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

Μουσεία 2022
Το Σάββατο 6 Αυγούστου θα μιλήσει στην πλατεία της Άσκρης η Αμερικανίδα καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης Betsey A. Robinson, Vanderbilt University για τη σημασία του Ελικώνα και της Κοιλάδας των Μουσών στην παγκόσμια τέχνη.
Πρέπει να βουλιάξει η πλατεία
Τυχόν άλλες εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
“Μουσάων πνοή, Ησιόδου αυδή”
Σελίδα 12
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Καλό Καλοκαίρι
Σελίδα 1

Περιεχόμενα
ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΥ
Για την υγεία
Καλό καλοκαίρι
Προσοχή! Μέδουσα στη Θάλασσα!
H Δημιουργία: H Αγάπη Του Θεού.
Αναμνήσεις γλυκές σαν μέλι
Βίοι παράλληλοι
Θερισμός
Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Μουσάων πνοῇ - Ἡσιόδου αὐδῇ
Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης
Α.Ο. Άσκρης
Κοινωνικά
Παλιές φωτογραφίες
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Αποστολή και διανομή του περιοδικού
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου: www/hsiodos.gr και στο προφίλ “Γιάννης
Πέππας” στο Facebook. 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 τον 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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Αγαπητοί αναγνώστες
Επί τέλους! τελευταίες ημέρες του Ιουνίου και
μείς καλωσορίζουμε την πιο αγαπημένη ξένοιαστη και χαλαρή εποχή της όμορφης χώρας
μας, το Κ α λ ο κ α ί ρ ι.
Καλοκαιράκι λοιπόν και οι υψηλές θερμοκρασίες θα μας παρασύρουν, άλλους στα μαγευτικά βουνά, άλλους στις σαγηνευτικές παραλίες, και άλλους στις ιδιαίτερες πατρίδες μας.
Ας ευχηθούμε η αύρα του να πάρει από μέσα
μας όλη την ψυχική κούραση, να μας αναγεννήσει, να μας αναζωογονήσει και να μας χαρίσει απλόχερα όλες του τις ομορφιές. Γιατί
εδώ που τα λέμε το ελληνικό ξανθό καλοκαιράκι έχει μια αίγλη και μια νότα μεθυστική που
μας κάνει να ξεχνάμε κάτι δυσάρεστο.
Ας χαρούμε το διάλειμμα που μας επιτρέπει
η πανδημία, και ας το γιορτάσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να μη ξεχάσουμε να δείξουμε
σεβασμό, ευγνωμοσύνη και αγάπη στην καλοκαιρινή [και όχι μόνο] ΦΥΣΗ. Γιατί δεν μπορεί..., αν αλλάξει ο καθένας μας θ ‘αλλάξει και
η Ανθρωπότητα και κατ’ επέκταση και η
ΦΥΣΗ. Βέβαια θέλει πολύ εσωτερική δουλειά,
ας το τολμήσουμε, κι ας αναλογιστούμε ότι
αυτό που έχουμε μέσα μας αυτό έχουμε δημιουργήσει και έξω μας.
Στην ενότητα της υγείας σελ. 4 σίγουρα θ' αναρωτηθούμε πόσο δυσκολεύουμε τα Θεία όργανα του σώματός μας με τις ατασθαλίες μας.
- Στην σελ. 12 Νέο Βιβλίο της φιλολόγου και
συγγραφέως κ. Άννας Νικολάου την οποία ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη της προς την
περιοχή μας, και ευχόμαστε καλοτάξιδο να είναι και ανυπομονούμε να το μελετήσουμε.
- Σελ. 13 ο Σύλλογός μας ακούραστα προχωρά
μπροστά και μας περιμένει .
- Τα νέα της σελίδας 15 μας λύπησαν ιδιαίτερα..
Είχαν προσφέρει πολλά. "Αιωνία τους η
Μνήμη"
Τέλος σας ευχόμαστε από καρδιάς ένα ασφαλές δροσερό και γεμάτο όμορφες στιγμές καλοκαίρι.
Για την Φωνή της Άσκρης
Ελένη Σταμάτη-Μπίμπα
Σελίδα 2

ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΑΥΤΩΝ (3ο Μέρος)
Καθώς ο Όμηρος ανταποκρίθηκε με σωστό
τρόπο σε όλα, ο Ησίοδος είπε πάλι:
Τούτο μόνο που σε ρωτάω πες μου; πόσοι Αχαιοί πήγαν στο Ίλιο μαζί με τους γιους του Ατρέα;
Και τότε ο Όμηρος του απάντησε με ένα μαθηματικό πρόβλημα ως εξής:
Πενήντα πυροστιές υπήρχαν,
σε καθεμιά πενήντα σούβλες'
σε κάθε σούβλα κρέατα πενήντα.
Τρεις φορές τριακόσιοι σε κάθε κρέας Αχαιοί.
Αυτό βέβαια καταλήγει σε απίστευτο αριθμό.
Γιατί αν οι πυροστιές ήταν πενήντα, οι σούβλες
γίνονται δυόμισι χιλιάδες και τα κρέατα εκατόν
είκοσι χιλιάδες ...
Με ζήλια για την καθολική υπεροχή του Ομήρου, ο Ησίοδος ξανάρχισε:
Γιε του Μέλητος, Όμηρε, αν στ' αλήθεια σε τιμούν
οι Μούσες, του ύψιστου μεγάλου Δία οι κόρες, όπως
λέγεται, πες μου κάτι που είναι για τους θνητούς
το καλύτερο και το χειρότερο μαζί. Πολύ θέλω ν’
ακούσω.
Ο Όμηρος είπε:
Ησίοδε, γόνε του Δίου, να σου πω ζητάς πράγματα
που και ο ίδιος θέλω πω. Μετά χαράς λοιπόν να σου
μιλήσω.
Να 'ναι ο καθένας μέτρο για τον εαυτό του είν' το
καλύτερο για τους καλούς. Όμως για τους κακούς
είν' το χειρότερο απ’ όλα.
Ρώτα με τώρα ότι άλλο επιθυμεί η ψυχή σου.
ΗΣΙΟΔΟΣ Ποιος τρόπος είναι ο καλύτερος να ζουν
οι άνθρωποι στις πόλεις και με ποιους θεσμούς;
ΟΜΗΡΟΣ Αν εννοούν να μην κερδίζουνε απ' τα αισχρά, άμα τιμώνται οι καλοί,
άμα δικάζονται οι άδικοι.
ΗΣΙΟΔΟΣ Τι είναι το καλύτερο για να ζητά κανείς
απ' τους θεούς;
ΟΜΗΡΟΣ Να 'ναι σε αρμονία με τον εαυτό του όλο
τον καιρό.
ΗΣΙΟΔΟΣ Μπορείς με μια κουβέντα να μου πεις
ποιο είναι το καλύτερο από όλα;
ΟΜΗΡΟΣ Σκέψη σωστή, θαρρώ, σ' αντρείο σώμα.
ΗΣΙΟΔΟΣ Τι πετυχαίνει η δικαιοσύνη κι η ανδρεία;
ΟΜΗΡΟΣ Με του ενός τον κόπο να 'ρχεται το καλό
ολωνών.
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ΗΣΙΟΔΟΣ Τι είναι απόδειξη σοφίας για τους ανθρώπους;
ΟΜΗΡΟΣ Να καταλαβαίνεις σωστά το σήμερα και
να συμβαδίζεις με τις περιστάσεις.
ΗΣΙΟΔΟΣ Σε τι είναι σωστό να εμπιστευόμαστε
τους ανθρώπους;
ΟΜΗΡΟΣ Εκεί όπου ο κίνδυνος ακολουθεί την
πράξη.
ΗΣΙΟΔΟΣ Τι ονομάζουν, εν τέλει, οι άνθρωποι «ευτυχία»;
ΟΜΗΡΟΣ Το να πεθάνεις μετά από μια ζωή με λίγες λύπες και πολλές χαρές.
Αφού ειπώθηκαν και τα παραπάνω, όλοι οι Έλληνες κάλεσαν τον Όμηρο να παραλάβει το στεφάνι του νικητή. Ο βασιλιάς Πανήδης όμως ζήτησε από τον καθένα τους να απαγγείλει το καλύτερο κομμάτι από τα ποιήματά του. Πρώτος
λοιπόν μίλησε ο Ησίοδος:
«Όταν οι κόρες του Άτλαντα, οι θαυμαστές Πλειάδες προβάλλουν στην ανατολή τον θερισμό ν’ αρχίζεις…» (Ε&Η, 383-393) [Βλέπε και σελ. 11]
Μετά από αυτόν μίλησε ο Όμηρος:
«… Γιατί εκείνοι που εκλέχθηκαν ως άριστοι περίμεναν τους Τρώες και το γενναίο Έκτορα, κι έκαναν
φράγμα ζυγώνοντας ασπίδα με ασπίδα, δόρυ με
δόρυ. … Η πιο γενναία καρδιά θα ήτανε εκείνη που
θα μπορούσε ν' αντικρίσει τη μάχη ετούτη με χαρά
και δίχως λύπη»!".
Εδώ οι Έλληνες θαύμασαν και πάλι τον Όμηρο
και τον επιδοκίμασαν, καθώς οι στίχοι του ήταν
ανώτεροι απ' το συνηθισμένο και ζήτησαν να αναγορευτεί νικητής. Ο βασιλιάς όμως έδωσε το
στεφάνι στον Ησίοδο, λέγοντας πως το δίκαιο είναι να κατακτήσει τη νίκη αυτός που προτρέπει
τους ανθρώπους ν' ακολουθήσουν την αγροτική
ζωή και την ειρήνη, και όχι αυτός που αναφέρεται
σε πολέμου ς και σφαγές. Έτσι λοιπόν, κατά την
παράδοση, τη νίκη κέρδισε ο Ησίοδος, και του απονεμήθηκε χάλκινος τρίποδας τον οποίο αφιέρωσε στις Μούσες με την επιγραφή:
“Αφιερώνεται στις Μούσες του Ελικώνα από τον
Ησίοδο που νίκησε στη Χαλκίδα τον θεϊκό Όμηρο σε
ποιητικό αγώνα”.
(Επιμέλεια: ΙΛΠ)

Σελίδα 3

Όλα για την υγεία
Γνωρίστε τη βιταμίνη g
Το απόλυτο αντιοξειδωτικό της γης. Ονομάστηκε "η πιο σημαντική ανακάλυψη της υγείας",
αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την γνωρίζουν. Διατίθεται ελεύθερα χωρίς κόστος και παρενέργειες. Προσφέρει μοναδικά οφέλη στην υγεία, από την μείωση της χρόνιας φλεγμονής έως
την ενίσχυση της συναισθηματική ευεξίας.
Πού μπορούμε να την βρούμε; μα πού αλλού,
στην επιφάνεια της ΓΗΣ.
Την παίρνουμε από το περπάτημα έξω στην
φύση, με γυμνά πόδια...Ενισχύει το ανοσοποιητικό, δρα κατά των φλεγμονών και των αυτονόμων νοσημάτων. Όταν ερχόμαστε σε άμεση επαφή με την γη, χωρίς να μας χωρίζει τίποτα από
αυτήν, π.χ. η παχιά σόλα των παπουτσιών, ο οργανισμός μας αναπροσαρμόζεται σε νέο επίπεδο
λειτουργίας, για το οποίο, έχει σχεδιαστεί εξαρχής.
Όλοι σχεδόν εργαζόμαστε σε εσωτερικούς χώρους,
φοράμε
παπούτσια και
κοιμόμαστε
σε στρώματα. Θυμηθείτε, όσοι έχετε κατασκηνώσει σε ελεύθερο ή οργανωμένο camping, για αρκετές ημέρες, πόσο καλύτερα νοιώθετε, πόση ευεξία
και ενέργεια έχετε γεμίσει το φυσικό σας σώμα
και πόσο πιο αρμονικά αντιλαμβάνεστε τη ζωή. Ο
καλύτερος τρόπος να λάβουμε την ημερήσια δόση
της βιταμίνης g είναι να περπατήσουμε χωρίς παπούτσια στο έδαφος, το γρασίδι, την άμμο, την λάσπη ή να κολυμπήσουμε στην θάλασσα για 20-40
λεπτά την ημέρα.
Εν κατακλείδι η άμεση επαφή με την γη μπορεί
να συμπληρώνει τα οφέλη της επαφής με τον ήλιο, τον καθαρό αέρα και το νερό, την υγιεινή διατροφή και την σωματική άσκηση.
Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, φουλάρετε κι απολαύστε με κάθε τρόπο "την βιταμίνη g "σας!
Προσοχή! στα ζωτικά σας όργανα.
 Το στομάχι φοβάται όταν δεν τρως πρωινό.
 Τα νεφρά φοβούνται όταν δεν πίνεις 10 ποτήρια νερό σε 24 ώρες.
 Η χοληδόχος κύστη φοβάται όταν δεν κοιμάσαι μέχρι τις 11μμ και δεν ξυπνάς την ανατολή
του ήλιου.
 Το λεπτό έντερο φοβάται όταν τρώτε κρύα,
ληγμένα τρόφιμα.
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τερο τηγανητό και πικάντικο φαγητό.
 Οι πνεύμονες φοβούνται όταν εισπνέεις καπνό, βρωμιά και περιβάλλον μολυσμένο από τσιγάρα και εξατμίσεις.
 Το συκώτι φοβάται όταν τρώτε βαρύ τηγανητό,
πρόχειρο και γρήγορο φαγητό.
 Η καρδιά φοβάται όταν τρως το γεύμα σου με
περισσότερο αλάτι και ζάχαρη.
 Το πάγκρεας φοβάται όταν τρώτε περισσότερη
ζάχαρη λόγω γεύσης.
 Τα μάτια τρομάζουν όταν δουλεύεις σε φως οθόνης κινητού και υπολογιστή στο σκοτάδι.
 Ο εγκέφαλος φοβάται όταν αρχίζεις να έχεις
αρνητικές σκέψεις.
Ανέκδοτο" Όλα τα όργανα του σώματος εκτός του πεπτικού συστήματος συγκεντρώθηκαν να ψηφίσουν αρχηγό.
Εξελέγησαν τα μάτια. Όμως το έντερο του πεπτικού παρεξηγήθηκε, θύμωσε γιατί δεν το κάλεσαν και άρχισε να
φουσκώνει το στομάχι ,τούμπανο η κοιλιά, να γουρλώνει
τα μάτια να πρήζονται τα χέρια και τα πόδια. Τότε ξανά
ψηφοφορία. Το έβγαλαν αρχηγό με την προϋπόθεση να υπακούσουν: Εσείς πόδια θα με περπατάτε, εσείς χέρια θα
με καθαρίζετε και σεις μάτια θα γυρίζετε να με κοιτάζετε.

Οι Φαρμακίδες της Βοιωτίας....
Στην αρχαιότητα η διαδικασία του τοκετού εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους τόσο για τη μητέρα όσο
και για τα βρέφη, για αυτό και πίστευαν ότι ελέγχεται από κακόβουλες υπάρξεις, τις οποίες οι επίτοκες
και οι αρτίτοκες γυναίκες έπρεπε να εξευμενίσουν.
Οι υπάρξεις αυτές ονομάζονταν Ευμενίδες, Ερινύες,
Μοίρες, γενέθλιες Νύμφες. Στη Βοιωτία τις ονόμαζαν Φαρμακίδες. Επρόκειτο για τις αυστηρές θεϊκές
μορφές που με εντολή της Ήρας εμπόδιζαν την Αλκμήνη, τη μητέρα του Ηρακλή, να γεννήσει, απειλώντας έτσι η ζωή της. Από αυτές απάλλαξε την Αλκμήνη η κόρη του Τειρεσία, η Ιστορίς, η οποία άρχισε
κάποια στιγμή να φωνάζει χαρμόσυνα κάνοντας τις
Φαρμακίδες να πιστέψουν ότι η Αλκμήνη είχε γεννήσει και έτσι τις ξεγέλασε κι έφυγαν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι τον ρόλο αυτό τον έπαιξε η Γαλινθιάς,
προς τιμή της οποίας τελούνταν και τελετές στη
Θήβα. Για να προστατευτούν από τις απειλητικές
αυτές θεότητες οι γυναίκες προχωρούσαν σε τελετές, κατά τις οποίες τους πρόσφεραν ψωμάκια με
μέλι ή κηρήθρες με το μέλι τους, για να τις γλυκάνουν, και μαζί χοές με μέλι και γάλα. Πολλές επίσης
έταζαν τα παιδιά τους να θητεύσουν για ένα διάστημα στους ναούς τους.
Σελίδα 4

Καλό καλοκαίρι
Πάντα είχα μία επιθυμία να δω ένα πραγματικό πόλεμο. Αυτό βέβαια δεν είναι επιθυμία είναι
διαστροφή, αλλά εγώ αυτό επιθυμούσα. Από μικρός λοιπόν έψαχνα να μάθω πού γίνεται πόλεμος και έπεφτα με τα μούτρα να διαβάζω σχετικώς. Αλλά μέχρις εκεί. Μόνο διάβασμα. Δράση
μηδέν.
Αργότερα που μεγάλωσα θέλησαν να πηγαίνω ο ίδιος στα πεδία των μαχών σαν τους ηρωικούς ρεπόρτερ μας. Μούρχεται έτσι πρόχειρα στο
νου το όνομα του κ. Νικόλα Βαφειάδη στον ΑΝΤ1,
τον οποίο εκλιπαρούσε ο κ. Τέρενς Κουίκ «Νικόλα
βάλε σε παρακαλώ πάλι το κράνος σου» και στο
μυαλό μου γενιόντουσαν σκηνές σαν αυτές που ο
Διγενής πολεμούσε με τον Χάροντα στα μαρμαρένια αλώνια. Εγώ πάντως δεν είχα παρακολουθήσει ακόμα live πόλεμο. Μόνο στην τηλεόραση.
Μία το ένα, μία το άλλο, μία η Χούντα (είπαμε η
Χούντα πάντα χρειάζεται. Είναι σαν το αλάτι στο
φαγητό) δεν είχα καταφέρει να υλοποιήσω το
παιδικό μου όνειρο.
Έτσι πέταξα από την χαρά μου όταν ξαφνικά
“έσκασε” ένα τριήμερο ταξίδι στη Μυτιλήνη, προσκεκλημένος ενός τοπικού συλλόγου για μία ομιλία.

Ο ενθουσιασμός μου μετριάστηκε, όταν είδα
ότι το ξενοδοχείο δεν ήταν ακριβώς «παρά θιν αλός», αλλά λίγο πιο μέσα. Δεν πειράζει, σκέφτηκα, όταν αρχίσει ο πόλεμος προωθούμαι λίγο
για να βλέπω καλύτερα. Προς στιγμή μάλιστα
κλονίστηκα και ρώτησα τον ευγενέστατο ρεσεψιονίστ, μήπως αν πήγαινα στην Λέσβο τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αλλά εισέπραξα ένα παγερό βλέμμα και μία εξίσου παγωμένη απάντηση: “Με δουλεύετε κύριε”. Ήταν προφανές ότι
τον δούλευα, αλλά ο τύπος δεν σήκωνε καλαμπούρια.
Εκείνη την ημέρα και αφού είχαν προηγηθεί οι,
ας πούμε αγκαλιές Παναγιωτόπουλου – Ακάρ, ο
πολυχρονεμένος Σουλτάνος, πού να μας κόβει ο
Αλλάχ μέρες και να του δίνει χρόνια, δήλωσε:
“Aπό δω και πέρα να προσέχει η Ελλάδα”. Όχι δεν
μίλησε για καφέ στο Σύνταγμα όπως είχε πει πριν
από 82 χρόνια ένας άλλος του ίδιου μήκους κύματος. Εγώ όμως, όλα αυτά τα άκουγα βερεσέ, μία
και είχα εξασφαλίσει πρώτο τραπέζι πίστα και
περίμενα.
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Έτσι ετοιμάστηκα, το φόρτισα το κινητό μου
μπας και τραβήξω τίποτις στιγμιότυπα και οικονομήσω το κατιτίς μου από κάνα κανάλι και έπεσα για ύπνο περιμένοντας.
Ξαφνικά και μέσα στης νύχτας τη σιγαλιά ακούστηκε κάτι σαν βόμβος αεροπλάνων. Έρχονται, σκέφτηκα και βγήκα τρέχοντας στο μπαλκόνι. Μπα, δεν βαριέστε. Τίποτα. Το πρωί ο ευγενέστατος ρεσεψιονίστ, μου είπε: “Σας ανησυχήσαμε χθες το βράδυ Συγνώμη αλλά ξέρετε, η κυρία του δωματίου που βρίσκεται πάνω από το δικό
σας, σκόνταψε στο σκαμπό και …”
Το επόμενο βράδυ κάτι παιδιά πέρασαν με μηχανές των οποίων οι εξατμίσεις θύμιζαν ομοβροντία πυροβολικού μεν, δεν ήταν όμως δυστυχώς,
πυροβολικό.
Το τρίτο βράδυ σειρά είχε ένας άγριος καβγάς
μεταξύ νεαρών και επενδυτών, οι οποίοι παρεπιδημούν στην Μυτιλήνη, στον οποίον έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι της κοινωνίας των τοπικών
σκύλων.
Με αυτά και μ’ αυτά έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τη Λέσβο, τη Μυτιλήνη και τα γύρω
νησιά, χωρίς τελικά να εκπληρωθεί η νεανική μου
επιθυμία. Να δω έναν πόλεμο. Ίσως μία εταίραν
φοράν, που έλεγε και ο Χατζηχρήστος.
Όμως η ζωή δεν είναι μόνο ο πόλεμος. Είναι
και καλοκαιράκι, το οποίο παρά τα σκέρτσα του
καιρού έφθασε.
Ετοιμασθείτε λοιπόν! Μαγιό, βατραχοπέδιλα,
μπύρες, καρπούζια, ταμπλέτες για τα κουνούπια
και βουρ για τις ακροθαλασσιές.
Χρήστος Μπολώσης
Για τις μωβ μέδουσας, που φέτος έχουμε μεγάλη έξαρση, ΟΧΙ στις θάλασσές μας στον Κορινθιακό, αφού πλύνουμε προσεκτικά με θαλασσινό νερό την
περιοχή του τσιμπήματος, εφαρμόζουμε ένα μίγμα
θαλασσινού νερού και μαγειρικής σόδας (σε αναλογία 1:1) για δύο λεπτά. Στη συνέχεια με μια πλαστική πιστωτική κάρτα (ή ένα αντίστοιχο σκληρό
πλαστικό) αφαιρούμε οποιαδήποτε πλοκάμια έχουν
τυχόν μείνει στο δέρμα, αλείφουμε με το μείγμα της
μαγειρικής σόδας και βάζουμε κάποιο παγωμένο αναψυκτικό. Αν ο πόνος επιμένει, συμβουλευτείτε
ένα γιατρό ή ένα φαρμακοποιό.

Σελίδα 5

Προσοχή! Μέδουσα στη Θάλασσα!
Καλοκαίρι, μπάνιο στη θάλασσα και άουτσ!
Αισθάνεσαι ένα έντονο τσούξιμο. Μάλλον συνάντησες μία μέδουσα ή αλλιώς τσούχτρα.
Ανάμεσα στα τόσα ζώα της θάλασσας που μελέτησε ο Αριστοτέλης στο έργο του «Περὶ ζῴων
μορίων» ήταν και η μέδουσα την οποία ονόμασε
«κνίδη», που κυριολεκτικά σημαίνει τσουκνίδα
(προέρχεται από το ρήμα κνίδω, δηλ. προκαλώ
κνησμό, ερεθίζω το δέρμα). Ο Αριστοτέλης ονοματίζει τις μέδουσες επίσης ως «ἀκαλήφη», ένα
άλλο όνομα για τη γνωστή τσουκνίδα. Η θαλάσσια θα λέγαμε λοιπόν τσουκνίδα, έχει ιδιαίτερη
φύση κατά τον Αριστοτέλη. Την κατατάσσει ανάμεσα στα φυτά και στα ζώα, εφόσον συμπεριφέρεται και μοιράζεται χαρακτηριστικά και των δύο:
«ἐπαμφοτερίζει δὲ τοῦτο καὶ φυτῷ καὶ ζῴῳ τὴν
φύσιν» [ΙV.4.681b]
Τη ζωική τους φύση χαρακτηρίζει ότι μπορούν
να προσπέφτουν στην τροφή τους, να είναι ευαίσθητες σε ό,τι έρχεται σε επαφή μαζί τους και να
χρησιμοποιούν τη σκληρότητα του σώματός τους
σαν προστασία εναντίον του εχθρού.
Όσον αφορά τη σύνδεσή τους με το φυτικό βασίλειο, συνεχίζει ο Αριστοτέλης, μαρτυρεί η ατελής δομή τους, το γεγονός ότι μπορούν να κολλούν στους βράχους εξαιρετικά γρήγορα και τέλος, η απουσία περιττωμάτων και στόματος.
Σε ένα άλλο του έργο «Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν», ο Αριστοτέλης συνεχίζει με ακόμα περισσότερες πληροφορίες: «Οὐκ ἔχει δ᾿ ὄστρακον,
ἀλλὰ σαρκῶδες τὸ σῶμα πᾶν ἐστιν αὐτῆς.» Ευαίσθητη σε κάθε άγγιγμα, θα αρπάξει και θα μείνει
κολλημένη στο δέρμα κάποιου, αν τον ακουμπήσει και αυτό θα πρηστεί. Σε αντίθεση με τα παρα-

πάνω, εδώ ο συγγραφέας αναγνωρίζει την ύπαρξη στόματος που βρίσκεται στο κέντρο του
σώματός της. Αν τύχει και περάσουν μικρά ψαράκια πέφτει πάνω τους για να τα φάει, ενώ κάποιο
άλλο είδος τρέφεται με αχινούς και χτένια. [IV.4.
531b]
Οι μέδουσες φαίνεται πως ήταν και ένας εκλεκτός μεζές για κάποιους: «Υπάρχουν δύο είδη μεδουσών, οι μικρότερες που τρώγονται και οι μεγαλύτερες οι πιο σκληρές που βρίσκονται σε περιοχές της Χαλκίδας. Τη χειμερινή περίοδο η σάρκα
τους είναι σφιχτή και για αυτό τις κυνηγούν για
να τις καταναλώσουν. Αντίθετα, το καλοκαίρι δε
τρώγονται γιατί γίνονται λεπτές και υδαρείς. Αν
κάποιος τις πιάσει, αυτές γρήγορα διασπώνται
και δεν είναι δυνατό να απομακρυνθούν από τους
βράχους ακέραιες. Επειδή υποφέρουν από τη ζέστη συνηθίζουν να διεισδύουν πίσω από τις πέτρες.» Παρόλο αυτά, ο Πλούταρχος αναφέρει στα
«Ηθικά» πως οι Πυθαγόρειοι απαγόρευαν την κατανάλωσή της.
Συνεχίζοντας αρκετά χρόνια αργότερα ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο
έργο του «Φυσική Ιστορία» αναφέρει πως η μέδουσα καταναλωνόταν μέσα σε ζωμό ψαριού. Αναγνωρίζει το είδος της μέδουσας «pulmo
marinus», δηλαδή ο πνεύμων της θάλασσας, όπου
έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρει πως οι
χιονίστρες μπορούν να θεραπευτούν με την εφαρμογή της μέδουσας στο σημείο που υπάρχει
πρόβλημα. Το συγκεκριμένο είδος μπορεί επίσης
να γιατρέψει τις πέτρες τα νεφρά, αν καταναλωθεί μαζί με κρασί. Δύναται επίσης επαναφέρει
την έμμηνο ρύση σε περίπτωση καθυστέρησης.

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

Οι δυο Λίμνες

Στην Παλαιστίνη υπάρχουν
δυο λίμνες, της Γαλιλαίας, και η
Νεκρά Θάλασσα. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δέχονται και οι δυο τα νερά του
ποταμού Ιορδάνη. Αλλά η Γαλιλαία δέχεται τα νερά και τα αφήνει να φύγουν προς το Νότο.
Η Νεκρά Θάλασσα δέχεται τα
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νερά του Ιορδάνη και τα κρατά για τον εαυτό της.
Στην Γαλιλαία υπάρχει υπέροχη ζωή μέσα στην
λίμνη και γύρω από αυτήν. Στην Νεκρά Θάλασσα
δεν υπάρχει ίχνος ζωής. Η Νεκρά Θάλασσα δείχνει συμβολικά τί συμβαίνει όταν κάποιος κρατάει πράγματα για τον εαυτό του. Να δέχεσαι και
να προσφέρεις. Αυτό είναι το μυστικό για να έχεις
πληρότητα ζωής.
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος
Σελίδα 6

H Δημιουργία: H Αγάπη Του Θεού.
«Κόψε το ξύλο στα δύο και να, εγώ είμαι εκεί.»
Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας 14 ος αι.
«σήκωσε την πέτρα και πάλι εκεί θα με βρεις»
Ευαγγ. Θωμά, Β΄αιων.
«Χριστιανός είναι εκείνος που, οπουδήποτε και αν στρέψει το βλέμμα του, βλέπει παντού Το Χριστό και ευφραίνεται εν Αυτώ.»
Π. Αλέξανδρος Σμέμαν 1921-1883
Ο Θεός αγαπητοί μου, είναι μέσα στο κάθετί και το κάθετί είναι εν Τω Θεώ.
Πέραν σε όλα και ταυτόχρονα υπεράνω και πέραν όλων.
Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, Ο Χριστός, Ο Δημιουργός-Λόγος, έχει εμφυτεύσει σε κάθε κτίσμα Του, έναν χαρακτηριστικό λόγο, ο οποίος είναι η Θεία Παρουσία σ΄αυτό το
κτίσμα Του, αυτή που το κάνει να είναι διακριτικά ο εαυτός του και ταυτόχρονα το έλκει προς Τον
Θεό…
Χάρη σ΄αυτούς τους ενυπάρχοντες λόγους, κάθε κτίσμα, δεν είναι απλώς ένα πράγμα, αλλά
ένας προσωπικός λόγος που απευθύνει σε μας Ο Δημιουργός!
Ο Θείος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, συνιστά ταυτόχρονα την πηγή και το
σκοπό κάθε συγκεκριμένου λόγου και μ΄αυτόν τον τρόπο ενεργεί, ως η πανταχού παρουσία που
αγκαλιάζει και ενοποιεί τα πάντα!...Η φύση ολόκληρη αποτελεί μια Θεοφάνεια.
Κάθε κτίσμα, πρόσωπο ή πράγμα, είναι ένα σημείο συνάντησης με «Εκείνον που είναι Ο Πέραν,
αλλά βρίσκεται και εν τω μέσω ημών». (Dietrich Bonhoeffer)
1ο μέρος
Κακογιαννάκη Χριστίνα
Πρεσβυτέρα
Συντηρητής Έργων Τέχνης
Μηνύματα που λάβαμε
Ο εκ Θεσπιών δικηγόρος Γεώργιος Λιάκος έγραψε:
Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Να είστε καλά για να μας μεταδίδετε πάντα τα νέα
της Άσκρης, της ωραίας αυτής μικρής πόλης του Ησιόδου και των Ελικωνιάδων Μουσών που τις
φιλοξένησε η Κοιλάδα του Περμησσού κοσμούντες με την ζωή τους ολόκληρη την περιοχή.
Κλασικός πύργος Άσκρης

Μετά το 1960
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Πριν το 1960 ή και παλαιότερα
Σελίδα 7

Αναμνήσεις γλυκές σαν μέλι

(γράφει η Ελένη Σταμάτη – Μπίμπα)

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε κατάγομαι
από οικογένεια και σόι μελισσοκόμων. Ο πατέρας μου, εκτός από την καλλιέργεια της γης, ασκούσε και την μελισσοκομία, με άριστο παραδοσιακό τρόπο και χωρίς επεξεργασία του προϊόντος, που μπορούσε να αλλοιώσει την φυσική
του προέλευση.
Το μέλι είχε "φθάσει" να είναι σχεδόν η κύρια καθημερινή μας τροφή, ιδιαίτερα για μας τα
παιδιά. Το πρωί γάλα από την κατσίκα με μέλι,
μετά το εξοντωτικό παιχνίδι μας ψωμί με μέλι,
το απόγευμα καρύδια με μέλι ή κουρκούτι με
μέλι ή σουσάμι με μέλι κάτι σαν παστέλι. Αυτό
σχεδόν σε καθημερινή βάση και είμασταν όλο
υγεία και ζωντάνια. Θεωρούσα τον εαυτό μου
πολύ τυχερό που στο σπίτι μας είχαμε άφθονο
μέλι. Και δεν το είχαμε μόνο για τις ανάγκες
της οικογένειας, αλλά και γιατί πουλώντας το
είχαμε ένα καλό εισόδημα.
Κάθε τέτοια εποχή Ιούνιο μήνα, τρυγούσαμε
τα μελίσσια ο καθένας στον χώρο του ή και δυο
δυο μαζί γιατί μόνο μια μηχανή υπήρχε, του
Πίνδαρου Σταμάτη. Ήταν θυμάμαι μια ιεροτελεστία που ο πατέρας την άρχιζε και την τελείωνε με προσευχή. Τα κύρια εργαλεία του ήταν
η προσωπίδα και το φυσερό για την προστασία
του, καίτοι είχε γίνει τόσο φίλος με τις μέλισσές
του, που όταν ερχόταν στο σπίτι αυτές τον συνόδευαν χωμένες στα ρούχα του, στις τσέπες
του, παντού. Μη τις φοβάσαι, μου έλεγε, όταν
τίναζε το πουκάμισό του, δεν σε πειράζουν. Το
μέλι έβγαινε με την φυγόκεντρο δύναμη από
μια στρογγυλή μηχανή με εσωτερικές θήκες όπου τοποθετούνταν τα τελάρα, και ήταν άριστο
σε ποιότητα, χρυσό σαν το φλουρί, αγνό, παχύρευστο και με υπέροχη μυρωδιά θυμαριού.
Στο χωριό εκείνοι που είχαν τότε μελίσσια ήταν μόνο οι Σταματέοι, με το παρατσούκλι “Ταγκλέοι”: τα δυο αδέλφια Γιάννης και Κώστας,
Πίνδαρος, Κώστας [Καραγκούνης],Χιλιέφενα, Αγγελικώ, Κώστας [μπάρμπα Γάτση] και Σωτήρης ο
πατέρας μου.
Στις 6 Αυγούστου που γιόρταζε ο πατέρας
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μου, το σπίτι γέμιζε από φίλους του που έρχον
ταν να του ευχηθούν και να γευθούν τα καλούδια της μητέρας μου η οποία δυο μέρες πριν έψηνε αφράτα στραγάλια στο φούρνο και ετοίμαζε όλα τα σχετικά για την γιορτή, κεράσματά της. Τότε δεν έκαναν τραπέζι με πολλά
φαγητά, όπως σήμερα. Το τραπέζι ήταν λιτό.
Λευκό χειροποίητο τραπεζομάντηλο, βαρελίσιο
καλό κρασί, σταρένιο ψωμί ψημένο στο φούρνο
με ξύλα, καρύδια, αμύγδαλα, τα πρώτα σταφύλια του αμπελιού ευλογημένα από τον γείτονά
μας παπά-Παύλο, και το μέλι απαραίτητο, όλα
παραγωγής μας. Και ήταν όλοι οι καλεσμένοι
μας ευχαριστημένοι και στο τέλος "τόριχναν"
στα επιτραπέζια τραγούδια, μέχρι αργά.
Θυμάμαι ακόμη ότι ο πατέρας μου επισκεπτόταν έναν γιατρό στη κατασκήνωση της Ευαγγελίστριας, όπου πήγαινε κάθε χρόνο για να πουλήσει σταφύλια ροδίτες, αχλάδια αυγουστιάτικα και
μέλι. Ο γιατρός τον είχε εξετάσει και τον βρήκε
καθ' όλα υγιή, εκτός από την καρδιά του. Ωστόσο
θέλουμε να πιστεύουμε ότι το μέλι τον είχε βοηθήσει να φθάσει στα 85 του, παρόλο το πρόβλημα
της καρδιάς του και τα γεράματα ένας πολυβασανισμένος πολύ κουρασμένος και πολύ ορφανός,
από τα 9 του χρόνια, άνθρωπος.

Κάθε τέτοια εποχή, Ιούνιο μήνα, που βγαίνει
το μέλι, τον θυμόμαστε. Όλη η οικογένεια κάνουμε ένα μνημόσυνο σε αυτόν και στην πολυαγαπημένη μας μαμά – Μαρία, ρίχνοντας στο
στάρι τους μέλι. Σ’ ένα μοναστήρι μαζευόμαστε
όλοι με μία πιατέλα στάρι και όλοι μαζί κάτω από
ένα δέντρο τρώμε ένα αρνί ψητό, σαν αυτό της λαμπρής, και τους μνημονεύουμε, πιστεύοντας ότι
χαίρονται από ψηλά έτσι που μας βλέπουν να τηρούμε όλα όσα μας δίδαξαν.

Σελίδα 8

Βίοι παράλληλοι
Πριν ένα χρόνο τα παιδιά της Άσκρης αποφάσισαν να αναζωογονήσουν την ποδοσφαιρική μας ομάδα, τον Α. Ο. Άσκρης, και χωρίς καθόλου προπόνηση, αφού οι περισσότεροι εργάζονται στην Αθήνα, πέτυχαν την μία νίκη μετά
της άλλη με αποκορύφωμα τη χθεσινή, ΠΑΡΝΑΣΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΟ ΑΣΚΡΗΣ 1 – 4, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.
Πριν ένα χρόνο άρχισε η κατασκευή του ελαιοτριβείου – τυποποιητηρίου από
το Κτήμα Λυμπέρη-Άσκρα, ο κόσμος τους εμπιστεύθηκε, πήραν
τη μεγαρίτικη ελιά της Άσκρης
και από γύρω περιοχές και με ένα
καλά
μεθοδευμένο μάρκετινγκ
ανέδειξαν το ελαιόλαδο “ASKRA”
όχι μόνο στο πανελλήνιο, αλλά σε
παγκόσμιο
επίπεδο, αφού τα διεθνή βραβεία* έρχονται το ένα
μετά το άλλο. Έτσι μετά το Dubai έρχεται το Βερολίνο, όπου στον επίσης παγκόσμιο διαγωνισμό παίρνει 2 βραβεία, ένα για συσκευασία και
καινοτομία και ένα ακόμη για την ποιότητα. Ακολουθεί 4η βράβευση, στο Λονδίνο αυτή τη
φορά, πάλι για την ποιότητα. Το Κτήμα ΛυμπέTom Hanks (Τομ Χανκς)

«Η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος. Η οικογένεια μου πηγαίνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.
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ρη-Άσκρα, με σταθερά βήματα, με απόλυτο σεβασμό στην γενέτειρα, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το ποιοτικό πλεονέκτημα του υψομέτρου των 400 μέτρων και αυτή του το ανταποδίδει πολλαπλάσια.
Οι γυναίκες της Άσκρης με το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και κυρίως την “γιορτή του
κρασιού” ανέβασαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους
σε ζηλευτή θέση.
Οι διοργανωτές του καρναβαλιού της Άσκρης, χωρίς μέσα και πόρους, αλλά με οργανωτικό πνεύμα και σκληρή δουλειά, έκαναν
ένα από τα καλύτερα καρναβάλια της Βοιωτίας.
Δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει διαφορετικά αφού βλέπουν και πατούν τον ευλογημένο
αυτόν τόπο της ποιητικής έμπνευσης, όπως ακριβώς τον έβλεπε και ο Ησίοδος 2.700 χρόνια
πριν.
Τελικά, επιβεβαιώνεται η φράση ότι “ο τόπος
γεννά τρόπο”.
Και η νύμφη Άσκρη, ο γιός της οποίας Οίοκλος, ήταν οικιστής του χωριού, τιμά αυτούς
που την τιμούν.
-----------------------------------------------------------------

* Από τις πιό σημαντικές βραβεύσεις
Τελικά, το Silver, (δεύτερο) έχει και αυτό να κάνει με
την Άσκρη αφού:
 Ο Ασκραίος Ησίοδος ήταν ο μεγαλύτερος επικός ποιητής της αρχαιότητας, μετά τον Όμηρο.
 Ο Κτησίβιος ο Ασκρηνός ήταν ο μεγαλύτερος μηχανικός της αρχαιότητας μετά τον Αρχιμήδη.
Όσο για τα "Ασκραίος" και "Ασκρηνός" είναι όπως τα "Ναζωραίος" και "Ναζαρηνός"

Έχω πάει σε όλον τον κόσμο, στα πιο όμορφα
μέρη του κόσμου, κανένα όμως δεν ξεπερνά
την Ελλάδα. Η γη, ο ουρανός, το νερό. Είναι
καλά για την ψυχή σου. Είναι μέρος που σε γιατρεύει. Ιδίως αν βάλεις τον εαυτό σου σε αυτό
το φανταστικό, το πραγματικά φανταστικό,
πρόγραμμα να κοιμάσαι ως το μεσημέρι, να ξενυχτάς ως τις 3 το πρωί, συζητώντας σε μια ταβέρνα. Είναι η καλύτερη ζωή που μπορεί να έχει
κάποιος»
Σελίδα 9

Θερισμός
«Όταν οι κόρες του Άτλαντα, οι θαυμαστές Πλειάδες
προβάλουν στην Ανατολή, τον θερισμό να αρχίζεις.
Και όταν δύουν το όργωμα και την σπορά να κάνεις.
Αυτές, ως ξέρεις, κρύβονται 40 ημερονύχτια,
μα πάλι ξαναφαίνονται στο γύρισμα του χρόνου
και ο ζευγάς στο ακόνι του το δρέπανο ετοιμάζει.
Τούτον τον νόμο ακολουθούν όλοι μες στις πεδιάδες
που’ ναι κοντά στην θάλασσα, ακόμη και μακριά της,
Παλιοπαναγαίοι θερίζουν
οι κάτοικοι των δασωτών των φαραγγιών που γύρω
παχειά είναι η γη και καρπερή δίνει σοδειά στο χρόνο.
Γυμνός την γη καμάτευε, γυμνός και να την σπέρνεις
και θέριζε πάλι γυμνός και όλες τις δουλειές σου
να τις τελειώνεις έγκαιρα ως θέλει η εποχή τους.»
Με αυτούς τους στίχους (Ε&Η, 383-393) ο Ησίοδος κέρδισε τον Όμηρο στον αγώνα που έγινε στην Χαλκίδα.
Θεριστής λοιπόν ο Ιούνιος με την ανατολή των Πλειάδων. Και επειδή την αστρονομία προστάτευε η Μούσα
Ουρανία, ας θυμηθούμε κάποια στοιχεία.
και … Παλιοπαναγαίες;
Πλειάδες στην αστρονομία ονομάζεται το ανοικτό α- [Σαν ενισχυτικό και σύμφωνα με την Μάνα
μου, στα γύρω χωριά έλεγαν:”βάσαζι τ Παστρικό σμήνος που ανήκει στον αστερισμό του Ταύρου.
Από την αρχαιότητα δεν ξέφυγαν την προσοχή του ελλη- ναγκίς κου καν ημάδ σισ”. (Τα κορίτσια της
Παλιοπαναγιάς που έχουν μεγάλα βυζιά.
νικού λαού, που τις ονόμασε κοινώς Πούλια.
Τι σχέση έχει η Πούλια με τον Αυγερινό;
απάντηση είναι ότι η Πούλια βρίσκεται στον αΗ Αφροδίτη, το λαμπρότερο αστέρι μετά τον Ή- στερισμό του Ταύρου, που είναι ζωδιακός αστεριλιο και τη Σελήνη, κάποιες περιόδους είναι ορατή σμός, δηλαδή βρίσκεται κοντά στην εκλειπτική,
στον δυτικό ορίζοντα για τρεις το πολύ ώρες μετά που είναι περίπου και το επίπεδο περιφοράς της
τη δύση του Ήλιου, και τότε λέγεται Αποσπερίτης, Αφροδίτης γύρω από τον Ήλιο. Συνεπώς, είναι
και άλλες στον ανατολικό ορίζοντα για τρεις το δυνατό σε κάποιες περιπτώσεις η Πούλια και η Απολύ ώρες πριν από την ανατολή του Ήλιου, και φροδίτη να φανούν κοντά μεταξύ τους στον ουτότε λέγεται Αυγερινός. Η ολοκληρωμένη, τελικά ρανό και να συγκινήσουν τους ποιητές. ( ΙΛΠ)

5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Με αφορμή την 5η
ΠΗΠ περισσότερο από
ποτέ
ας
αναλογιστούμε τί έχουμε κάνει
στον πλανήτη, πόσο
τον σεβόμαστε για να
αξίζουμε το οξυγόνο
που μας αναλογεί.
Μια προσευχή (Ορφικός ύμνος 26. ΓΗΣ)
Γαία θεά, μήτερ μακάρων, θνητών τ’ ανθρώπων, πάντροφε, πανδώτειρα τελεσφόρε, παντολέτειρα…
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Ω! ΓΗ Θεά μάνα των ευτυχισμένων Θεών και των ανθρώπων, εσύ που όλα τα τρέφεις και τα χορηγείς- Εσύ
που όλα τα τελειοποιείς και τα χαλάς, Εσύ που αυξάνεις τους καρπούς και χαρίζεις τις γλυκές εποχές, αφού είσαι η βάση του αιωνίου κόσμου, κόρη με τις πολλές
μορφές που με πόνους γέννας φέρνεις τους καρπούς.
Ω! ΓΗ Αθάνατη Σεβάσμια, Πολύανθη, Καλότυχη,
που αγαπάς την βροχή, γύρω της όπου κινείται ο πολυστόλιστος κόσμος των αστέρων από την συνεχώς ρέουσα φύση και τα ισχυρά ρεύματα. Εσύ όμως ευτυχισμένη Θεά μακάρι να δώσεις σε μας πλούσιους καρπούς,
να είσαι καταδεκτική, χαρίζοντάς μας δημιουργικές και
γαλήνιες στιγμές στον βίο μας.
Γένοιτο

Σελίδα 10

Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης,
πιστός και συνεπής στο ραντεβού με τα μέλη
του και τους απανταχού φίλους του, μετά από
προσωρινή αναστολή των δράσεων του, εξαιτίας της δύσκολης συγκυρίας που εξακολουθούμε να διανύουμε λόγω της πανδημίας του
νέου κορωνοϊού COVID-19, σας ενημερώνει για
τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς
και γι’ αυτές που προγραμματίζονται με γνώμονα την αναψυχή - ψυχαγωγία των συμμετεχόντων καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας:
 Πραγματοποιήθηκε απογευματινή εκδρομή - επίσκεψη στην ιερά μονή κοιμήσεως
Θεοτόκου Ιερουσαλήμ στην Δαύλεια και μετρά
περιήγηση στην Αράχοβα στις 9-4-2022.
 Προγραμματίζεται ημερήσια εκδρομή
στο Ναύπλιο – Τολό στις 2-7-2022
 Προγραμματισμός για την γιορτή κρασιού που θα γίνει στις 3-9-2022 στην πλατεία
του χωριού, μετά από δύο αναστολής όλων των

πολιτιστικών εκδηλώσεων εναρμονιζόμενοι
πλήρως με τις αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών
στα μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας
του νέου κορωνοϊού COVID-19.
Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως όταν ο πολιτισμός γίνεται “σωστά” και από ανθρώπους που γνωρίζουν, αποτελεί μοναδική
διέξοδο, ακόμα και σε δύσκολες συγκυρίες, όπως αυτές που όλοι βιώνουμε μετρώντας και
προβλέποντας κάθε στιγμή τις εξελίξεις,
πράγμα απαραίτητο για να συνεχίσουμε όλοι
τις ζωές μας με την ποιότητα που μας αξίζει
μέσα από τη συμμετοχή, κυρίως των νέων ανθρώπων, στις δραστηριότητες της κοινότητας,
στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης,
σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι με υγεία και δύναμη.
Άσκρη 30 Ιουνίου 2022
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Είπαν
Οι υψηλές θέσεις είναι όπως οι πυραμίδες. Δύο ειδών ζώα μπορούν να ανέβουν στην κορυφή, ερπετά και αετοί.
(Λένε ότι το είπε ο Αϊνστάιν, δεν αποδεικνύεται, αλλά δεν έχει και σημασία. Είναι καλό!!!)
Summer camp 2022
Είμαστε πάλι εδώ και αυτό το καλοκαίρι! ΟΚάθε χρόνο οι
νομάζομαι Παπαπαναγιώτου Αναστασία και φίλοι μας περαγαπάω τον τόπο μου όσο μπορώ θα προ- νάνε
φαντασπαθώ να δημιουργώ όμορφες δραστηριότητες στικά και ζουν
για τους μικρούς μας φίλους. Ένα όμορφο κα- ένα ανεπανάλοκαιρινό πρόγραμμα για 4η συνεχόμενη χρο- ληπτο
καλονιά στην Άσκρη Βοιωτίας. Η ασφαλής διασκέ- καίρι γεμάτο όδαση την παιδιών σας είναι η δουλειά μας και μορφες
αναχαρά μας! Το Summer camp 2022 συνεχίζει στην μνήσεις, εμπειΒ´ περίοδο κλείνουμε θεσούλες λόγω περιορι- ρίες και γνώσμένων θέσεων.
σεις. Σας ευχαΕίμαστε ενθουσιασμένοι για το φετινό ριστώ για την
summer camp 2022 και θέλουμε να το μοιρα- εμπιστοσύνη
στούμε μαζί σας! Δεν λείπουν βέβαια τα γλωσ- σας.
σικά και μαθηματικά παιχνίδια, επιτραπέζια,
Οι εγγραφές στο Summer Camp 2022 γίνοεκπαιδευτικά, θεατρικό παιχνίδι, ομαδικές δρα- νται στο τηλ. επικοινωνίας: 6970663271
στηριότητες και φυσικά το μπουγέλο μας!!!
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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Σελίδα 11

Μουσάων πνοῇ - Ἡσιόδου αὐδῇ
“Ο δ’ όβιος, όντινα Μούσαι φιλώνται.
Γλυκερή οι από στόματος ρέει αυδή Ησιόδου”
(Αρσένιος, Αποφθέγματα, 6,99α,1-2)
Ένα νέο βιβλίο για τον Ησίοδο και την Άσκρη

να εντοπίσουμε όλα τα πρόσωπα, ζώα, φυτά
και πράγματα για τα οποία μας ομιλεί ο Ησίοδος, για να δούμε στη συνέχεια που θα τα
βρούμε (φυτά) ή πως θα τα φτιάξουμε. Δέχτηκε
με χαρά την πρόταση του Συλλόγου και έκανε
μία εξαιρετική εργασία, την οποία και παρουσίασε στην πλατεία της Άσκρης. Βλέποντας το άριστο έργο της ζητήσαμε, πάντα σε συνεργασία
με τον καθηγητή Απόστολο Αθανασάκη, να επεκταθεί στη “Θεογονία”, αλλά και στα άλλα
έργα που αποδίδονται στον Ησίοδο.
Και ιδού το αποτέλεσμα!!!
 Αναλύεται η ζωή στην Άσκρη της εποχής του Ησιόδου σε συνδυασμό με την Βοιωτία
και ολόκληρη την Ελλάδα.
 Φαίνεται η υπεροχή των ησιοδικών λέξεων, όπως φερέοικος, έναντι σαλιγκάρι, κοχλιός, καράολος.
 Γίνεται το ξεκαθάρισμα όρων όπως
δμώες, ως εργάτες γης και όχι δούλοι.
 Αποσαφηνίζεται ο ρόλος των Μουσών
και τι πραγματικά εκπροσωπεί η καθεμία.
 Γίνεται απόλυτα κατανοητός ο τρόπος
που ζούσαν οι πρόγονοί μας.

Διότι:
“… για να συνομιλήσετε με τον Ορφέα και τον
Μουσαίο και τον Ησίοδο και τον Όμηρο — πόσα
θα έδινε κάποιος από εσάς για να το κάνει αυτό;”
(Πλάτωνας, Απολογία 41α)
Κατά τους Αλεξανδρινούς, όλοι οι άνθρωποι
παρακαλούν ο Όμηρος και ο Ησίοδος, οι θεϊκότεροι ποιητές, να ονομάζονταν συμπολίτες
τους. Ο Ησίοδος όμως κατονόμασε τη γενέτειρά
του, την Άσκρη, κι έτσι κατάργησε κάθε αντιδικία.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για δημιουργία ησιοδικού μουσείου, ζητήσαμε από την φιλόλογο και συγγραφέα Άννα Νικολάου μία λεπτομερή μελέτη του "Έργα και Ημέραι", ώστε
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Ένα βιβλίο που απορροφά και διδάσκει.

ΙΛΠ

Σ.Σ. Όσο για τα έξοδα εκτύπωσης… δυστυχώς…
“άλλος σού’ ταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά”.

Σελίδα 12

Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Με μέριμνα του Συλλόγου εκδόθηκε το βιβλίο “Μουσάων πνοή, Ησιόδου αυδή”. Λεπτομέρειες στην προηγούμενη σελίδα.
Εκδηλώσεις Πνευματικού Κέντρου
Το Σάββατο 7 Μαΐου: «Το Διεθνές Δίκαιο της
θάλασσας και η εφαρμογή του στην περίπτωση
της Ελλάδας» με τον Ασκραίο καθηγητή Ωκεανογραφίας και Φυσικής Γεωγραφίας, ΕΚΠΑ Σεραφείμ Ευστ. Πούλο. Εξαιρετική παρουσίαση
και ικανοποιητική προσέλευση.
Το Σάββατο 25 Ιουνίου: «Η σύγκρουση Ελλάδας
Τουρκίας, το νεοψυχροπολεμικό περιβάλλον»
με τον καθηγητή Γεωπολιτικής και Σύγχρονων
Στρατιωτικών Τεχνολογιών της ΣΣΕ
Κωνσταντίνο Γρίβα. Εξαιρετική και πάλι παρουσίαση, με καλή προσέλευση και έντονο ενδιαφέρον. Παρευρίσκονταν και οι καθηγητές
Σεραφείμ Πούλος και Πάρις Βαρβαρούσης.
Και στις δύο εκδηλώσεις ήταν παρών και ο κ.
Δήμαρχος με εξαιρετικές τοποθετήσεις.
Στο Συνεδριακό Κέντρο Αλιάρτου, ξανάρχισαν οι ομιλίες με την πρύτανη (23/5) και τον αντιπρύτανη (20/6) του Παντείου πανεπιστημίου.
Ορειβασίες
Την Κυριακή, 1 Μαΐου είχαμε διάσχιση του
Ολμειού ποταμού με τους ”4 Action travel”.

Την Κυριακή, 5 Ιουνίου είχαμε διάσχιση του
Ολμειού ποταμού με το ”ΠΕΡΙΠΟΛΟ Αττικής”.
Έγιναν 3 αναβάσεις στον Ελικώνα με μικρή
συμμετοχή.
Στις αρχές Αυγούστου θα ανεβούμε στον Ελικώνα και θα περπατήσουμε στον Ολμειό με
Αμερικανούς πανεπιστημιακούς. Λεπτομερείς
ανακοινώσεις δεν θα γίνουν. Όσοι θέλετε να
συμμετάσχετε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο του Συλλόγου.
Στόχοι
Για υλοποίηση του στόχου “Ένταξη του ανατολικού Ελικώνα στις περιοχές άνευ δρόμων” έχει γίνει σχετική εισήγηση στον Δήμο και δόθηκαν και τα λεπτομερή στοιχεία. Συνεπώς η προώθηση ή μη του θέματος είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου.
Για τον άλλο στόχο “Ασφαλτόστρωση του
δρόμου προς το θέατρο” θα γίνει σχετική εισήγηση στον Δήμο μέχρι τέλος Αυγούστου.
Μουσεία 2022
Σάββατο, 6 Αυγούστου ομιλία στην πλατεία.
Άλλες εκδηλώσεις δεν θα γίνουν λόγω μη
συμμετοχής των κατοίκων.
Μην ξεχνάτε την ετήσια συνδρομή σας,
από 10 ευρώ, στον αριθμό λογαριασμού που
φαίνεται στη σελίδα 2.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Σχετικά με τις δηλώσεις του κ Ερντογάν περί
του 1922, ότι δηλαδή μας πέταξαν στη θάλασσα, παρά την σθεναρή προσπάθεια ιστορικής έρευνας, δεν βρέθηκε αληθής αυτή η τουρκική δήλωση όσο αφορά το στρατιωτικό μέρος.
Στην Μικρασιατική εκστρατεία, ο ελληνικός
Στρατός, σε τακτικό επίπεδο, ουδέποτε, ουδόλως, ποτέ, πουθενά και σε καμία περίπτωση,
όχι μόνον δεν ηττήθηκε αλλά πάντοτε κατήγαγε σε κάθε μάχη, συντριπτική νίκη. Έτσι α-
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κριβώς. Ακόμη και στην αυτοδιάλυση λόγω πολιτικών αποφάσεων, ενδείας και κακουχίας, εφόσον υφίστατο ακόμη συγκροτημένη μονάδα
ή υποομάδα, έστω και στην διάρκεια της κατάρρευσης, αυτή νικούσε. Τελεία και παύλα. Ότι
κατορθώθηκε από τον εχθρό, αυτό αφορούσε
συρφετό και όχι οργανωμένο στρατιωτικό
τμήμα. Η σφαγή και όχι η νίκη επετεύχθη σε
ανθρώπινη άοπλη μάζα και ποτέ σε στρατιωτική μονάδα.
(Κώστας Χάντζος)

Σελίδα 13

Α.Ο. Άσκρης - Η έννοια του θριάμβου.

Φίλαθλοι του ΑΟ ΑΣΚΡΗΣ σε εκτός έδρας παιχνίδι της Ομάδας μας στο γήπεδο του Υψηλάντη.

Ο ΑΟ Άσκρης με πάρα πολλές ελλείψεις,
αλλά με το πείσμα του νικητή ισοβάθμησε στην
κορυφή της βαθμολογίας με τον Πήγασο Αγίας
Άννας αλλά κατέλαβε την δεύτερη θέση στην
τελική βαθμολογία επειδή είχε χάσει στην Άσκρη με 0-2 και κερδίσει στην Αγία Άννα με 1-2
Σε αγώνα μπαράζ που έγινε το απόγευμα
της 11 Ιουνίου στο Στάδιο Αλιάρτου μεταξύ 2ης
και 3ης ομάδας (ΑΟ Άσκρης και ΠΑΟΚ Κυριακίου) κέρδισε η τρίτη ομάδα με Σκορ 2-1 και ανέβηκε ως δευτεραθλητής Β' κατηγορίας Βοιωτίας από τον 1ο όμιλο στη μεγάλη κατηγορία
της Βοιωτίας. Είναι νόμιμο;

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά της Άσκρης. Σημαντική και η αρωγή των κατοίκων
που ενίσχυσαν με φυσική παρουσία και οικονομικά την ομάδα.
Η θριαμβευτική του πορεία θα συνεχισθεί.
Στις 15.10.2021 γεννήθηκε η δισέγγονη του
παπά Δημήτρη Αργυρίου, βαπτίστηκε στις
19.6.2022 στο μοναστήρι του οσίου Λουκά και
πήρε το όνομα Ναταλία. Οι γονείς της, Παναγιώτης και Ευθυμία, δεν επιθυμούν να στείλουν φωτογραφία.
Η ΦτΑ εύχεται να είναι καλότυχη στη ζωή της.

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

Η Ακαδημία Αθηνών, κατόπιν ομόφωνου ψηφίσματος της συγκλήτου,
με την υπ’ αριθμόν 15/17.3.22 απόφασή της, ανακήρυξε μέλος του τεχνικού συμβουλίου της και ταυτόχρονα αναπληρωματικό γραμματέα
τον διακεκριμένο Βοιωτό ενεργειακό
επιστήμονα μηχανολόγο ηλεκτρολόγο μηχανικό ΕΜΠ Κωνσταντίνο Κατζέλη του Ιωάννου. Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Θερμά συγχαρητήρια για την άκρως τιμητική επιλογή του κ. Κατζέλη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι με
την ομιλία του για την ενέργεια στην Ακαδημία Αθηνών, όπου με πληρότητα και σαφήνεια τόνισε την ανάγκη προστασίας του ανατολικού Ελικώνα, κέρδισε την
εύνοια των Μουσών.
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Έλεγε η μάνα μου:
“Τρεις χιλιάδες κουκουβάγιες σε εκατό
πενήντα τρύπες. Πόσες σε κάθε τρύπα”.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε Απεβίωσε
Ζαρίφη
Ελένη
χήρα Νικολάου
21/12/1933 31/3/2022
Παπά Δημήτρης Αργυρίου
Κωνσταντίνος
1938
8/4/2022
Μπάκουλης
Ιωάννης
Νικόλαος
16/1/1940 26/6/2022
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς
των θανόντων συμπατριωτών και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημητρίου Αργυρίου τελέστηκε την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λεβαδείας, όπου και
διηκόνησε για 50 έτη.
Της ακολουθίας προεξήρχε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος στο λόγο του
φανερά συγκινημένος αναφέρθηκε στην πολυετή συνεργασία του
με το μακαριστό π. Δημήτριο και εξέφρασε ευχαριστίες προς τον
Πανάγαθο Θεό για τους συνεργάτες του, χαρακτηρίζοντας ως
δώρο Θεού τον π. Δημήτριο.
Γεννήθηκε στην Άσκρη το 1938 και ήταν σημαιοφόρος στο Δημοτικό Σχολείο. Χειροτονήθηκε Διάκονος την 6 Δεκ 1964 και Πρεσβύτερος την 20 Δεκ του ίδιου έτους από τον τότε Μητροπολίτη Δωρόθεο. Το 1965 διορίσθηκε Εφημέριος στην Αλίαρτο και από το 1968
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λεβαδείας, όπου και
διηκόνησε μέχρι την συνταξιοδότηση του.
Διεκρίνετο για την εργατικότητα την εντιμότητα και την αγάπη του για την Εκκλησία. Διακόνησε με
ευσυνειδησία επί 42 συναπτά έτη στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως κοντά σε τρεις Μητροπολίτες,
με εκκλησιαστικό ήθος και αφοσίωση στον εκάστοτε Μητροπολίτη, με προσήνεια και συναδελφικότητα, με άριστη συμπεριφορά προς το κοινό που προσήρχετο στα Γραφεία, ενώ από το 1979 μέχρι το
2010 είχε τη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου.
Ο παπά Δημήτρης με βοήθησε σημαντικά στην συγγραφή των βιβλίων μου, στήριξε τον Σύλλογο
και αρθρογραφούσε στο περιοδικό μας, ενώ με τη θέση του, τις γνώσεις, την προσφορά και προ παντός
το ήθος αποτέλεσε μία ξεχωριστή προσωπικότητα για την Άσκρη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Ένας μεγάλος φίλος της Άσκρης “πήγε” να συναντήσει τον Ησίοδο, που τόσο λάτρεψε. Ο αγαπητός φίλος Απόστολος Γονιδέλλης “έφυγε” σε
ηλικία 73 χρόνων. Μεγάλο το συγγραφικό του
έργο το οποίο άρχισε από τον Ησίοδο και συνεχίσθηκε με την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Λέσβο
και πέραν αυτής.
Μίλησε στο πολεμικό μουσείο κατά την παρουσίαση του πρώτου μου βιβλίου, μίλησε πρώτος
στην πλατεία της Άσκρης και έφερε πολλές

αποστολές επισκεπτών στην
Κοιλάδα των Μουσών. Έγραψε
το θεατρικό για τις Μούσες που
σκηνοθέτησε η Ευαγγ. Θαλασσινή. Μέσω αυτού γνωρίσαμε όλες σχεδόν τις προσωπικότητες
που μας βοήθησαν στο έργο του
Συλλόγου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα στα Λουτρά Λέσβου που
τον σκεπάζει.

Λέμε ότι η Άσκρη φθίνει. Όμως ποιο χωριό έχει αναψυκτήριο σαν τη “Λίμνη Μουσών”, δύο επισκέψιμα
οινοποιεία, το πλέον σύγχρονο στην Ελλάδα ελαιοτριβείο, δύο ταβέρνες, Ποιο έχει πρωταθλήτρια ομάδα
ποδοσφαίρου, τόσο δραστήριο Σύλλογο Γυναικών, πολιτισμικές εκδηλώσεις κάθε μήνα. Ποιο χωριό κάνει
γιορτή κρασιού και αποκριάτικο καρναβάλι. Ποιο έχει την Κοιλάδα των Μουσών και άμεση πρόσβαση στον
ανατολικό Ελικώνα;
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Επάνω: Η Χαρά
Μπαμπούλα προηγείται χαρακτηριστικά στις γυμναστικές
επιδείξεις
του Γυμνασίου Θεσπιών στο γήπεδο
της Αγίας Τριάδας,
το 1963.
Από τον αραβώνα
Αλέκου και Μαρίας
Γκούμα το 1968 στο
Μαυρομμάτι.
Ο
Μήτσος Λυμπέρης
σέρνει τον χορό.

Εθνική γιορτή στη δεκαετία του ΄50. Διακρίνονται: παπά Παύλος
με την παπαδιά, γιατρός Δρόσος με την κ.
Κατίνα, Στέλλα Ζαχαρία, Λουκία Κιούση, ο
Γιώργος του παπά, η
Μαίρη του γιατρού με
την ποδιά.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Ασκραία ομογενής
300 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Ασκραίος
100 ευρώ για την εκτύπωση του βιβλίου
Ελένη Μπίμπα Σταμάτη
100 ευρώ στη μνήμη του παπά Δημήτρη
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