο όταν ήταν διαθέσιμος.
Κάπου την άνοιξη του 1970, δύο φίλοι και συμμαθητές της ΣΤ’ Γυμνασίου, μόλις τελείωσε το μάθημα της ημέρας πήγαν να πάρουν το γάιδαρο για να
γυρίσουν καβάλα στο χωριό. Διαπίστωσαν όμως ότι
ο γάιδαρος είχε κόψει την τριχιά και είχε εξαφανιστεί. Τότε φορτώθηκαν το σαμάρι οι ίδιοι και επέστρεψαν στο χωριό όπου τους περίμενε ο γάιδαρος.

(ΙΛΠ)
Σελίδα 4

15 Μαΐου Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας
Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας καθιερώθηκε το
1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
(A/RES/47/237) και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15
Μαΐου.

Η οικογένεια είναι ένα δομημένο σύνολο και. όπως
συμβαίνει σε κάθε δομή, το κάθε μέλος της έχει το
δικό του διακριτό ρόλο. Στη διάρκεια της ιστορικής
διαδρομής του είδους μας, η οικογένεια αποτέλεσε
το λίκνο της ανάπτυξης του ανθρώπου, καθώς μέσα σε αυτή αναπτύσσονται. τόσο τα παιδιά όσο και
οι ίδιοι οι γονείς. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν κοινωνικό ον και πρώτα η οικογένεια του παρέχει την ευκαιρία να αναπτύξει
κοινωνική συνείδηση, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ατομικής συνείδησης και της αυτοπραγμάτωσης του.
Το πρώτο σκαλοπάτι στη Μεγαλειώδη Πορεία του
ανθρώπου προς τη Θέωση είναι η συνάντηση με
τον εαυτό του. Ο γάμος και η οικογένεια είναι τα
επόμενα.
Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύνολο της
οικογένειας, πρέπει το κάθε μέλος της να έχει ανεκτικότητα και διάλογο, για να μπορεί να παίζει το
συγκεκριμένο ρόλο του με συνέπεια. Επιγραμματικά, ο ρόλος του πατέρα στην οικογένεια είναι, να
παρέχει το «ζην» και της μητέρας είναι, να παρέχει
το «ευ ζην». Ο πατέρας- το αρσενικό να δίνει. να
παρέχει και να προστατεύει και η μητέρα-ο το θηλυκό, να φροντίζει και να προσφέρει με ευγένεια. Η
οικογένεια αποτελεί την ευκαιρία μας να ασκηθούμε στην εφαρμογή της αγάπης στην πράξη.
εδώ στον υλικό παραδεισένιο κόσμο μας. Η ανθρώπινη οικογένεια είναι το επίγειο εργαστήρι της Αγάπης. Είναι ύψιστο λειτούργημα, χρέος ιερό, ο ρόλος της Μάνας και του Πατέρα στην οικογένεια.
Στις μέρες μας η δημιουργία της οικογένειας έχει
πάψει να είναι μια παραδοσιακή διαδικασία που
προϋποθέτει έναν άντρα μια γυναίκα και την αγάπη που οδηγεί στην ένωση τους και συνακόλουθα
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στην γέννηση ενός παιδιού. Με χίλιους δυο τρόπους
βγάλαμε την αγάπη από τη ζωή, την οικογένεια
και την κοινωνία μας και την καταντήσαμε είδος εν
ανεπαρκεία. Μέσα στην οικογένεια αυτός με την
υψηλότερη διαταραχή επιβάλλεται πάντα στους
άλλους. Αυτό συμβαίνει διότι, όσο χαμηλότερη είναι η ορμονική διαταραχή κάποιου τόσο μεγαλύτερη υπομονή μπορεί να κάνει απέναντι στις άσχημες συμπεριφορές των οικείων του. Δυστυχώς σήμερα, μέσα στους κόλπους της οικογένειας, αυτός
που έχει υψηλή διαταραχή τις περισσότερες φορές.
συμπαρασύρει και βουλιάζει και τα υπόλοιπα μέλη
στη θλίψη και το βασανισμό, ενώ θα έπρεπε αυτός
με τη χαμηλότερη διαταραχή να παρασύρει τους
υπόλοιπους στη χαρά και την ηρεμία και όχι να σιωπά και να ανέχεται. Διαπιστώνουμε τελικά ότι και
στις ανθρώπινες σχέσεις η ορμονική διαταραχή
είναι αυτή που καθορίζει την ευτυχή ή τη δυστυχή
τους πορεία.
Πηγή: Βιβλίο Dr Γιώργος Πασχαλίδης, « Η Γέννηση
του Νέου Ανθρώπου»
Ο ΚΑΗΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
Μια μάνα στην
ακρογιαλιά μοιρολογεί και κλαίει
έχει αβάσταχτο καημό και στον Θεό το
λέει.
Στο βάθος στον
ορίζοντα η σκέψη
της πλανάται
στην αγκαλιά της
θάλασσας ο μονογιός κοιμάται.
Η θάλασσα της
έκλεψε το μόνο στήριγμά της
παραμιλά οδύρεται χάνει τα λογικά της.
Εσύ κακούργα θάλασσα μου πήρες την ψυχή μου
βουτά μέσα στα κύματα πάρε και την ζωή μου
Μπάμπης Ζερβός
αναγνώστης του περιοδικού μας

Σκέψεις

Μια βόμβα που κοστίζει 100.000 δολάρια, πέφτει
από ένα αεροπλάνο που στοιχίζει 100 εκ. δολάρια κι όπου, μια ώρα πτήσης στοιχίζει 42.000 δολάρια, για να σκοτώσει ανθρώπους που ζουν με
λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα.
Σελίδα 5

Καλοκαίρι
Αντιμετωπίστε τα κουνούπια με φυσικούς τρόπους
Οι ζέστες έχουν αρχίσει για τα καλά και τα ενοχλητικά κουνούπια εμφανίστηκαν. Όμως εκτός
από ενοχλητικά δημιουργούν με το τσίμπημά τους
πρήξιμο φαγούρα και προ παντός μεταφέρουν ασθένειες. Για να τα αποφύγουμε υπάρχουν χημικά
εντομοαπωθητικά που και κείνα δημιουργούν διάφορα προβλήματα υγείας. Γι’ αυτό προτείνουμε
φυσικές λύσεις.
Απωθητικό έλαιο λεβάντας από το φαρμακείο.
30 σταγόνες σε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
και αλείφετε το δέρμα σας.
Έλαιο βανίλιας από το φαρμακείο. Μία κ.σ. έλαιο
σε μια κούπα νερό και ψεκάστε το δέρμα σας πριν
σας πλησιάσουν.
Φυτέψτε βότανα όπως, λεβάντα δεντρολίβανο
και βασιλικό σε γλάστρες και τοποθετείστε τες δίπλα στις πόρτες και στα παράθυρα.
Λεμόνι και γαρύφαλλα [μπαχάρι] Κόβετε στα
δύο το λεμόνι και στις πλευρές του χυμού τρυπήστε
τα γαρίφαλα. Τα κουνούπια απεχθάνονται και το
κιτρικό οξύ.
Τριμμένος καφές. Όπου υπάρχει στάσιμο νερό τα
αυγά των κουνουπιών βγαίνουν στην επιφάνεια.
Ρίχνοντας τον καφέ πεθαίνουν.
Baby οιl, το αποφεύγουν γιατί γλιστρούν στο δέρμα σας.
Μηλόξυδο. Δεν έχει καλή γεύση ούτε οσμή αλλά
μειώνει την φαγούρα μετά το τσίμπημα. Διαλύστε
1-2 κ.σ. ξύδι σε μισό λίτρο νερό και πιείτε το βάζοντας και λίγο μέλι. Αφού το πιείτε το σώμα σας αναδύει ένα άρωμα που θα τα διώχνει.
Κομμάτια κόκκινου κέδρου. Εκτός του ότι θα
κάνει πιο ελκυστικό τον κήπο σας σκορπώντας το
στο χώμα αλλά θα κρατήσει και τα κουνούπια μακριά, διότι έχει εντομοαπωθητικές ιδιότητες. Ακόμη
βράστε μερικά κομμάτια σε νερό και ψεκάστε τον
κήπο την αυλή και τα μπαλκόνια σας.
Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι
Κολύμπι
Έχουμε μπει κανονικά στο καλοκαίρι. Ο ήλιος
λάμπει.....τα σχολεία έκλεισαν ο υδράργυρος ανεβαίνει και ... αρχίζουν οι διακοπές!!!
Βουνό ή θάλασσα! Και τα δυο θα έλεγα! Το βουνό
μας καλεί με την δροσιά του και τις ευεργεσίες του
και είναι δίπλα μας. Την θάλασσα της Αλυκής "την
θεραπεύτρια" , αν οι υπεύθυνοι την έχουν καθαρί-
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σει από τις μέδουσες, και το ευχόμαστε, και τους
ευχαριστούμε εκ των προτέρων, γιατί δεν είναι και
εύκολο, θα την τιμήσουμε δεόντως.
Την αποκάλεσα "θεραπεύτρια¨" διότι δεν φαντάζεστε πόσες ασθένειες και παθήσεις θεραπεύει η
κολύμβηση. Μια βουτιά στην θάλασσα μπορεί να
βελτιώσει την υγεία και την διάθεσή μας διότι το
θαλασσινό νερό έχει πλούσιες ευεργετικές ιδιότητες.

Ανακουφίζει την ιγμορίτιδα, απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα του σώματος, ευεργετεί τις αρθρώσεις και
γενικά όλο το μυοσκελετικό σύστημα. Διευκολύνει
την κυκλοφορία του αίματος, αναζωογονεί το μυαλό
και το σώμα. Ανακουφίζει το Νευρικό Σύστημα, ευνοεί τους πνεύμονες, αυξάνει την αντοχή μειώνει το
άγχος δυναμώνει τους μυς, καθυστερεί την γήρανση, αυξάνει την ευφυΐα και πολλά άλλα.

Από αριστερά πάνω, Χρύσα Λυμπέρη, Κατίνα Στάμου από
Θεσπιές, Σταμάτη Ελένη, Μιράντα και Γεωργία Ρουσέτη.
Κάτω, Πάνος Ρουσέτης, Κατερίνα και Άννα Λυμπέρη.

Το κολύμπι στην θάλασσα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για τον καθένα. Διαφωνεί κανείς;
Καλά μπάνια

Σελίδα 6

Αποσπάσματα από Θουκυδίδη Ιστορία
(Απόδοση Ελ. Βενιζέλου)
Το όνομα Ελλάς
Την αδυναμία, άλλωστε, των παλαιών καιρών μου φαίνεται ότι αποδεικνύει και το γεγονός προ πάντων ότι πριν από τα Τρωικά τίποτε
δεν επεχείρησεν από κοινού η Ελλάς. Νομίζω
μάλιστα ότι το όνομα αυτό ούτε είχε δοθή ακόμη
εις όλην την χώραν, ούτε καν υπήρχε προ του
Έλληνος, υιού του Δευκαλίωνος, αλλά τα διάφορα φύλα, και εις μεγαλυτέραν έκτασιν το Πελασγικόν, έδιδαν το όνομά των εις τα υπ' αυτών
κατοικούμενα διαμερίσματα.
Αλλ' από την εποχήν που ο Έλλην και οι υιοί
του απέβησαν ισχυροί εις την Φθιώτιδα, και την
βοήθειάν των επεκαλούντο οι κάτοικοι των άλλων πόλεων, τα διάφορα φύλα, συνεπεία της
επικοινωνίας αυτής, ωνομάζοντο ήδη επί μάλλον και μάλλον Έλληνες, μολονότι πολύς επέρασε καιρός πριν το όνομα τούτο ημπορέση να
επικράτηση γενικώς.
Την καλυτέραν απόδειξιν παρέχει ο Όμηρος.
Διότι, μολονότι έζησε πολύ ύστερον και από τα
Τρωικά, πουθενά δεν ωνόμασε με το όνομα αυτό
όλους, ούτε άλλους εκτός εκείνων που ηκολούθησαν τον Αχιλλέα από την Φθιώτιδα, οι οποίοι
ήσαν και οι πρώτοι Έλληνες, αλλ' αποκαλεί αυτούς εις τα ποιήματά του γενικώς Δαναούς και
Αργείους και Αχαιούς. Ούτε βαρβάρους, άλλωστε, μνημονεύει διά τον λόγον, ως νομίζω, ότι
ούτε οι Έλληνες είχαν ακόμη διακριθή διά κοινού αντιθέτου ονόματος.
Οπωσδήποτε τα διάφορα ελληνικά φύλα, επί
των οποίων το όνομα των Ελλήνων, λόγω κοινότητος της γλώσσης, εξηπλώνετο διαδοχικώς από
μίαν περιφέρειαν εις άλλην, έως ότου επεξετάθη
ακολούθως επί του συνόλου των, δεν έκαμαν
καμμίαν κοινήν επιχείρησιν πριν από τα Τρωικά, ένεκα αδυναμίας και ελλείψεως αμοιβαίας
επικοινωνίας. Άλλωστε, και την εκστρατείαν
ακόμη κατά της Τροίας τότε μόνον επεχείρησαν

από κοινού, όταν είχαν ήδη αποκτήσει αξιόλογον εμπειρίαν της θαλάσσης. (Α,3)
ΣΣ. Ο Ησίοδος (Ε&Η 527: βράδιον δε Πανελληνεσι φαείναι) είναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί τη
λέξη Πανέλληνες με την ευρεία έννοια "Έλληνες".
Κάθοδος Βοιωτών
Καθόσον και μετά τα Τρωικά ακόμη αι μεταναστεύσεις και νέαι εγκαταστάσεις εξηκολούθησαν εις την Ελλάδα, εις τρόπον ώστε δι' έλλειψιν ησυχίας, δεν ημπόρεσεν αύτη να αναπτυχθή. Τωόντι, η μεγάλη βραδύτης της επιστροφής των Ελλήνων από την Τροίαν είχε προκαλέσει πολλάς πολιτικάς μεταβολάς, καθ' όσον
συχναί στάσεις εγίνοντο εις τας πόλεις και όσοι
συνεπεία αυτών εξωρίζοντο ίδρυαν νέας τοιαύτας.
Και οι σημερινοί Βοιωτοί, εκδιωχθέντες το
εξηκοστόν έτος μετά την άλωσιν της Τροίας υπό
των Θεσσαλών από την Άρνην, εγκατεστάθησαν εις την χώραν, η οποία σήμερον καλείται
Βοιωτία, ενώ πρότερον εκαλείτο Καδμηΐς (μέρος,
άλλωστε, αυτών ήτο ήδη εγκατεστημένον από
πριν εκεί, και από αυτούς προήρχοντο οι Βοιωτοί
που έλαβαν μέρος εις την εκστρατείαν κατά της
Τροίας).
Και οι Δωριείς με τους Ηρακλείδας κατέλαβαν την Πελοπόννησον το ογδοηκοστόν έτος. Ως
εκ τούτου, μόλις μετά παρέλευσιν πολλού καιρού ησύχασεν οριστικώς η Ελλάς και ο πληθυσμός της έπαυσεν υποκείμενος εις βιαίας μετακινήσεις, οπότε και ήρχισε ν' αποστέλλη αποικίας. Και οι μεν Αθηναίοι απώκισαν τας Ιωνικάς
πόλεις της Μικράς Ασίας και τας περισσοτέρας
νήσους του Αιγαίου πελάγους, οι δε Πελοποννήσιοι το πλείστον της Ιταλίας και Σικελίας και
μερικά άλλα μέρη της λοιπής Ελλάδος. Όλαι
αυταί άλλωστε αι αποικίαι ιδρύθησαν μετά τα
Τρωικά. (Α,12)

Οι νέοι
Όταν οι Θηβαίοι σκότωσαν τον Κλήμεντο, τον βασιλιά του Ορχομενού, υποχρεώθηκαν να τους δίνουν 100 βόδια το χρόνο. Επαναστάτησαν όμως οι νέοι και ανέτρεψαν τα γεγονότα.
Το ίδιο έγινε και με τον Θησέα, όταν σκότωσε τον Μινόταυρο και έσωσε τις παρθένες.
Σήμερα, πάλι υποτελείς, συγκεντρώνουμε τον πλούτο μας και τον παραδίδουμε στους ξένους.
Ως πότε;
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Σελίδα 7

Αλυκή
Αποσπάσματα από την εφημερίδα "ΞΗΡΟΝΟΜΗ' φύλλο Νο 85
Το αλάτι της Αλυκής
Το κράτος πολλά χρόνια πριν το 1940 είχε κατασκευάσει μεγάλη αποθήκη λιθόκτιστη ύψους
5-6 μέτρων για την αποθήκευση του αλατιού που
μάζευαν από την λίμνη. Η συλλογή του αλατιού
γινόταν στα λεγόμενα "τηγάνια"
Τότε η λίμνη της Αλυκής έφτανε μέχρι το
Σκούρτη [δεν υπήρχε γήπεδο]." Το τηγάνι" ήταν
ένας χώρος περίπου 2-3 μ. Στην περίμετρό του,
σήκωναν ένα τοιχάκι 5Χ6 πόντους από λάσπη
της λίμνης και με κουβάδες το γέμιζαν με νερό
της λίμνης. Λόγω του μικρού βάθους εξατμιζόταν γρήγορα το νερό και οι εργάτες μάζευαν επιφανειακά ανά μια δύο ημέρες με κουτάλες το
αλάτι, το έριχναν σε κοφίνια και από κει στο δάπεδο της αποθήκης 60Χ10Χ5μ. ύψους για να στεγνώσει. Μπορεί στην τότε έκταση της λίμνης προ
του 1940 να αντιστοιχούσαν μέχρι και 100
"τηγάνια'.
Όταν μαζευόταν αρκετή ποσότητα αλατιού ικανή για να γεμίσει ένα καΐκι, το έβαζαν σε
τσουβάλια και έφευγε για Κόρινθο και Πειραιά.
Αυτό ήταν το μονοπώλιο του κράτους το οποίο
διαλύθηκε με την γερμανική κατοχή.
Στα 4 χρόνια που κράτησε η Γερμανική κατοχή
έβγαζαν αλάτι με τον ίδιο τρόπο (από τα τηγάνια) Ξηρονομαίοι και από τα γύρω χωριά Δομβραίνα Ελλοπία κ.α.
Η συλλογή του αλατιού γινόταν το καλοκαίρι.
Με την αποχώρηση των Γερμανών τον Οκτώβριο
του 1944 οι ντόπιοι ξήλωσαν αρχικά τα κεραμίδια
τα οποία τότε είχαν αξία, αλλά και την ξύλινη
στέγη της αποθήκης και στην συνέχεια γκρέμισαν και την λιθοδομή από έτοιμες λαξευμένες
πέτρες, αγκωνάρια κλπ. για να φτιάξουν τα σπίτια τους, και έτσι δεν έμεινε το παραμικρό ίχνος
που να θυμίζει την πανύψηλη αποθήκη του αλατιού. Το μεγάλο ύψος της αποθήκης δικαιολογείτο για την ύπαρξη ρεύματος αέρος, και εξαερισμός για να στεγνώνει το αλάτι. Αξίζει να αναφερθεί ότι η στάθμη της λίμνης της Αλυκής είναι
πιο χαμηλή από την στάθμη της θάλασσας και
ότι υπήρχε ένα ρυάκι που έμπαζε[ σε φουσκοθαλασσιά] λίγο νερό θαλάσσης στην λίμνη. Όταν
φυσούσε βοριάς η λίμνη δημιουργούσε το αλάτι
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διότι τραβιόταν η θάλασσα. Όταν φυσούσε νοτιάς η λίμνη με υπόγειο τρόπο έπαιρνε νερό θαλάσσης ανέβαινε ή στάθμη και δεν έκανε αλάτι.
Πως γίνονταν τα ιαματικά λουτρά
Δίπλα στο τηγάνι που κάποτε μάζευαν αλάτι,
άνοιγαν έναν λάκκο 2,0μ.χ0,70χ0,5μ. βάθος. Άνοιγαν μια δίοδο στο τηγάνι προς το λάκκο, και έπεφτε το ζεστό νερό του τηγανιού και τον γέμιζε,
όπου έμπαιναν οι ασθενείς για να κάνουν την θεραπεία τους τις πρωινές ώρες 10-11π.μ.
Την άλλη μέρα το πρωί, έπαιρναν το νερό από
τον λάκκο με κουβάδες και το επέστρεφαν στο
τηγάνι για να ζεσταθεί.
Αυτή η διαδικασία κρατούσε 10-20 μέρες, όσο και
η θεραπεία. Οι άνθρωποι έμεναν σε καλύβες από
σκίνα και κέδρα, και αν τελείωνε η θεραπεία κάποιου, στον ίδιο λάκκο συνέχιζε ο επόμενος ασθενής.
Κάποιοι μετέφεραν το νερό της λίμνης, μέσα σε
τουλούμια, με τα κάρα προς τα χωριά της Κωπαΐδας. Οι αποδέκτες του νερού το έριχναν σε καζάνια στον ήλιο και το μεσημέρι έκαναν το μπάνιο
τους και έβλεπαν μεγάλη ωφέλεια από το ιαματικό νερό της Αλυκής.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στην θάλασσα της Αλυκής , και
κολυμπούν. Ελάχιστοι πηγαίνουν στις λεγόμενες
¨γούρνες" με την κατάμαυρη θειούχα θεραπευτική
λάσπη στις οποίες μπαίνουν κάθονται έως 30 λεπτά και βγαίνοντας κατάμαυροι σαν καλικάτζαροι όπως στην φωτογραφία, ξεπλένονται με ζεστό
νερό όσοι πιστοί προσέλθετε στα ιαματικά λουτρά
της Αλυκής για θεραπεία ασθενειών κυρίως δερματικών

Σελίδα 8

Μούσες, σύμπτωση ή …
Στο αρχαίο ελληνικό σύστημα αριθμή- ΑΟΙΔΗ: 1 + 70 + 10 + 4 + 8
= 93 > 12
>3
σεως η αντιστοιχία γραμμάτων και αριθμών
Δηλαδή, κατά σειρά, μελετώ το πρόήταν:
βλημα, το μνημονεύω και το τραγουδώ για
Α=1 Β=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 S’=6 F=6 Ζ=7 Η=8 Θ=9
να φτάσει στους άλλους.
Ι=10 Κ=20 Λ=30 μ=40 Ν=50 Ξ=60 Ο=70 Π=80 %=90
Ας δούμε τώρα και τις εννέα Μούσες,
Ρ=100 Σ=200 Τ=300 Υ=400 Φ=500 Χ=600 Ψ=700 δηλαδή Πολύμνια (Πολυύμνια), Ουρανία,
Ω=800 "=900. (%=κόππα, " = σαμπί)
Τερψιχόρη, Μελπομένη, Θάλεια (Θάλλεια,
Με βάση αυτό ας κοιτάξουμε λεξαριθμικά από το θαλλέω - θαλλώ), Καλλιόπη, Ευτέρπη,
τις Μούσες:
Κλειώ (%λειώ με κόπτα, αφού στις απεικονίΚατ’ αρχήν τις πρώτες Μούσες του Ελικώ- σεις κρατά μία σάλπιγγα στο δεξί χέρι και στο
να, την Μελέτη, την Μνήμη και την Αοιδή :
αριστερό ένα βιβλίο που γράφει “%λειώ ιστορίΜΕΛΕΤΗ : 40+5+30+5+300+8 = 388 > 19 > 10 >1
α”) και Ερατώ.
ΜΝΗΜΗ: 40 + 50 + 8 + 40 + 8 = 146 > 11
>2
Πολύύμνια
Π
80
Ο
70
Λ
30
Υ
400
Υ
400
Μ
40
Ν
50
Ι
10
Α
1
1081
10
1

Ουρανία

Τερψιχόρη

Ο 70 Τ
300
Υ 400 Ε
5
Ρ 100 Ρ
100
Α
1 Ψ 700
Ν 50 Ι
10
Ι
10 Χ
600
Α
1 Ο
70
Ρ
100
Η
8
632
1893
11
21
2
3

Μελπομένη

Θάλλεια

Μ
Ε
Λ
Π
Ο
Μ
Ε
Ν
Η

Θ 9 Κ
Α
1 Α
Λ 30 Λ
Λ 30 Λ
Ε
5 Ι
Ι 10 Ο
Α
1 Π
Η

20
1
30
30
10
70
80
8

86
14
5

249
15
6

40
5
30
80
70
40
5
50
8
328
13
4

Ως γνωστόν, κάθε Μούσα συμβόλιζε μία
τέχνη ή μία επιστήμη, οι οποίες με την λεξαριθμική τους σειρά είναι
1 Πολύμνια, Γεωμετρία
2 Ουρανία,
Αστρονομία
3 Τερψιχόρη, Χορός, λύρα
4 Μελπομένη, Τραγωδία
5 Θάλεια,
Κωμωδία
6 Καλλιόπη, Ποίηση
7 Ευτέρπη,
Μουσική
8 Κλειώ,
Ιστορία
9 Ερατώ.
Γάμος, έρωτας
Δηλαδή με τη σταδιακή και κατά σειρά απόκτηση αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων,
επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του ανθρώπου.
η
η
η
η
η
η
η
η
η
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Καλλιόπη

Ευτέρπη

Κλειώ

Ε
5 %
90
Υ 400 Λ
30
Τ 300 Ε
5
Ε
5 Ι
10
Ρ 100 Ω 800
Π 80
Η
8

898
25
7

935
17
8

Ερατώ
Ε
Ρ
Α
Τ
Ω

5
100
1
300
800

1206
9

Τα συμπεράσματα αυτά είναι αυθαίρετα,
αλλά μήπως επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν άφηναν στην τύχη οι προγονοί μας.
ΙΛΠ
Η σκέψη του Σόρος και όσων άλλων την προωθούν είναι γνωστή: «Τι Έλληνες, τι Σκοπιανοί, όλοι
ίδιοι είμαστε, βόρειοι και νότιοι...». «Τι σύνορα; Όλα
κοινά για να μην υπάρχουν τριβές». «Τι ιστορία; Μία
για όλους, για να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί μεταξύ των λαών». «Τι ρίζες και παράδοση; Τις κόβουμε τις ρίζες και καταργούμε την παράδοση για το
καλό της ανθρωπότητας...».
Το καλό της ανθρωπότητας, κατ’ αυτούς, είναι μια
παγκόσμια κυβέρνηση που θα διοικεί αυταρχικά ομοιόμορφους πολίτες άβουλους και χωρίς κανένα
ψυχικό και πνευματικό έρεισμα. Ευνουχίζουμε ψυχές
για να αισθάνονται ελεύθερες.

Σελίδα 9

Φτωχές και πλούσιες χώρες, τι φταίει;
Φταίνε πάντα οι άνθρωποι και το μυαλό τους;
Φταίνε πάντα οι άλλοι; Φταίει η τύχη; Τι φταίει; Υπάρχουν βασικά τρεις παράγοντες που καθορίζουν ποια χώρα θα είναι πλούσια και ποια
φτωχή.
Νόμοι/Θεσμοί (θεσμοί πολιτικοί, εκπαιδευτικοί, οικονομικοί, οικογενειακοί, θρησκευτικοί,
κ.λπ.) Ο συσχετισμός μεταξύ της φτώχειας και
της διαφθοράς είναι άμεσος.
Κουλτούρα (δηλ. καλλιέργεια πνεύματος +
παιδεία + παράδοση).
Γεωγραφία . Οι φτωχές χώρες σε υπερβολικό
βαθμό βρίσκονται στις τροπικές περιοχές. Η
μαγική θερμοκρασία που βοηθά τις πλούσιες
χώρες να γίνονται όλο και πλουσιότερες είναι
16 βαθμοί Κελσίου.
Το 50% του πλούτου των χωρών οφείλεται
στην κατάσταση των θεσμών τους, το 20%
στην κουλτούρα και το 10% στην γεωγραφία
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και τις συγκοινωνίες των χωρών με τον υπόλοιπο κόσμο.
Πώς μια φτωχή χώρα μπορεί να γίνει πλουσιότερη.
1. Νόμος και Τάξη & Στρατιωτική Ασφάλεια
2. Θεσμοί χωρίς καθόλου Διαφθορά
3. Ελαχιστοποιημένη Γραφειοκρατία στις νομοθεσίες για τη φορολογία και την απασχόληση.
4. Μορφωμένο Ευκίνητο Ευέλικτο Εργατικό
Δυναμικό
5. Υψηλού Επιπέδου Υποδομές και Τηλεπικοινωνίες
6. Δίκαιες, Διαφανείς και Ανταγωνιστικές Αγορές
7. Αξιόπιστη Εφαρμογή Συμβάσεων
8. Χαμηλή Φορολόγηση των Εταιριών (13-15%).
Αλλά το πιο σημαντικό, η κουλτούρα.
Πηγή: Φιλοσοφικό Σχολείο Ζωής του Λονδίνου

Σελίδα 10

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Στις 17 Ιουνίου, στα πλαίσια της καθιερ
καθιερωμένης ετήσιας εκδρομής που διοργανώνει ο
Σύλλογος επισκεφτήκαμε το όμορφο νησί της
Αίγινας. Προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο,
ξενάγηση στον Ναό της Αφαίας με την κατ
καταπληκτική θέα. Ακολούθησε φαγητό και χορός
στην παραλία της Πέρδικας και μετά περίπ
περίπατος στην πόλη της Αίγινας.

Συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στην
Λίμνη Μουσών στις 28 Ιουλίου 2018.
Γιορτή Κρασιού.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα τιμήσουτιμήσο
με την κύρια παραγωγή
γωγή του χωριού μας στην
πλατεία μας, (1 Σεπτεμβρίου 2018).
Φεστιβάλ χορού.
Έχει γίνει θεσμός πια, το φεστιβάλ χορού που
διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Άσκρης.
Φέτος θα απολαύουμε τους χορευτές μας αλα
λά και τους καλεσμένους μας στην πλατεία
πλατε
του χωριού (2 Σεπτεμβρίου 2018).

Το χορευτικό του Συλλόγου μας όπως σ
συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, χόρεψε στο
χωριό Αγία Τριάδα, την παραμονή του Αγίου
Πνεύματος, (27 Μαΐου 2018)
Ο Σύλλογος εν όψει του καλοκαιριού έχει Σας περιμένουμε όλους !!!
προγραμματίσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

Καλό Καλοκαίρι

Η χορωδία μας

Μια όμορφη Μουσική βραδιά πραγματοποι
πραγματοποιήΤη μικτή χορωδία της Άσκρης συνόδευε στο
θηκε το βράδυ της Παρασκευής από την μικτή μπουζούκι ο Βαγγέλης Παπάζογλου και στα
Χορωδία Άσκρης 'ΕΥΤΕΡΠΗ" στη π
πλατεία του πλήκτρα ο Δημήτρης Ζωγράφος.
χωριού.
Το πρόγραμμα που ετοίμασαν με τον διευθ
διευθυντή της χορωδίας Σταμάτη Φουντουζή, περι
περιελάμβανε έντεχνο και λαϊκό, με αξέχαστε ς επ
επιτυχίες των πιο γνωστών Ελλήνων συνθετών.
Τραγούδια νοσταλγικά, όμορφα, αλλά και
τραγούδια γνήσια λαϊκά, γεμάτα
τα συναίσθημα
και ευαισθησία, που όλοι τα έχουμε σιγοτρ
σιγοτραγουδήσει.
Καλό Καλοκαίρι
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Σελίδα 11

Ημερίδα για το αμπέλι και το κρασί στην Άσκρη
Με επιτυχία η θεματική εκδήλωση για το κρασί
στην Άσκρη παρουσία του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου. Η
ημερίδα οργανώθηκε, στον απόηχο της περσινής
γιορτής κρασιού της Άσκρης, από το Δήμο, την Περιφέρεια και το εμπορικό επιμελητήριο Βοιωτίας,
στη “Λίμνη Μουσών”.
Μετά το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΤΚ
Άσκρης, Αθανάσιο Ρουσέτη και ένα μικρό οδοιπορικό στην “Άσκρη του Ησιόδου”, χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Αλιάρτου- Θεσπιών Γ. Ντασιώτης, η αντιπεριφερειάρχης Φ. Παπαθωμά, ο
πρόεδρος του επιμελητηρίου Βοιωτίας Π. Αγνιάδης, και ο βουλευτής Βοιωτίας Ν. Θηβαίος.

Ακολούθησαν ομιλίες από τον Υπουργό και
τον πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Παπαδούλη και στη συνέχεια οι εισηγήσεις
για την “Έρευνα και καινοτομία στον κλάδο της
οινοποίησης – προτάσεις για το νομό Βοιωτίας” και
“Ο ρόλος της ποικιλίας / κλώνου αμπέλου και του
υποκειμένου στην ποιότητα των αμπελουργικών
προϊόντων” από καθηγήτριες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σταματίνα Καλίθρακα και Κατερίνα
Μπινιάρη αντίστοιχα και τέλος η εισήγηση “Ελληνικό κρασί, προϋποθέσεις πετυχημένης εξαγωγικής προσπάθειας” με τον Γ. Παπαστεργιόπουλο,
υψηλόβαθμο στέλεχος της ελληνικής εταιρείας
επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου.
Η ημερίδα έκλεισε με ερωτήσεις οινοπαραγωγών σε σχέση με τις ετικέτες των προϊόντων κρασιού και δυσλειτουργίες με τις επιδοτήσεις, εγγυητικές επιστολές κλπ. καθώς και γενικότερα θέματα ποιότητας της καλλιέργειας αμπελιού.
Πριν την ημερίδα έγινε επίσκεψη στην “παιδική
χαρά”, αυτό το στολίδι για την Άσκρη, που έγινε
από πιστώσεις του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Μπακομήτρος και πλήθος κόσμου. Πολλοί Ασκραίοι απουσίαζαν λόγω κηδείας στο Νεοχώρι.

Παρατίθενται αποσπάσματα από το οδοιπορικό
στην Άσκρη, τα οποία αφορούν το κρασί.
Οι γιοί του Αλωέα, από το Βιάννο της Κρήτης όπου είχαν φυλακίσει τον Άρη, έφεραν στην Άσκρη
«τας βαθυχρώμους σταφυλάς» και έκτοτε η Άσκρη
είχε τρεις τύπους σταφυλιών: τα άσπρα τα κόκκινα
και τα μούχταρα.
Η ετυμολογία των ονομάτων, Ώτος από το ωθέω
= αλωνίζω και Εφιάλτης από το εφάλλομαι = πατάω
σταφύλια, καταδεικνύει την τότε και νυν ασχολία
των κατοίκων της Άσκρης.
Έτσι ο ποιητής Χερσίας του Ορχομενού την αποκαλεί “πολύκαρπη”, ενώ ο Όμηρος “πολυστάφυλη”.
Το υψόμετρο των 400 μέτρων συμβάλει στην
ποιότητα των προϊόντων.
Ο Ησίοδος ομιλεί για τον οίνο από λιαστά σταφύλια και μας λέγει πώς να το απολαμβάνουμε:
Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου, ο κατακτητής της Ελλάδας Σύλλας, επισκέφθηκε το
ιερό των Μουσών και πρόσφερε ένα συμβολικό δώρο. Το άγαλμα του Διονύσου, του θεού της αμπέλου.
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού, η Άσκρη
συγκεντρώνεται στην περιοχή της Επισκοπής και
εξελίσσεται σε έδρα της επαρχίας Θεσπιών, με το
όνομα Παναγιά. Ο πληθυσμός ξεπερνά τους 1.300
κατοίκους, ιδρύεται η επισκοπή Θεσπιών και ξεχωρίζουν οι περίφημοι αμπελώνες της.
Από τα οθωμανικά κατάστιχα των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας βλέπουμε ότι το κρασί και ο
σίτος είναι τα σημαντικότερα στοιχεία στην οικονομία του χωριού.
Παραμονές της επαναστάσεως του 1821 “το χωριό βρίσκεται μεταξύ των αμπελώνων”, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο περιηγητής Leake (Ληκ).
Στις αρχές του περασμένου αιώνα, η Παλαιοπαναγιά ήταν ονομαστή για τα σταφύλια και τον οίνο
της, σύμφωνα με τον Τσεβά.
Σελίδα 12

Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Το Σάββατο 24 Μαρτίου έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης (ΠΚΑ) ο εορτασμός της
επανάστασης του 1821. Ομιλητής ήταν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Πάρις Βαρβαρούσης με
θέμα «Το όραμα της ελευθερίας στον Αγώνα
της Εθνικής Παλιγγενεσίας». Ακολούθησαν
τραγούδια εποχής και έντεχνα με τις χορωδίες
Άσκρης, και Τανάγρας αντίστοιχα υπό τη
διεύθυνση του κ. Σταμάτη Φουντουζή.
Την Πέμπτη 26 Απριλίου το Λύκειο Θεσπιών ξεναγήθηκε στην Κοιλάδα των Μουσών. Είναι η πρώτη επίσκεψη και μας γεμίζει
ελπίδες. Σύμφωνα με μαρτυρία της μητέρας
μου, η οποία πήγαινε στο Δημοτικό Σχολείο
περί το 1930, στην ημερήσια εκδρομή του Σχολείου στην Αγία Τριάδα (ιερό Μουσών) έρχονταν και τα σχολεία από Ερημόκαστρο, Λεοντάρι, Μαυρομάτι και Νεοχώρι. Προφανώς
κάτι ήξεραν οι τότε εκπαιδευτικοί.
Το Σάββατο 28 Απριλίου έγινε στο ΠΚΑ ενημέρωση από την κ. Στέλλα Βουτσινά, πτυχιούχο του Παντείου Πανεπιστημίου και επιχειρηματία, μία προσέγγιση στον τρόπο τουριστικής ανάπτυξης της Άσκρης μέσω των
βραχυχρονίων μισθώσεων. Περιμένουμε τη
δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας για να διευκολυνθούν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα.
Το Σάββατο 5 Μαΐου επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στην Άσκρη ο Φιλολογικός όμιλος
Αγίας Παρασκευής Αθηνών).
Το Σάββατο 26 Μαΐου μίλησε στο ΠΚΑ ο
συμπατριώτης μας Γεώργιος Ευαγγέλου Δουδούμης, Οικονομικός διπλωμάτης και Συγγραφέας με θέμα «Οι εξελίξεις και οι προοπτικές στα Βαλκάνια».

Την παράσταση έχει αναλάβει η σκηνοθέτης
και ηθοποιός Ευαγγελία Θαλασσινή. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και περιμένουμε με
αγωνία το αποτέλεσμα.
 Κυριακή 12 Αυγούστου “Έργα και Ημέραι ” του Ησιόδου στην πλατεία.
 Δευτέρα 13 Αυγούστου “Ανδρομάχη”
του Ευριπίδη στο Δημοτικό Σχολείο από τον
οργανισμό ελληνικού θεάτρου ΑΙΧΜΗ με τη
σφραγίδα του σκηνοθέτη Γιάννη Νικολαΐδη. Η
“Ωραία” Ανδρομάχη, θα λέγαμε ωραία αλλά
και με αρετή και σκέψη, αρετές που δίνει απλόχερα ο Όμηρος στους αμυνόμενους υπέρ
πατρίδος, διαφύλαξης των αγαθών της τιμής,
της αξιοπρέπειας, της Γνώσης και της ουσιαστικής Ηθικής.
Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτισθεί
και με άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, για
τις οποίες θα γίνει έγκαιρη ενημέρωση.
Από το 1912 μέχρι το 1922 είχαμε συνεχείς σχεδόν πολέμους, για να φτιάξουμε την Ελλάδα του
σήμερα. Σε αυτό το διάστημα έπεσαν “υπέρ βωμών και εστιών” 18 Παλαιοπαναγαίοι, τα ονόματα
των οποίων αναγράφονται στο Ηρώο του χωριού.
Ευτυχώς, αρκετοί γύρισαν.

Μουσεία 2018
Όπως φαίνεται στο εξώφυλλο οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:
 Σάββατο 11 Αυγούστου “Η επιστροφή
των Μουσών” στο αρχαίο θέατρο, με επαγγελματίες ηθοποιούς και κοπέλες της Άσκρης.
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ΙΛΠ
Σελίδα 13

Κοινωνικά
Ποιός δεν θυμάται την
αυτοσχέδια κούνια που
κάναμε μικρά! Ένα σχοινί
ένα σανίδι ένα μαξιλαράκι και ένα γερό κλαδί ενός
δένδρου με μπόλικη σκιά
και. αυτή ήταν όλη η χαρά μας και την έβλεπες
σε κάθε σπίτι.
Η μικρή Ευελλήνα
στα Δυο Ποτάμια.

Στις 26 -12-2017 στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Λειβαδιάς τελέστηκαν οι
γάμοι του Παναγιώτη Ράπτη και της Ευθυμίας Σκόντρα Την τελετή
έκανε ο πατήρ Δημήτριος Αργυρίου, παππούς της νύφης, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου.
Η Φωνή της Άσκρης τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους.

A. Η ελαχίστη ταχύτητα

Προβλήματα λογικής

σε ο καθένας μας 10 ευρώ και πήρε ένα πίσω, άρα 9
Οι ηλικιωμένοι γονείς του Γιάννη ξεκινούν με το ευρώ. Τρεις φορές το 9 μας κάνει 27 και 2 δρχ. για το
αυτοκίνητό τους στις 8 το πρωί από το σπίτι τους φιλοδώρημα, 29. Τι έγινε το ένα ευρώ;
στην Αθήνα για την Λαμία η οποία απέχει 200 χιλιόμετρα, κινούμενοι με σταθερή ταχύτητα 80
Λύσεις προβλημάτων 21ου τεύχους.
km/h. Ο Γιάννης ανακαλύπτει ότι ξέχασαν το κινηΠου βρίσκεται ο πατέρας: Έστω Χ η ηλικία του
τό τους και στις 08.30 ώρα ξεκινά με το αυτοκίνητό
παιδιού, οπότε η ηλικία της μάνας είναι 21+Χ. Σε 6
του για να τους προλάβει. Ποια είναι η ελαχίστη
χρόναι θα ισχύει η σχέση: 21+Χ+6 = 5(Χ+6) ή 21+Χ+6 =
σταθερή ταχύτητα με την οποία μπορεί να τους
5Χ+30 ή 21+6-30 = 5Χ-Χ ή
προλάβει;
-3 = 4Χ, οπότε Χ=-3/4 του έτους ή χ=-9 μήνες.
Β. Η χαμένη δραχμή
Άρα ο πατέρας βρίσκεται “μαζί” με τη μητέρα.
Τρεις φίλοι μπαίνουν σε μια κάβα και αγοράζουν Η μοιρασιά: ½+1/4+1/5=10/20+5/20+4/20=19/20. Για
ένα μπουκάλι κρασί από λιαστά σταφύλια που κο- να μοιραστεί όλο το κοπάδι πρέπει ο αριθμός να
στίζει 30 ευρώ δίνοντας 10 ευρώ ο καθένας. Φεύγο- είναι ακέραιος. Έτσι ο πατέρας δανείζεται ένα πρόντας, τους προλαβαίνει ο υπάλληλος και τους λέει βατο, οπότε αυτά γίνονται 20. Ο πρώτος γιος παίρπως έκανε λάθος γιατί το μπουκάλι στοιχίζει 25 και νει το 1/2 δηλαδή 10 πρόβατα. Ο δεύτερος γιος
όχι 30 ευρώ και γι' αυτό τους επιστρέφει 5 ευρώ. παίρνει το 1/4 , δηλαδή 5 πρόβατα. Ο τρίτος γιος
ρέστα. Αυτοί αφού δεν μπορούν να μοιράσουν τα 5 παίρνει το 1/5 , δηλαδή 4 πρόβατα, σύνολο
ευρώ στα τρία, παίρνουν ο καθένας από 1 και δί- 10+5+4=19. Περισσεύει το δανεικό, το οποίο ο
νουν 2 ευρώ φιλοδώρημα στον υπάλληλο για την Μπαρμπαγιώργος επιστρέφει στον δανειστή.
καλή του πράξη. Στο τέλος όμως σκέφτονται: Έδω-
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Δεν είναι πια μαζί μας

Ονοματεπώνυμο
Λυμπέρη
Μαρία
Κουτσουμπάκη Κωνσταντίνα

Χρήστος
Δεδούκος Ηλίας

Γεννήθηκε
1935
1928

Απεβίωσε
18/03/2018
16/05/2018

Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.

Γιάννης Λάμπρου
Το βιβλίο του, εκ Θεσπιών ορμώμενου, Γιάννη Λ. Λάμπρου «Ο πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος», παρουσιάστηκε την Δευτέρα, παρουσία πλήθους κόσμου στον Φάρο του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον πολιτικό
μηχανικό Ανδρέα Κ. Δρακόπουλο (1891-1973), ο
οποίος ήταν μέτοχος και τεχνικός διευθυντής σε
μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες των δεκαετιών 1920 και 1930, την «Εργοληπτική ΑΕ». Ο Δρακόπουλος, σχεδίασε, επέβλεψε
και είχε την ευθύνη μεγάλου αριθμού ιδιωτικών
και δημοσίων έργων, τα περισσότερα από τα
οποία πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα.
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος νυμφεύθηκε τη
Μαρία Νιάρχου, αδελφή του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου και απέκτησαν έναν γιο, τον Κωνσταντίνο Δρακόπουλο.

Ο συμπρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος με
τον συγγραφέα Γιάννη Λ. Λάμπρου και την αρχαιολόγο
Ειρήνη Γρατσία.

Ο πολυγραφότατος συγγραφέας Γιάννης
Λάμπρου έχει επιτύχει με αφοσίωση, συνέπεια
και αγάπη να συλλέξει ένα τεράστιο αρχειακό
υλικό, από την επανάσταση του 1821 και εντεύθεν, το οποίο αποτελεί ανεκτίμητη συνεισφορά
στη διάσωση και την τεκμηρίωση αυτής της ιδιαίτερης πτυχής της ιστορίας της νεότερης ΑΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 21

θήνας και Βοιωτίας, παρουσιάζει κατά καιρούς
με τα διάφορα βιβλία του. Προσωπικά και για τα
τρία μου βιβλία βρήκα πολύ χρήσιμο υλικό από
το έργο του Γιάννη Λάμπρου.
Ο κ. Λάμπρου επισκέπτεται τακτικά την Άσκρη και τον συναντάμε στην “Λίμνη Μουσών”.

Η χαλιναγώγηση της γλώσσας
Κάθε χρόνο στην πατρίδα μας και σε άλλα μέρη
του πλανήτη μας καταστρέφονται χιλιάδες στρέμματα δάσους από φωτιές που ξεκινούν από ένα
σπίρτο, από ένα τσιγάρο, είτε από πρόθεση είτε
από απροσεξία. Με μια τέτοια καταστροφική φωτιά
παρομοιάζει ο Λόγος του Θεού την γλώσσα μας.
Είναι φοβερά καταστροφική, γεμάτη θανατηφόρο
δηλητήριο, όταν κάνουμε κακή χρήση της. Και παρά το μέγεθός της δεν δαμάζεται εύκολα. Αν δεν
προσέξουμε, μπορεί να μολύνει ολόκληρο το σώμα
μας. Δεν μπορούμε, λέει, από τη μια να ευλογούμε
τον Θεό με αυτήν, και από την άλλη να την χρησιμοποιούμε για να βλάψουμε τους άλλους συνανθρώπους μας. Δεν μπορεί μια πηγή ν' αναβλύζει
και γλυκό και πικρό νερό.
Η Βίβλος για τον πιο δυνατό μυ του ανθρωπίνου
σώματος, μας λέει πως η γλώσσα "φωτιά είναι......το
όργανο που μολύνει ολόκληρο το σώμα μας. Από
το ίδιο στόμα βγαίνει ευλογία και κατάρα".
Λόγια!! Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, με ευπρέπεια, εποικοδομητικά, μπορεί να μετακινήσουν
ακόμη και βουνά, να μεταδώσουν θετικά μηνύματα, αγάπη, ενθάρρυνση, συμπόνια. Η γλώσσα είναι
ένα από τα πιό ισχυρά όπλα του Σατανά, γιατί εκείνος μας υποκινεί συνεχώς να την χρησιμοποιούμε με βλαπτικό τρόπο.
Λόγια ειπωμένα χωρίς σύνεση και πίστη, κακοπροαίρετα κουτσομπολιά,, λόγια με τα οποία θέλουμε να νοιώθουμε ανώτεροι υποτιμώντας τους
άλλους, μπορεί να σκοτώσουν το καλό όνομα, το
πνεύμα και τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων προκαλώντας ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Ας προσέξουμε λοιπόν την γλώσσα μας.
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Μετά το κούρεμα των προβάτων ακολουθεί φαγοπότι.
Από αριστερά Δ. Γκούμας, Κ. Κλεφτογιάννης, Δ. Παπαλουκάς, Ι. Κλεφτογιάννης, Αθ. Μαργαρίτης και Ι. Στενός. Η οικοδέσποινα Ελευθ. Κλεφτογιάννη δεν διακρίνεται καλά.
Αναγνωρίστε τους τότε μαθητές.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Μαρία Καραμανώλη
Ασκραία
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20 ευρώ για λήψη έγχρωμου περιοδικού
30 ευρώ για ανάγκες περιοδικού
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