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Οι αρχαιότητες της Άσκρης

«Δύο πράγματα πρέπει να διακρίνουν τον τίμιο πολίπολ
τη: το ένα είναι, όταν βρίσκεται στην εξουσία, να διατηδιατ
Ερώτημα Συλλόγου:
Συλλόγου
ρεί την δόξα και την υπεροχή της Πατρίδος του. Το δεύδε
Γιατί ο πατέρας του Ησιόδου άφησε
τερο είναι ότι σε κάθε στιγμή και σε οποιαδήποτε πράπρ
την Κύμη την Αιολική
Αιολικ και πήγε στην
ξη της ζωής του, να φροντίζει για το καλό της πατρίδος Άσκρη;
του». (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Δημηγορία περί Στεφάνου)
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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 κατάστημα της πλατείας “ΕΥΦΗΜΗ”.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 15 ευρώ ή
να τα καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155051034-190 του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ
GR25 0172 1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια
κάλυψη των εξόδων.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκ των αναγνωστών - συνδρομητών και μελών του Συλλόγου μας επιθυμούν,
την προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, μπορούν να διαφημιστούν στην εφημερίδα μας μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τον
Πρόεδρο ή την Ταμία του Συλλόγου μας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
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Συντακτική Επιτροπή
Ελένη Σταμάτη-Μπίμπα
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Κωνσταντίνα Τάτση
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Η στήλη της Σύνταξης
Ζούμε μια συναρπαστική εποχή. Μια εποχή
που δεν μας δίνει καμιά προοπτική, και που
μας αναγκάζει ν' αρχίσουμε πάλι από το μηδέν. Δεν έχει σημασία, ποιός φταίει και ποιός
δεν φταίει. Είναι χάσιμο χρόνου να το ψάχνουμε. Καλούμαστε να πληρώσουμε όχι μόνο με χρήματα, αλλά και με όνειρα, που δεν
μπορούμε να κάνουμε τώρα πια!.
Μπορούμε όμως να φτιάξουμε το οικοδόμημα από την αρχή! με πολύ κόπο με πολλή
δουλειά, και ποιό γρήγορα απ' ότι θα το κάναμε παλιότερα, γιατί τώρα έχουμε εμπειρία,
και είναι εντελώς στο χέρι μας να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τότε μπορεί να έχουμε μια ελπίδα. Γι’ αυτό λοιπόν είναι ευκαιρία την εποχή αυτή ν' αναστήσουμε
ότι καλλίτερο και θετικό έχουμε μέσα μας, και
να θάψουμε ότι το χειρότερο που μας έφερε σ'
αυτή την κατάσταση- εγωισμούς, ζήλειες, μίση, κακίες, κυνηγητό πλούτου κ ά.
Διαβάζοντας όλες τις σελίδες του περιοδικού μας, θ ανακαλύψετε κυρίως στην 3η σελίδα, -το 5ο γένος του Ησιόδου- ότι είμαστε σε
μεγάλες αλλαγές και δύσκολες. Μια προσευχή λοιπόν για ν' ανοίξουν οι καρδιές μας στην
αδελφοσύνη, την αποδοχή, την κατανόηση
την αλληλεγγύη και τον σεβασμό προς τους
συνανθρώπους μας, θα ήταν πολύ ωφέλιμη
κυρίως αυτό τον καιρό και πάντα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ για τις
Άγιες ημέρες του Πάσχα ΥΓΕΊΑ-ΑΓΑΠΗΕΛΠΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ και ΧΙΟΥΜΟΡ σε όλον τον
κόσμο και μέσα στην καρδιά μας προπαντός.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν μετρά ο αριθμός των κεριών στην τούρτα των
γενεθλίων. Απλώς δείτε πόσο φωτεινά είναι. Να
τα εκατοστίσεις ‘’ΦΩΝΗ της ΑΣΚΡΗΣ’’.
Δημήτριος Αργυρίου, Γιώργος Αργυρίου
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Είτε το νοιώθουμε είτε όχι με όλη αυτή την μιζέρια
που μας περιλούζουν καθημερινά, σε λίγο θα
γιορτάσουμε την ΑΝΑΣΤΑΣΗ . Η φύση ήδη, χωρίς
να ρωτήσει κανέναν, αναστήθηκε. Τα χρώματα και
οι μυρουδιές των λουλουδιών μας ξετρελαίνουν κι
ο ήλιος μας αναζωογονεί. Καλή Ανάσταση σε όλους μας το γρηγορότερο. Απόστολος Γονιδέλης
Σελίδα 2

Το 5ο γένος (Η εποχή μας)
Ησίοδος,”Έργα και Ημέραι”,στίχοι 172-201
Κι ο Δίας πάλι άλλο γένος έφτιαξε θνητών ανθρώπων, απ' τους οποίους έχουν γεννηθεί οι
τωρινοί πάνω στη σιτοδότρα γη.]
Μακάρι εγώ ανάμεσα στου πέμπτου γένους
τους ανθρώπους να μην ήμουν, μα είτε πιο
μπροστά να πέθαινα ή ύστερα να γεννιόμουν1.
Αφού τώρα πια το σιδερένιο υπάρχει γένος2. Κι
ούτε θα πάψουνε ποτέ τη μέρα να κοπιάζουν
και να δυστυχούν, να βασανίζοντα, τη νύχτα,
μα μέριμνες σκληρές σ' αυτούς οι θεοί θα δίνουν.
Όμως και σ' αυτούς ανάμεσα θα υπάρξουνε τα
καλά με τα κακά.
Κι ο Δίας θ' αφανίσει και τούτο των θνητών το
γένος, την εποχή που σαν γεννιούνται οι άνθρωποι θα γίνονται ασπρομάλληδες.
Με τα παιδιά του όμοιος δε θα είναι ο πατέρας,
μήτε με τον πατέρα τα παιδιά3, κι ούτε ο φιλοξενούμενος αγαπητός σ' αυτόν που τον φιλοξενεί, στο σύντροφο ο σύντροφος, μήτε θα είναι ο αδερφός αγαπητός, σαν πρώτα.
Μόλις γεράσουν οι γονείς τους θα τους ατιμάζουν, θα τους κατηγορούν μιλώντας τους με
λόγια φοβερά, οι άθλιοι, την τιμωρία των θεών
περιφρονώντας.
Κι ούτε στους γέροντες γονείς τους το χρέος
που τους ανάθρεψαν θ' ανταποδίνουν,
Στη βία των χεριών το δίκιο τους. Κι ο ένας την
πόλη του άλλου θ' αφανίσει.
Διόλου δε θα τιμάται ο πιστός στον όρκο του, ο
αγαθός, ο δίκαιος, μα του κακού το δράστη θα
τιμήσουν πιο πολύ και τον ακόλαστο.
Στη βία των χεριών το δίκαιο κι η ντροπή θα
είναι, ο άντρας ο κακός θα βλάπτει τον καλύτερο, θα τον κατηγορεί με λόγια διεστραμμένα, δίνοντας κι από πάνω όρκο.
Ο φθόνος χαιρέκακος, κακόγλωσσος, στην
όψη μισητός, θα συνοδεύει όλους τους ταλαίπωρους ανθρώπους.
Και τότε προς τον Όλυμπο απ' τη γη με τους
πλατιούς τους δρόμους, αφού σε άσπρα πέπλα
το ωραίο σώμα τους καλύψουνε, θα παν να
σμίξουνε με των αθανάτων το γένος, τους ανΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 5

θρώπους πίσω αφήνοντας, η Αιδώς4 και η Νέμεση5. Και μόνο οι πόνοι οι θλιβεροί θα απομείνουν στους θνητούς ανθρώπους.
Κι απ' το κακό προφύλαξη δε θα υπάρχει.
Σημειώσεις
1. Η έκφραση μπορεί να
σημαίνει απλώς "μακάρι
να μην είχα γεννηθεί
τώρα", χωρίς να υπονοεί
ότι ο Ησίοδος αναμένει
την ύπαρξη μιας νέας
γενιάς ανθρώπων ή την
επανάληψη απ' την αρχή
ολόκληρου του κύκλου
των γενών.
2. Από το στίχο αυτό και
εξής ο Ησίοδος αντί να
προβεί σε μια λεπτομερή
περιγραφή της τωρινής
κατάστασης των ανθρώπινων πραγμάτων, μεταπίπτει
σε ένα προφητικό ύφος που το χαρακτηρίζει η χρήση
μελλοντικών ρηματικών χρόνων. Τα έσχατα του σιδερένιου γένους χαρακτηρίζονται από την ηθική κατάπτωση
και ανατροπή, την ολική αποξένωση από τους θεούς, την
τελική νίκη της κακής Έριδας. Η νίκη αυτή σημαδεύεται
από την αναχώρηση για τον ουρανό της Αιδούς και της
Νέμεσης. Οι θεοί στην προφητεία αυτή αδιαφορούν πλήρως για την ανθρώπινη κατάπτωση και δεν επεμβαίνουν
με κανένα τρόπο για να την ανατρέψουν. Η αδιαφορία
αυτή έρχεται σε καταφανή αντίθεση πνεύματος με την
προφητική γραμματεία της αρχαιότητας που τη χαρακτηρίζει η διαρκής απειλή της θεϊκής επέμβασης προς
τιμωρία της ανθρώπινης παρακμής.
3.Η ομοιότητα των παιδιών προς τον πατέρα εννοείται
ως ένδειξη γνησιότητας και νομιμότητας των παιδιών. Η
έλλειψη αυτής της ομοιότητας κατά την εποχή του τέλους του πέμπτου γένους προϋποθέτει πλατιά διάδοση
της μοιχείας και εξαχρείωση των ηθών. Πάντως, κατά
μία άλλη άποψη η λέξη όμοίιος του πρωτότυπου μπορεί
να σημαίνει όχι μόνο όμοιος στο παρουσιαστικό αλλά και
ομόφρων, ομόγνωμος. Σε μια τέτοια περίπτωση η απόδοση της έννοιας του στίχου θα ήταν "ο πατέρας θα διαφωνούσε με τα παιδιά του και τα παιδιά με τον πατέρα
τους".
4. Προσωποποίηση της συνείδηση; του δικαίου και της
τιμής.
5. Προσωποποίηση της θεϊκής οργής και τιμωρίας.

Τελικά, συνεχώς επιβεβαιώνεται.
(Χάλκινη προτομή του Ησιόδου στο Μόναχο)

Σελίδα 3

Καρναβάλι της Άσκρης

Στην Άσκρη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
χτύπησε η κάρδια του καρναβαλιού. Πλήθος
κόσμου μας τίμησε με την παρουσία του για
να θαυμάσει τους καρναβαλιστές που με τόσο
κέφι παρέλασαν στην πλατειά της Άσκρης. Η
έναρξη του καρναβαλιού έγινε περήφανα… με
το άλογο και τον αναβατή του zoro υπό τον
ήχο των κουδουνιών να δίνουν ιδιαίτερη πνοή
στην όλη διοργάνωση. Η γέννα, τα μωρά, ο
μυλωνάς και ο φούρναρης, ο Τάσος η Γκόλφω
και η Σταυρούλα ήταν κάποια από τα θέματα

του φετινού καρναβαλιού που χάρισαν άφθονο γέλιο στους παραβρισκόμενους.
Καλή σαρακοστή με υγεία…. και του χρόνου
όλοι μαζί στο καρναβάλι της Άσκρης
Άννα – Νάντια
Σ.Σ. Η παρουσιάστρια Νάντια Τάτση έδωσε
τον παλμό στον κόσμο, και υποστήριξε με αξιοπρέπεια αλλά και φινέτσα το καρναβάλι.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους συντελεστές και σε όλους όσους συμμετείχαν.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πικραμύγδαλα:

Λύση προβλήματος με τις λίρες

Η βιταμίνη B17 είναι ίσως η πιο ισχυρή αντικαρκινική
βιταμίνη της φύσης. Η πικρή τους γεύση τα έχει κάνει ανεπιθύμητα, όμως η αντικαρκινική αξία τους είναι πραγματικά τεράστια.
Χρειάζεται λίγη προσοχή στην κατανάλωσή τους, επειδή περιέχουν υδροκυάνιο. Μην ανησυχείτε όμως. Για να πεθάνει κάποιος, θα πρέπει να καταναλώσει χιλιάδες μέσα σε λίγες ώρες. Εάν η χρήση είναι
προληπτική, τότε τρία πικραμύγδαλα τη μέρα, είναι αρκετά.

Έστω ότι οι γνήσιες ζυγίζουν 5 γραμμάρια και οι κάλπικες 4. Παίρνουμε 1 λίρα
από το πρώτο σάκο, 2 από το δεύτερο, 3
από το τρίτο κ.ο.κ. Το άθροισμα των λιρών είναι 1+2+3+...ν(όπου ν=9) = 45. Αν
όλες οι λίρες ήταν γνήσιες θα ζύγιζαν
45Χ5=225 γραμμάρια. Στη περίπτωση μας
αν οι λίρες ζυγίζουν 224 γραμ. τότε οι
κάλπικες λίρες θα βρίσκονται στο πρώτο
σακί, 223 στο δεύτερο, 222 στο τρίτο κ.ο.κ.
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Σελίδα 4

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
" Ει τις ποθεί γνώναι διατι δ' ύδατος και μη δι' ετέρου των στοιχείων η χάρις δίδοται τας θείας γραφάς αναλαβών ευρήσει". (Κύριλλος Ιεροσολύμων)

Εύχομαι στο Περιοδικό μας η ΦΩΝΗ της
ΑΣΚΡΗΣ επί τη συμπληρώσει ενός έτους κυκλοφορίας με υψηλό και πάντα ποιοτικό μήνυμα να συνεχίσει την πορεία του μέσα στην
ταραγμένη θάλασσα του εθνικού μας βίου.
Δεν επιχειρώ να θεολογήσω με το βραχύ
κείμενό μου αλλά ως πλώϊμος που υπήρξα με
έλκει και ευχαριστεί η προσφυγή στην θάλασσα για την μεταφορά Χριστιανικού μηνύματος.
Και ιδού η πρώτη εικόνα: Δει κυβερνάν το
πλεύσιμον της παρούσης ζωής μετά προσοχής
και εγρηγόρσεως.
Η ίδια η απεραντοσύνη της θάλασσας συμβολίζει και τον προορισμό του ανθρώπου να
ψάχνει τα απέραντα.
" Η παρούσα ζωή του ανθρώπου ομοιάζει ως
τη θαλάσση εν ή πάντες ημείς, ως εν πλοίω
εντός του σώματος τούτου, τυγχάνομεν πλέοντες ταξιδεύοντες νοητώς......πλέομεν εις πέλαγος χαλεπόν και φοβερόν, και ου μόνον φοβερόν, αλλά και μακρόν και άδηλον", γράφει ο
άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και συνεχίζει:
Ημείς έχοντες το ιστίον της ελπίδος ημών διαπετασμένον και δια των λεπτών ανέμων του
Αγίου Πνεύματος κατευθυνθώμεν πλέοντες
εις τον λιμένα της αθανασίας, κομίζοντες τα
φορτία των αρετών ημών.

Στο σημείο αυτό ας διαβάσουμε το του Ησιόδου: “Δεινόν δ' εστι θανείν μετά κύμασιν" τόσο με
την φυσική του διάσταση όσο και με την μεταφυσική του. Είναι πράγματι σκληρό να πεθαίνεις μέσα στα κύματα της φουρτουνιασμένης
θάλασσας, όπως σκληρό θα είναι να σε πνίξουν τα κύματα της ζωής πριν καλά φτάσεις
στο γαλήνιο λιμάνι της σωτηρίας.
Και επειδή η χρονική περίοδος που καλύπτεται από την παρούσα έκδοση του περιοδικού
μας τέμνει την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, θα
κλείσω το κείμενό μου με αναφορά σε ύμνους
από το ΤΡΙΩΔΙΟΝ.
Του βίου την θάλασσαν, υψουμένην καθορών των
πειρασμών τώ κλύδωνι, έν εύδίω λιμένι σου προσδραμών, βοώ σοι. Ανάγαγε εκ φθοράς την ζωή μου,
Πολυέλαιε.
Των καταπονουμένων ο λιμήν, ο αχείμαστος, σύ εί
Θεοτόκε άχραντε.
Συνέχομαι κλύδωνι και τρικυμία Μήτηρ πταισμάτων αλλ' αυτή με νύν διάσωσον και πρός όρμον θείας
μετανοίας είσήγαγον.

Ελλάδα, ελληνικός πολιτισμός είναι δεμένα με την θάλασσα, την γεννήτρα πνευματικού προβληματισμού, την πάροχο πλούτου, τον κυματοθραύστη βαρβαρικών επιθέσεων. Οσο έχουμε θάλασσα και καράβια
την Ρωμιοσύνη μην την κλαίς. Δεν πεθάναμε ως έθνος μέχρι σήμερα, γιατί στηριχθήκαμε στην θάλασσα. Αυτή είναι τα πνευμόνια μας.
Χρήστος Λυμπέρης.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------που ιερουργούσε ο γαμπρός μου ο ΠαπαγιάνΤο κάψιμο του Ιούδα
Μεγάλη Παρασκευή απόγευμα ξεκινήσαμε νης από το Μαυρομμάτι. Ωραία, η λύση δόθηγια το χωριό έχοντας μαζί μας και την 6χρονη κε και όταν ήρθε η ώρα βρεθήκαμε στο μικρό
και όμορφο Μοναστήρι.
εγγονή μας.
Ο κόσμος λιγοστός, η κατάνυξη μεγάλη όπως
Θα πάμε στον επιτάφιο της είπα, να δεις πόσο όμορφα θα το έχουν στολίσει οι κοπέλες ταίριαζε όλες αυτές τις μέρες και κυρίως την
του χωριού. Εκείνη μου αρνήθηκε λέγοντας ότι Μ. Παρασκευή. Ο καιρός επέτρεψε την περιθα μείνει στο σπίτι, γιατί δεν ήθελε ν' ακούσει φορά του επιταφίου. Σ' ένα απλό τραπεζάκι
τα βεγγαλικά. Τρομάζω πολύ μου είπε και κά- ριγμένο το πανί που απεικόνιζε το ιερό σώμα
θε χρόνο γίνονται ατυχήματα απ' αυτά. Σω- του Χριστού ,με λίγα ροδοπέταλα και γαρίφαλα επάνω, ήταν έτοιμο να περιφερθεί, κρατώστά! σκέφτηκα, είχε δίκαιο το παιδί!.
Η ιδέα του συζύγου μου ήταν να πάμε στο ντας το από λίγο, όλοι οι πιστοί ακόμα και τα
Μοναστήρι της Ζ. Πηγής στο Νεοχώρι, εκεί ελάχιστα μικρά παιδιά βοήθησαν στην περιΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 5
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φορά. Τα πρόσωπα όλων έλαμπαν από το φώς
των κεριών και την μεγάλη κατάνυξη και ευχαρίστηση που συμφωνήσαμε την επομένη
βραδιά να κάνουμε Ανάσταση εκεί, όπως και
έγινε.
Επιστρέφοντας στο χωριό, περνώντας από
την φωτισμένη πλατεία υπήρχε κόσμος βεγγαλικά. Παρκάραμε το αυτοκίνητο και πήγα
μόνη να δω τι συμβαίνει. Είδα μια φωτιά που
είχαν ανάψει και που επρόκειτο να κάψουν
τον Ιούδα. Έφυγα αμέσως είπα τι συμβαίνει
και πηγαίνοντας προς το σπίτι μας η εγγονή
μου είπε: Γιατί τον καίνε; αφού η δασκάλα μας
είπε ότι κρεμάστηκε ο Ιούδας γιατί το μετάνιωσε. Αυτό είναι δίκαιο!!!
Όλη την νύχτα τα λόγια της μικρής, η σκηνή
που φαντάστηκα, με έκαναν να γυρίσω πίσω,
τότε που τα παιδιά δεν άφηναν κλίματα από
τις θημωνιές των σπιτιών, και με αρχηγό αν
θυμάμαι καλά τον Βασιλάκη τον Ζαρίφη, πάλι
το ίδιο σκηνικό, κάθε χρόνο έκαιγαν τον Ιούδα,
και ήταν ένα θέαμα που όλοι μικροί και μεγάλοι το περιμέναμε με χαρά και ικανοποίηση.
Ναι!!! ήταν ένα Μεγαλοβδομαδιάτικο έθιμο"
διασκεδαστικό " για μας κυρίως τα παιδιά.
Απολαμβάναμε το θέαμα του καψίματος ενός ομοιώματος του Ιούδα, μια πράξη εκδίκησης για την προδοσία του...
Τότε μικρή που το ζούσα διασκέδαζα, κείνη
τη νύχτα όμως που ήταν δύσκολη έπρεπε να
δώσω μια απάντηση στην μικρή αν ήταν δίκαιο αυτό που γινόταν ή όχι. Της είπα ότι νύσταζα, θα το σκεπτόμουν και το πρωί θα το
συζητούσαμε και θα έπαιρνε την απάντηση.
Ναι! βέβαια ο Ιούδας μετάνιωσε οικτρά για
την πράξη του αυτή, να προδώσει τον δάσκαλό
του, επέστρεψε τα αργύρια και στην συνέχεια
αυτοκτόνησε. Παρά τις αλλεπάλληλες σκέψεις
μου δεν μπορούσα να δώσω θεολογική ερμηνεία. Απεφάσισα να κοιμηθώ και το πρωί της
έδωσα την απάντηση που περίμενε. Όχι δεν
ήταν δίκαιο γιατί ο Χριστούλης μας μίλησε
για Αγάπη και για Συγχώρηση ακόμη και
στους εχθρούς μας.
Δεν γνωρίζω εσείς τι θα απαντούσατε.... Αλήθεια! αν δεν τον πρόδιδε ο Ιούδας δεν θα γίΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 5

νονταν τα πράγματα έτσι όπως έγιναν; Αφού
ο Ιησούς το γνώριζε " με φίλημα προδίδεις τον
δάσκαλό σου;"
Έτσι έκλεισα το μονόλογό μου αυτή την Απριλιάτικη περσινή μέρα λέγοντας ότι ήταν
Θεϊκό Σχέδιο να γίνουν έτσι και έγιναν. Αλίμονο μας αν δεν θυσιαζόταν ο Κύριος στον
Σταυρό παίρνοντας τις αμαρτίες μας.
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με αργό βήμα η Παναγιά και αμέτρητον τον πόνο
την νύχτα από τον Γολγοθά κατέβαινε -και μόνο.
Τον Ιωάννη πλάι της μεσ' στο σκοτάδι εκείνο,
οι πέτρες ανατρίχιαζαν στον μυστικό της θρήνο.
Όλα τριγύρω σιωπηλά, βουβός είναι κι ο δρόμος,
θαρρείς τον κόσμο ενέκρωσε ένας μεγάλος πόνος.
Και όσο βαδίζουν σαν σκιές, στ' άχαρα εκείνα μέρη
και μοιρολόγια η Παναγιά τα πιό όμορφα που ξέρει.
Τα λένε τα όρη και οι πλαγιές απ' όπου κιαν διαβαίνει,
κάθε λουλούδι τρυφερό, που βρίσκει το μαραίνει.
Κλαίει η Παρθένος που έγινε σκοτάδι εκείνη την ημέρα,
είναι ο Χριστός Θεάνθρωπος, μα η Παναγιά μητέρα.
Μα ακούει πιο κάτω μια φωνή που την ερημιά ταράζει,
ώ, τι φωνή λυπητερή, ποιά είναι; γιατί στενάζει,
Ποιά σαν κι εμέ άλλη πονεί και μοιρολόγια λέει;
με του παιδιού της τον χαμό και άλλη μάνα κλαίει;
Ναι μια μάνα κάθεται εκεί μονάχη της σε μια άκρη,
απαρηγόρητη θρηνεί και χύνει μαύρο δάκρυ.
Κι' εκείνη σαν την Παναγιά, τον γιό της έχει χάσει,
μα δεν μπορεί η άμοιρη, στιγμή να τον ξεχάσει.
Η Παναγία τον Χριστό τον είδε εσταυρωμένο,
μα εκείνη είδε τον γυιόκα της σε δέντρο κρεμασμένο.
'Ω, πόσο κλαίει. Μα το κλάμα της δεν συγκινεί κανένα,
αισθάνεται όμως τον πόνο της η Παναγιά η Παρθένα.
Κι' ακούει το μοιρολόγι της, και πάει να την γνωρίσει,
λόγια αγάπης να της πει, να την παρηγορήσει.
Μ' ένα χαμόγελο γλυκό. Ναι, του Χριστού η μητέρα,
μάνα της λέει, είσαι δυστυχής; τι σέρνεσαι εδώ πέρα;
Δεν είσαι η μόνη που έχασες το φως των οφθαλμών σου,
είμαι και γω, μη δέρνεσαι, πες μου ποιός είναι ο γιός σου;
και η μάννα που είναι ένοχη, τα μάτια χαμηλώνει,
και η ερώτηση αυτή, στα σπλάχνα την πληγώνει.
Σκύβει δειλά και απαντά, της λέει αδελφή μου,
Ιούδας ονομάζεται, το άμοιρο παιδί μου.
Μόνο μια μάνα , μόνο αυτή σε όλο τον κόσμο ξέρει,
τι κοφτερό νοιώθω βαθειά, στα σπλάχνα μου μαχαίρι.
Στους πέντε δρόμους ρίχτηκα, παιδί μου σαν ζητιάνα,
ώ, που να μην έσωνα θεέ μου να γίνω μάνα.
Μα η Παναγιά κατάλαβε, τον γιό της τον γνωρίζει,
μα η μητέρα του Χριστού δεν φεύγει, δεν γογγύζει.
(Συνέχεια στη σελίδα 11)

Σελίδα 6

Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 5ο)
1896
Βαλμάς
Ζωγράφος
Κωνσταντίνος
Δουδούμης
Κωνσταντίνος Γεώργιος
Δεδούκος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Δήμου
Χαράλαμπος
Αθανάσιος
Ζήσης
Ιωάννης
Αναστάσιος
Καπέλιος
Σπύρος
Αθανάσιος
Κοκκίνης
Κωνσταντίνος Γεώργιος
Κορδώνης-Δουδούμης
Δημήτριος Γεώργιος
Κλεφτογιάννης Γεώργιος
Μιχαήλ
Λυμπέρης
Χρήστος
Αθανάσιος
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Βασίλειος
Μήτραινας
Νικόλαος
Δημήτριος
Μήτσαινας
Σπύρος
Αλέξανδρος
Μελετίου
Αριστείδης
Βασίλειος
Μπαμπούλας
Κλεάνθης
Νικόλαος
Παπαντωνίου Λουκάς
Σωτήριος
Παπαχρήστου Θεότιμος
Γεώργιος
Παπαναστασίου Τιμολέων
Γεώργιος
Ποντίκης
Λουκάς
Δημήτριος
Ρουσέτης
Ευάγγελος
Μελέτιος
Σταμάτης
Νικόλαος
Στυλιανός
Σφυρίδης
Δημήτριος
Αλέξανδρος
Τακμάκης
Παναγιώτης
Χαράλαμπος
Τζανίμης
Αλέξανδρος
Αναστάσιος
Τζανίμης
Μιχαήλ
Κωνσταντίνος
Τζανίμης
Αριστοτέλης
Λουκάς
Χρήστου
Νικόλαος
Σωτήριος
Χρήστου
Ιωάννης
Αθανάσιος
Χαλκιόπουλος Δημήτριος
Ευάγγελος
1897
Κολοκυθάς
Δημήτριος
Γεώργιος
Κλεφτογιάννης Γεώργιος
Δημήτριος
Κλεφτογιάννης Λουκάς
Κωνσταντίνος
Λιανός
Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Μήτραινας
Παναγιώτης
Ιωάννης
Παπαντωνίου Ιωάννης
Αθανάσιος
Παπαναστασίου Ευθυμίου
Γεώργιος
Παπαθεοδοσίου Σωκράτης
Γεώργιος
Πούλος
Σεραφείμ
Ευστάθιος
Ρουσέτης
Κωνσταντίνος Μελέτιος
Σαμαρτζής
Γεώργιος
Γεώργιος
Χρήστου
Δημήτριος
Αθανάσιος
1898
Δουδούμης
Στυλιανός
Γεώργιος
Ζαρίφης
Περικλής
Δημήτριος
Λεπενιώτης
Δημήτριος
Αθανάσιος
Λυμπέρης
Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Λυμπέρης
Αναστάσιος
Λουκάς
Λυμπέρης
Χαράλαμπος
Λουκάς
Μελετίου
Γεώργιος
Παναγιώτης
Ποντίκης
Ιωάννης
Στέργιος
Σταμάτης
Σωτήριος
Αριστοτέλης
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Σταμάτης
Παναγιώτης
Στυλιανός
Τζανίμης
Ευάγγελος
Κωνσταντίνος
Χρήστου
Παναγιώτης
Βασίλειος
Τάτσης
Χρήστος
Μιχαήλ
1899
Αναδιώτης
Βασίλειος
Κωνσταντίνος
Δεδούκος
Ηλίας
Αναστάσιος
Δήμου
Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Κορδώνης-Δουδούμης Αλέξανδρος Γεώργιος
Κιούσης
Σωτήριος
Λουκάς
Κοκκίνης
Αλέξανδρος
Γεώργιος
Κουτσής
Κωνσταντίνος Αθανάσιος (παππάς)
Λάμπρου
Νικόλαος
Γεώργιος
Λυμπέρης
Δημήτριος
Βασίλειος
Λυμπέρης
Χρήστος
Λουκάς
Μήτραινας
Κωνσταντίνος Δημήτριος
Μπαμπούλας
Κωνσταντίνος Νικόλαος
Μπακλάκος
Σπύρος
Αθανάσιος
Παπαϊσιδώρου Βασίλειος
Γρηγόριος
Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης Ματθαίος
Παπαντωνίου Ευάγγελος
Σωτήριος
Ποντίκης
Γεώργιος
Δημήτριος
Ρουσέτης
Κωνσταντίνος Λάμπρος
Τζανίμης
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Χαλκιόπουλος Σωτήριος
Ευάγγελος
Χρήστου
Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Χρήστου
Κωνσταντίνος Σωτήριος
Χολιασμένος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Τάτσης
Χρήστος
Μιχαήλ
1900
Δήμου
Παναγιώτης
Δημήτριος
Λάμπρου
Ιωάννης
Λουκάς
Λυμπέρης
Γεώργιος
Αθανάσιος
Μπαμπούλας
Στυλιανός
Αναστάσιος
Πέππας
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Ρουσέτης
Παναγιώτης
Γρηγόριος
Χρήστος
Σπυρίδων
Βασίλειος
Νικηφόρος
Χρήστος
Ανδρέας
1901
Αγγελίνας
Ευάγγελος
Γεώργιος
Αραμπάνος
Χρήστος
Νικόλαος
Γιακουμής
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Γρεβενιώτης
Βασίλειος
Χρήστος
Ζαρίφης
Σωτήριος
Δημήτριος
Καπέλιος
Νικόλαος
Αθανάσιος
Κλεφτογιάννης Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Κλεφτογιάννης Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Λεβέτας
Κωνσταντίνος Νικόλαος
Λυμπέρης
Χρήστος
Παναγιώτη
Μελετίου
Νικόλαος
Βασίλειος
Μελετίου
Γεώργιος
Παναγιώτης
(Συνεχίζεται 1901 …)
(Υπόψη ότι έχουν διαπιστωθεί πολλές παραλήψεις)
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης

Ο πολιτιστικός Σύλλογός μας έκλεισε τις
δραστηριότητές του την χρονιά που πέρασε
με την θεατρική παράσταση "Ο Δημητράκης",
και άνοιξε την καινούργια το 2014 με την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 4 Ιανουαρίου
στην ΛΙΜΝΗ ΜΟΥΣΩΝ παρουσία πολλών
γυναικείων Συλλόγων και φίλων.
Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από την
ζωντανή ορχήστρα "ΡΑΠΤΗ--ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ"
στον πανέμορφο αυτό χώρο, ήταν πρωτοφανής, τόσο από το κέφι, το πλήθος των καλεσμένων, όσο και από την παρουσίαση του προγράμματος.

Το μικρό χορευτικό έκανε την είσοδό του στην αίθουσα κρατώντας την υπέροχη στολισμένη πίτα
(από τον κ. Κ. Καπέλιο)
χορεύοντας, ενώ οι θαμώνες καταχειροκροτούσαν τις όμορφες παρουσίες των παιδιών. Το γλέντι
κράτησε μέχρι τις πρωινές
ώρες. Την εκδήλωση αυτή
τίμησαν με την παρουσία
τους οι: Αντινομάρχης κ.
Μπακομήτρος, κ. Ψυχογιός, Δήμαρχος κ. Ντασιώτης, αντιδήμαρχος κ.
Μαλέσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γυναικών
Βοιωτίας, κ Πανταζή, Σύμβουλος κ. Ραχούτης,
πρόεδρος Συλλόγου Φιλοπροόδων, πρόεδρος
της Άσκρης κ. Μπαμπούλας, πρόεδρος
Αγρ.Συν/μού κ. Ρουσέτης, Σύλλογοι Γυναικών
Αλιάρτου, Νεοχωρίου, Μαυρομματίου, Θεσπιών, Βαγίων Λεονταρίου και Θηβών.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά καθώς και
τον κ. Τσιώρα, τον κ. Ζαχαρία Αθ. και τον Χοροδιδάσκαλο κ. Κοββό.
Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά
Η πρόεδρος Ανθ. Ρουσέτη

Άγγελμα τριμήνου!!!
Το κρυφό σχολειό της εποχής μας
Σήμερα το κρυφό σχολειό το βρίσκουμε στα ενδότερα του
εαυτού μας. Βρίσκεται βαθιά, μέσα στο βάθος του είναι
μας, εκεί όπου ακουμπάμε τις δύσκολες ώρες της ζωής μας,
εκεί όπου νοιώθουμε την θεία ακτίνα να μας ακουμπά και
να μας φωτίζει για την συνέχιση του αγώνα της ζωής μας.
Πρέπει να επισκεπτόμαστε τακτικά το κρυφό τούτο μέσα
μας, γιατί είναι ίσως πιο δύσκολοι οι καιροί σήμερα, όχι από
την σκλαβιά των κατακτητών ανθρώπων, αλλά από την
πνευματική σκλαβιά ,από την σκλαβιά της πλάνης, της κακίας, της καταπίεσης, και της αδικίας του άκρατου εγωισμού. Ας ελευθερωθούμε αληθινά απ' όλα τα δεσμά μας.
ΕΙΘΕ.....
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Ο άνδρας είναι ικανός για όλους τους ΗΡΩΙΣΜΟΥΣ.
Η γυναίκα για όλα τα ΜΑΡΤΥΡΙΑ.
Ο ηρωισμός ΕΞΕΥΓΕΝΙΖΕΙ, το μαρτύριο ΑΝΥΨΩΝΕΙ.
Ο άνδρας έχει την ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ.
Η γυναίκα την ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.
Η ανωτερότητα σημαίνει ΔΥΝΑΜΗ,
η προτεραιότητα σημαίνει ΔΙΚΑΙΩΜΑ.
Ο άνδρας είναι ο ΜΕΓΑΛΟΦΥΗΣ,
η γυναίκα είναι ο ΑΓΓΕΛΟΣ.
Ο μεγαλοφυής είναι ΑΠΕΙΡΟΣ.
Ο Άγγελος είναι ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΣ.

25η Μαρτίου 1821 – 25 Μαρτίου 2014
Με σύμμαχο τον καλό καιρό γονείς και κάτοικοι του χωριού απολαύσαμε τα παιδιά του
δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου
στον εορτασμό της εθνικής μας επετείου. Αν
και τα παιδιά ήταν λιγοστά απέδωσαν με το
καλύτερο τρόπο το νόημα της ημέρας με τα
ποιήματά τους, τα τραγούδια τους, την κατάθεση -στεφάνων από τους μαθητές και τους
τοπικούς φορείς του χωριού μας.
Η φωτογραφία στο Σχολείο μας το οποίο λειτουργεί από το 1939.
-------------------------------------------------------------

Ο πόθος του άντρα είναι η ανωτάτη δόξα.
Ο πόθος της γυναίκας είναι η άκρα αρετή.
Η δόξα δημιουργεί το ΜΕΓΙΣΤΟ. Η αρετή δημιουργεί το ΘΕ”Ι”ΚΟ.
Ο άνδρας είναι ένας ΚΩΔΙΚΑΣ, η γυναίκα ένα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.
Ο κώδικας ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ.
Το ευαγγέλιο ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΕΙ.
Ο άνδρας ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ.
Η γυναίκα ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ.
Το να σκέπτεται κανείς σημαίνει να έχει μια
νύμφη στο κρανίο.
Το να ονειρεύεται σημαίνει να έχει ένα φωτοστέφανο στο μέτωπο.

Βίκτωρ Ουγκώ: Ο άνδρας και η
γυναίκα

Ο άνδρας είναι ένας ΩΚΕΑΝΟΣ.
Η γυναίκα είναι μια ΛΙΜΝΗ.
Ο ωκεανός έχει το μαργαριτάρι που στολίζει,
η λίμνη το ποίημα που θαμπώνει.

Ο άνδρας είναι το πιο ΕΞΥΨΩΜΕΝΟ των πλασμάτων.
Η γυναίκα είναι το ΥΨΙΣΤΟΝ των ιδανικών.

Ο άνδρας είναι ο ΑΕΤΟΣ που πετάξει.
Η γυναίκα είναι το ΑΗΔΟΝΙ που τραγουδάκι.

Ο Θεός έκανε για τον άνδρα ένα ΘΡΟΝΟ.
Για τη γυναίκα έναν ΒΩΜΟ.
Ο θρόνος ΕΚΘΕΙΑΖΕΙ, ο βωμός ΑΓΙΑΖΕΙ.

Το να πετάς σημαίνει να κυριαρχείς στο ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
Το να τραγουδάς σημαίνει να κατακτήσεις την ΨΥΧΗ.

Ο άνδρας είναι ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ,
η γυναίκα η ΚΑΡΔΙΑ.
Ο εγκέφαλος κατασκευάζει το ΦΩΣ,
η κάρδια παράγει την ΑΓΑΠΗ.
Το φως ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙ.
Η αγάπη ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΙ.
Ο άνδρας είναι ΔΥΝΑΤΟΣ με την λογική.
Η γυναίκα είναι ΑΝΙΚΗΤΗ με τα δάκρυα.
Η λογική ΠΕΙΘΕΙ. Τα δάκρυα ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ.
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Ο άνδρας είναι ένας ΝΑΟΣ,
η γυναίκα είναι το ΙΕΡΟ.
Μπροστά στον ναό ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΑΣΤΕ.
Μπροστά στο ιερό ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ.
Τελικά:
Ο άνδρας είναι τοποθετημένος εκεί που τελειώνει η γη.
Η γυναίκα εκεί που αρχίζει ο ουρανός.
Ευλογημένη ας είναι η αγάπη.
Ευλογημένα τα όντα που ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΑΙ…
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Εκκλησιαστικά Νέα / Η Ε Ν Ο Ρ Ι Α Μ Α Σ
Στις 26.01.14 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Γεώργιος, παρέδωσε ιδιοχείρως τους διορισμούς στους νέους εκκλησιαστικούς επιτρόπους κ. Μπαμπούλα Λουκά, κ. Γαλάνη Αλέξανδρο, κ. Σαμαρτζή Δημήτριο και κ. Παπαπαναγιώτου Ματθαίο, με αναλυτικές οδηγίες
για την εκτέλεση των καθηκόντων των.
Στις 11.02.14 ημέρα πανηγύρεως του Αγίου
Βλασίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Γεώργιος τέλεσε την Θεία Λειτουργία μετά
πολλών συνιερουργούντων ιερέων, και την ί-

δια ημέρα υπεγράφησαν τα συμβόλαια του
οικοπέδου των 2.500 τμ. που δωρίθηκαν στον
Ναό μας για την ανέγερση Ιερού Ναού επ' ονόματι των ΠΑΝΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ. Η
δωρεά έγινε από τους συγχωριανούς μας κ.
Θεόδωρο και κ. Βασιλική Πέππα εις μνήμην
των γονέων των. Τα έξοδα της ανεγέρσεως θα
καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τους ευσεβείς
δωρητές.
Τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Ο Εφημέριος του Ναού μας

Γενέθλια Περιοδικού
Αγαπητοί μας Αναγνώστες
Το περιοδικό μας “Η Φωνή της Άσκρης”
κλείνει αυτό το 3μηνο τον πρώτο χρόνο της
ζωής του. Μέσα σε μια απεριόριστα δύσκολη
για την χώρα μας περίοδο, έκανε τα πρώτα
βήματα μαζί με το ΔΝΤ, την αγωνία μας τα
ζόρια και τα κατάφερε να χρονίσει και να κινείται ανοδικά και πάντοτε με την αγάπη σας.
Ένα χρόνο κράτησε συντροφιά σε όλη την
Ελλάδα και όχι μόνο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Αγαπημένο μας Περιοδικό σου ευχόμαστε
να ζήσεις για πολλά χρόνια ακόμη να σ' αγαπούν να σε διαβάζουν και να βελτιώνεσαι με
διαρκώς αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό με
υπέροχα άρθρα και εικόνες.
Αγαπητοί μου φίλοι
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που με αγκαλιάσατε με αγαπήσατε

και με στηρίξατε ο καθένας με τον δικό του
τρόπο. Ευχαριστώ τις εταιρείες που με τίμησαν με τις διαφημίσεις τους και την οικονομική δυνατότητα έτσι ώστε να μπορώ να είμαι
πιστό στο ραντεβού μας κάθε τρίμηνο.
Ευχαριστώ για τα άρθρα τους και τις ευχές
τους συνεργάτες: Αργυρίου Δ., Ακριτίδη Ε., Γονιδέλη Απ. Δημητρίου Α., Κελεπούρη Μ., Λεκάκη Γ., Λυμπέρη Χ., Νόκα Ν., Σπαχή Δ., Φωτεινή, Φιλοσόφου Φ., Τζανίμη Α.
Ευχαριστώ ακόμη όλους τους Συλλόγους του
χωριού και τον Χορ. Όμιλο του Μαυρομματίου.
Για τη ΦΩΝΗ της ΑΣΚΡΗΣ: Ε.Σ.

Ο τυφλός προ του Σταυρού
Τι είναι η βοή στο Γολγοθά,
που ο κόσμος τρέχει επάνω;
Πηγαίνουν να σταυρώσουν δύο
με κάποιον πλάνο.
Ποιοι να ν' οι δυο που
εκδικητής ο χάρος τους προσμένει;
Κλέφτες, φονιάδες, άρπαγες,
κακούργοι ξακουσμένοι.
Ποιος να ν' αυτός ο πλάνος που
και αυτός θα σταυρωθεί μαζί
τους;
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Τους Φαρισαίους ρώτησε,
είναι δουλειά δική τους.
Θα πάω να ιδώ
Είπα να ιδώ και ήρθαν στο νου
μου πάλι
τα χρόνια που ‘μουνα τυφλός.
Τυφλός, εσείς οι άλλοι
δεν ξέρετε πόσο η ζωή είναι στα
στήθη άδεια,
Όταν με μάτια ορθάνοιχτα βαδίζεις στα σκοτάδια.
Τι, Εσύ που μου ‘δωσες το φως,

Εσένα πλάνο
λένε;
Κι ήταν γραφτό τα μάτια
μου
να βλέπουν
και να κλαίνε;
Τι να τα κάνω και της γης
και του ουρανού τα κάλλη;
Πάρε το φως που μου ‘δωσες
και τύφλωσέ με πάλι..
(Ιωάννης Πολέμης)
Σελίδα 10

(Συνέχεια από τη σελίδα 6)
Τον ιδικό της τον καημό, ξεχνά την ώρα εκείνη,
και για την μάννα του κακού, τα δάκρυά της χύνει.
Σκύβει και την ασπάζεται, χαϊδεύει τα μαλλιά της,
και την κρατάει με στοργή, σφικτά στην αγκαλιά της.
Της λέει λόγια τρυφερά, και την γλυκοημερώνει,
της δίνει θάρρος, δύναμη, και πάνω την σηκώνει.
Έλα, της λέει άμοιρη, πρέπει να ξαποστάσεις,
πάμε μαζί στο σπίτι μου, την νύκτα να περάσεις.

Εκεί οι δυό τον πόνο τους, τον μητρικό να πούμε,,
να σμίξουμε τα δάκρυα, και να προσευχηθούμε/
Αυτά είπε η Δέσποινα, στην δύστυχη τη μάνα,
Τί εύσπλαχνη η Παναγιά? και ξεκινάνε αντάμα,
η μιά στης άλλης το πλευρό σκυφτές, συλλογισμένες,
οι δυό μητέρες περπατούν, αδελφοαγκαλιασμένες,
Ναι. Γιατί ο Χριστός που σήμερον στον Γολγοθά κρεμάται,

έδωσεν τέτοια εντολή: "ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΑΓΑΠΆΤΕ".

Ευχαριστούμε τους αδελφούς Άρη και Βαλάντη Βασ. Τζανίμη
για την ταχεία εξυπηρέτηση στο τύπωμα του περιοδικού.
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Κάποια στοιχεία για την Παλαιοπαναγιά του 1840
… Από την Παλαιοπαναγιά πριν φθάσουμε
στο Άλσος των Μουσών, απλώνεται δεξιά μια
πλούσια σε πηγές κοιλάδα της οποίας τα ύδατα με τα άλλα τρεχούμενα νερά, που κατεβαίνουν από τον Ελικώνα, καταλήγουν στο βάθος
της Θίσβης. Αμέσως έξω από το χωριό κοντά
σε μια πολύ πλούσια πηγή και κοντά στην εκκλησία Άγιος Βλάσιος βρίσκονται τετράγωνοι
λίθοι και μνημεία με απλά ονόματα (Πυλαρέτη).
Ο δρόμος αυτής της κοιλάδας οδηγεί δεξιά
σε ένα όχι ψηλό βραχώδη λόφο από ένα ερειπωμένο τετράγωνο πύργο από τον Μεσαίωνα,
ο οποίος περιβάλλεται με ερείπια ενός χωριού,
τα οποία σχηματίζουν έναν άτακτο σωρό από
κομμάτια και μισογκρεμισμένα τείχη σπιτιών.
Οι αγρότες της Παλαιοπαναγιάς ισχυρίζονται
ότι ζούσαν εκεί πριν από γενιές. Κοντά σε αυτόν τον πύργο, ο οποίος δίνει το όνομά του
(παλαιόπυργος) σε όλο το ύψωμα, ανακάλυψα
δύο κομμάτια παλαιών πολυγωνικών τειχών
και λίγο πιο κάτω μια επίσης αρχαία κατασκευή από μεγάλους λίθους.
Από τον παλαιόπυργο έχουμε μια υπέροχη
θέα στην Κοιλάδα των Μουσών, στην μέση του
Ελικώνα. Κάτω βραχώδης, πάνω με έλατα, δεξιά ένα μικρότερο απότομο και γυμνό ύψωμα
και δίπλα απ' αυτό το άγριο κωνικό βουνό με
τον πύργο της Άσκρης στην κορυφή του.
Αριστερά στους πρόποδες του Ελικώνα μέσα σε μια χαράδρα βλέπουμε τα δέντρα του
κήπου της Μονής (Αγίου Νικολάου) ή του Άλσους των Μουσών - από κάτω του απλώνονται
μέχρι χαμηλά οι σκούροι θάμνοι των μυρτιών.
Πίσω από τον περίγυρο της Μονής ανεβαίνει η
δασική κοιλάδα μέχρι την Ιπποκρήνη, και αριστερά από το ύψωμα του Ελικώνα υψώνεται το
πυκνό δασωμένο οροπέδιο της Μονής Μακαριωτίσσης σαν μακριά κορυφογραμμή. Το
ρυάκι Αρχοντίτσα ή Αρχοντίζα ίσως ο παλιός
"Λάμους" του Παυσανία ο οποίος κοντά στο
βοσκοχώρι Πολιάνα πηγάζει δεξιά από την
κορυφή του Ελικώνα, εκεί που χωρίζει η Κοιλάδα των Μουσών από τον Περμησσό, ρέει,
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τροφοδοτημένο από πολλές πηγές για να καταλήξει ανάμεσα στην Άσκρα και το Άλσος
των Μουσών. Στη διαδρομή ποτίζει χωράφια
με καλαμπόκι και ενώνεται μετά με τον νωρίτερα αναφερθέντα ρυάκι του βάλτου της Θίσβης.
Κάτω από τον παλαιόπυργο συναντάμε ένα
τρεχούμενο ρυάκι του οποίου η πηγή αναβλύζει κοντά στο δεξί χέρι δίπλα από ένα σωρό
παλαιών λίθων. Ο ένας έχει την ξεθωριασμένη επιγραφή "Βρομίου" και ήταν ίσως ένας
βωμός του Διονύσου ή ορόσημο του τεμένους
του. Απέναντι του ρυακιού είναι πάνω σ' ένα
λίθο πιθανόν ένα μνημείο από αρχαία ερείπια,
πάνω σε βάσεις του χτισμένη η εκκλησία της
Επισκοπής [η Επισκοπή]. Το ξεθωριασμένο
ανάγλυφο ενός πάνοπλου ιππότη με περικεφαλαία απεικονισμένο. Το υπόλοιπο ενός ρημαγμένου τείχους αγκάλιαζε όχι μακριά από
εκεί ίσως ένα ιερό.
Στους πρόποδες του βουνού της Άσκρης, στο
σημερινό Πυργάρθη, βρίσκονται τα απομεινάρια της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου κάτω
από ένα σωρό αρχαίων λίθων. Ο λόφος είναι
βραχώδης και άγριος, που και που καλυμμένος
με χαμηλούς θάμνους και για αυτό το λόγο
πατιέται με δυσκολία. Ο τετράγωνος πύργος
στην κορυφή αναφέρεται από τον Παυσανία
σαν μόνο κατάλοιπο της πατρικής πόλης του
Ησιόδου. Με μήκος και πλάτος έντεκα βημάτων είναι χτισμένος με καλά προσαρμοσμένους λίθους σε οριζόντιες στρώσεις.
Διασχίζοντας μία πύλη μπαίνει κανείς σ'
ένα μακρόστενο καλά διατηρημένο δωμάτιο
από το οποίο είναι παράλληλα χωρισμένο με
ένα ακατέργαστο τοίχο, άλλα δύο [δωμάτια].
Υπολείμματα αδόμητων τειχών με στενά μονοπάτια και πολλοί σωροί από κτίρια σε μικρή
έκταση υποδηλώνουν ίχνη μιας μικρής κωμόπολης.
(Χ.Ν. ΟΥΛΡΙΧΣ, “Ταξίδια και Έρευνες στην Ελλάδα”, 1840) Μας το έδωσε ο καθηγητής κ. Πάρις
Βαρβαρούσης. Τον ευχαριστούμε

Μετάφραση: Μαριλένα Ζαχαρία
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης η 4η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου. Παρέστησαν 35 μέλη
και οι συνδρομές ήταν ακόμη μικρότερες. Και
να φαντασθούμε ότι για τη δενδροφύτευση
μόνο δαπανήθηκαν 250€. Επισυνάπτεται απόσπασμα από την εισήγηση του Προέδρου.
… Τώρα όμως αναφύεται και ένα νέο πρόβλημα σχετικά με το νερό της Μεσιανής Βρύσης. Είναι το μόνο πόσιμο νερό, αλλά με το λίπασμα και τα ραντίσματα που θα γίνονται στο
νέο κτήμα με τις ροδιές, το νερό θα γίνει ακατάλληλο. Η αισχροκέρδεια και η ανυπαρξία
ελέγχου καταστρέφει το μόνο πολύτιμο έργο
που έχει μείνει. Και οι τρεις παροχές ύδατος
του χωριού, στη Βρύση στα αλώνια, στην Επισκοπή και στην Μεσιανή Βρύση είναι τεχνητές
και τροφοδοτούνται από δίκτυο πηγαδιών στην
πλαγιά του Πύργου. Ένα έργο το οποίο συνδέεται άμεσα με την ιστορία του χωριού, έγινε αποκλειστικά από τους κατοίκους και ανήκει μόνον σε εμάς, τους απογόνους τους. Ακόμη και το
δίκτυο υδρεύσεως από την Επισκοπή έγινε με
προσωπική εργασία. Τα χρήματα που διέθεσε η
Νομαρχία προστέθηκαν και πάλι στις καμπούρες των γονιών μας οι οποίοι δεν έβγαιναν στην
αγορά για τον φόβο του εισπράκτορα της εφορείας. Στη δεκαετία του 60 καταστρέψαμε τον
αγωγό για τη Βρύση στα Αλώνια και δωρίσαμε
το μισό νερό της Επισκοπής για να μολύνουμε
αργότερα και αυτό που ερχόταν στο χωριό. Τότε

όμως οι κάτοικοι δεν γνώριζαν και οι άρχοντες,
όπως πολλές φορές, δεν ήταν και οι καλύτεροι.
Σήμερα, ποιος θα συνδέσει το όνομά του με την
καταστροφή και της Μεσιανής Βρύσης;
Μια και αναφέρθηκα στο κτήμα με τις ροδιές
θέλω να αναφέρω ότι οι πάσσαλοι της περίφραξης είναι επάνω στο δρόμο. Αλήθεια ποιος δικαιούται να πωλεί το δρόμο; Και γιατί ο τοπογράφος που υπέγραψε δεν είναι στη φυλακή;
Πάντως αυτό δεν είναι δουλειά του Συλλόγου.
Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου έγινε στο
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης ομιλία με θέμα :
Η νοημοσύνη της ελληνικής γλώσσης και ο
κώδικας του Πλάτωνος, με ομιλητή τον μαθηματικό και συγγραφέα Ελευθ. Αργυρόπουλο.
Μεταξύ των άλλων παρουσίασε και κάποιες
συσχετίσεις λέξεων που ενδιαφέρουν την Άσκρη, όπως:
ΚΟΙΛΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
ΚΟΙΛΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ = 3041
Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ = 3041
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ = 3041
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ = 3041
ΚΥΜΑ ΦΩΤΟΝΙΩΝ = 3041
Η ΣΗΜΑΙΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ = 3041

Ερώτημα Συλλόγου: Γιατί ο πατέρας του
Ησιόδου πήγε στην Άσκρη;
Ο Ησίοδος λέγει (“Έργα και Ημέραι”, 633640) ότι πήγε για να ξεφύγει από την φτώχεια.
Μα πέρασε τόσες θάλασσες και τόσες στεριές
για να καταλήξει στην Άσκρη, για το κλίμα
της οποίας τόσο περιφρονητικά ομιλεί; Και έπειτα, που την ανακάλυψε; Κάποιος από τους
εκδότες των έργων του λέγει ότι πιθανόν να
υπήρχαν αδιάθετες εκτάσεις στην Άσκρη. Μα

από τις έρευνες των κεραμικών με το πρόγραμμα “Βοιωτία” φαίνεται ότι η Άσκρη είχε
μεγάλο πληθυσμό κατά την αρχαϊκή περίοδο.
Οι απαντήσεις στο ερώτημα θα παρουσιαστούν στην πατρίδα του Ησιόδου, την Άσκρη
Βοιωτίας, την Κυριακή 17 Αυγούστου 2014, ημέρα λήξεως των “Μουσείων – 2014”.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο : ohsiodos@gmail.com

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 5

Η ΑΣΚΡΗ = ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ = 337 !!!
Η εκδήλωση που είχε προγραμματισθεί για
το Σάββατο 29 Μαρτίου θα γίνει αργότερα.
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Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ

Αγώνες πρωταθλήματος
Άσκρη - Απόλλων Ακραιφνίου:
Παναλίαρτος - Άσκρη:
Άσκρη - Υψηλάντης:
Πήγασος Αγίας Άννας - Άσκρη
Άσκρη - Πανγεωργικός
Παύλο - Άσκρη
Θεσπιακός - Άσκρη
Άσκρη - Παναθηναϊκός Κ.
Λεοντάρι - Άσκρη
Άσκρη - Πανδαυλειακός
Απόλλων Ακραιφνίου - Άσκρη:
Άσκρη - Παναλίαρτος :
Υψηλάντης - Άσκρη :
Άσκρη - Πήγασος Αγίας Άννας :
Πανγεωργικός - Άσκρη :
Άσκρη - Παύλο :

3-4
3–1
2-1
3-2
5-1
1-1
2-2
4-0
2-5
4-1
6-0
2-4
1-2
2-1
1-1
7-2

Άσκρη - Θεσπιακός
Παναθηναϊκός Κ. - Άσκρη
Άσκρη - Λεοντάρι
Πανδαυλειακός - Άσκρη :

-

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)
1. Απόλλων Ακρ.
2. Παναλίαρτος
3. Θεσπιακός
4. Πανγεωργικός
5, Άσκρη
6. Παναθηναϊκός
7. Πήγασος
8. Δαύλεια
9. Παύλο
10.Υψηλάντης
11.Λεοντάρι

45-06
49
48-18
46
55-20
42
35-25
30
45-42
27
19-25
22
34-36
20
29-39
18
24-51
13
26-43
12
14-69
04
Πηγή : http://aoaskris.blogspot.gr/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Κήπος του Προφήτη (απόσπασμα)
Το έθνος να λυπάστε
Το έθνος να λυπάστε,
που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα για
αν φορεί ένδυμα που δεν το ύφανε.
φιλόσοφο, μπαλώματα και απομιμήσεις είναι
Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ' τη σοδειά του.
η τέχνη του.
Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.
Το έθνος να λυπάστε
Το έθνος να λυπάστε
που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους.
που δεν υψώνει τη φωνή παρά μονάχα στη
(Καλίλ Γκιμπράν (1883-1931). Ο Λιβανέζος ποιπομπή της κηδείας.
ητής θαρρείς πως μιλούσε για την Ελλάδα του
Που δεν συμφιλιώνεται, παρά μονάχα μες τα
σήμερα...
ερείπιά του.
Που δεν επαναστατεί, παρά μονάχα σαν βρε- Όταν τα φύλλα της συκιάς έχουν μεγαλώσει
θεί ο λαιμός του ανάμεσα στο σπαθί και την ίσα με το πόδι της χήνας, [πατούσας] ε! ..τότε
πέτρα.
είναι καιρός για μεσημεριανό υπνάκο.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 5
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε Έφυγε
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γιακουμή
Παναγιούλα
χ, Ιωάννου
14. 2.1922
11. 2.2014
Σαμαρτζή
Δήμητρα
του Βασιλείου
8. 1.1932
17. 2.2014
Λεπενιώτη
Όρσα
χ, Αθανασίου
14.10.1927
25. 2.2014
Λάμπρου
Θρασύβουλος
του Κων/νου
28. 3.1948
19. 3.2014

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σπαζοκεφαλιά
Η Μαρία ρωτά την Ελένη πόσα παιδιά έχει και
τι ηλικία έχουν αυτά. Η Ελένη απαντά ότι έχει
3 παιδιά οι ηλικίες των οποίων έχουν γινόμενο
36 και το άθροισμα αυτών είναι ίσο με τον αριθμό της απέναντι πολυκατοικίας. Η Μαρία
σκέπτεται και λέγει ότι δεν μπορεί να το βρει.
Τότε η Ελένη για να τη διευκολύνει, της λέγει
ότι το μικρότερο έχει γαλανά μάτια. Η Μαρία
βρήκε τις ηλικίες των παιδιών. Εσείς μπορείτε;
Πρόβλημα
Ένας αγόρασε αγελάδες, πρόβατα και κότες
προς 10, 3 και 0, 5 “τάλαντα” αντίστοιχα. Σύνολο 100 κεφάλια και έδωσε 100 “τάλαντα”.
Πόσα αγόρασε από κάθε είδος;

Λύση προβλήματος με τις καρύδες
Έστω ότι υπήρχαν Χ καρύδες. Ο πρώτος ναυαγός πήρε (Χ-1)/2 καρύδες και άλλες τόσες άφησε στο σωρό. Ο δεύτερος ναυαγός πήρε [(Χ1)/2-1]/2 και άλλες τόσες άφησε στο σωρό. Το
πρωί αφού πέταξαν μία στις μαϊμούδες πήρε ο
καθένας από [[(Χ-1)/2-1]/2]-1]/2. Κάνοντας τις
πράξεις έχουμε (Χ-7)/8. Για να υπάρχει λύση
πρέπει οι καρύδες να είναι ακέραιος αριθμός,
άρα ο αριθμητής να είναι πολλαπλάσιο του
παρονομαστή. Χ-7=πολ.8. Στην απλούστερη
περίπτωση Χ-7=8, οπότε Χ=15. Ανάλογα εργαζόμαστε και όταν οι ναυαγοί είναι περισσότεροι (ν αντί για 2).

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

Ο πρώτος γάμος της χρονιάς
Ο Αλέξανδρος Α. Νικολόπουλος και η Αφροδίτη Δ. Σπυρίδωνος,
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ι. Ναό Παναγίτσας Π. Φαλήρου στις 15/2/14.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε
δεξίωση
στο κέντρο "Σάντα
Μαρία" στην Παιανία.
Η Φωνή της Άσκρης
στην όμορφη στροφή
της ζωής τους εύχεται
να ζήσουν για πάντα
ευτυχισμένοι.
Η νύφη με τις μικρές νύφες.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το περιοδικό “Θεσπιές” έχει αφιερώσει μισή σελίδα για τη “Φωνή της Άσκρης”, και προβάλλει
τα δύο τελευταία τεύχη, καταλήγοντας: “Ευχόμαστε να συνεχιστεί η αξιόλογη αυτή έκδοση η οποία τιμά με την ύλη της την ιστορική αυτή κωμόπολη της Βοιωτίας”.
Τους ευχαριστούμε και τους τιμούμε.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 5
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ΠΑΣΧΑ των Ελλήνων ΠΑΣΧΑ
Πάσχα στην Παλιοπαναγιά του 1965.
Από αριστερά η Λίτσα Παπαπαναγιώτου με
τη νύφη της και η Κούλα Κ. Λυμπέρη.

Αριστερά

Ενθύμιον
25 Μαρτίου 1938
Παναγιώτης και Μήλια
Κιούση
Λιάμης Πικάσης
Κοντίνης Ιωάννου
Όλγα Παπαθεοδοσίου
Εξαδέλφη Παπαπαύλου

Κάτω
Μαρία Χ. Γρεβενιώτη
Κώστας Χ. Γρεβενιώτης
Ελένη Αθ. Γρεβενιώτη
Φώτης Γρεβενιώτης
Γεωργία Μπαμπούλα

Απ' τα παλιά στα καινούργια ή ΜΝΗΜΕΣ....
Το περιοδικό μας, μέσα απ' αυτή τη στήλη θέλει να
φέρει ξανά στην επικαιρότητα γεγονότα και έργα που
έγιναν στο χωριό μας στο παρελθόν, όπως παρελάσεις, εκδηλώσεις, οικογενειακές φωτογραφίες από
γλέντια και γενικά, κάθε τι που έχει σχέση με τη ζωή
του χωριού μας.
Γι’ αυτό παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς μας
να βοηθήσουν σ' αυτή μας την προσπάθεια, στέλνοντάς μας ότι υλικό έχουν στα σπίτια τους [έντυπα, φωτογραφίες κ.λπ.] και εμείς αφού τα αξιολογήσουμε και
τα δημοσιεύσουμε, θα σας τα επιστρέψουμε.
Για σας μπορεί να είναι ανάξιο λόγου!!!!
Αφήστε να το αξιολογήσουμε εμείς.
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