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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 27●
● Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019

“ Η Μνημοσύνη και οι Μούσες, με τον μουσικό της παράστασης “
Μουσεία 2019. Οι πρωταγωνιστές (σελ. 9)

Ο Σύλλογος Γυναικών οργανώνει εκδρομή – προσκύνημα στην Τήνο για το
διήμερο 19-20 Οκτωβρίου. Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του ΔΣ.
Καλό Φθινόπωρο και επειδή τα ελαιόδεντρα είναι γεμάτα είναι ευκαιρία να πέσουμε
όλοι στο μάζεμα της ελιάς. Προγραμματίστε τις εργασίες σας, πάρτε άδεια και ελάτε. Ε
Είναι πολύ καλή άσκηση, περιορίζετε τα εργατικά και δένεστε με τις παραδόσεις του τόπου.
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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. 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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ΣΣ – συμβάντα - γεγονότα
Επιτέλους μετά από ένα καλοκαίρι που είχε
δάκρυα, πόνο, και λίγες χαρές παραδίδονται τα
σκήπτρα στο ρομαντικό Φθινόπωρο μέσα σε μια
πανδαισία ομορφιάς και χρωμάτων. Μακάρι να
είναι και η ζωή μας έτσι στην καθημερινότητά
της. Αν ο Αύγουστος θεωρείται μήνας διακοπών
και χαλάρωσης έστω και λίγων ημερών (λόγω
κρίσης), ο Σεπτέμβριος είναι μήνας της επανασυγκρότησης και της επαναφοράς στα καθιερωμένα.
Σεπτέμβρης λοιπόν, αρχή μιας νέας θρησκευτικής χρονιάς. Για να δούμε τί καλό μας επιφυλάσσει! διότι στην εποχή που διανύουμε τίποτα
δεν πάει καλά. Η ανθρωπότητα είναι σε ισχυρή
πίεση τόσο από τις σκοτεινές δυνάμεις "θεριά" όσο
και από την Φύση της οποίας δεχόμαστε τον "θερισμό" από τα "σπαρμένα" μας.
Οι εξελίξεις τούτων των καιρών μαρτυρούν ξεκάθαρα τί λείπει: από τους πολλούς ανθρώπους,
και αυτό είναι το ΦΩΣ.
Γι’ αυτό ο Σύλλογός μας στο Π.Κ. μετά τις εξαιρετικές- όπως πάντα-εκδηλώσεις του καλοκαιριού φροντίζει και πάντα θα φροντίζει να μας φωτίζει με τα υπέροχα πνευματικά του θέματα. Ας
το τιμήσουμε επισκέπτοντάς το σαν ένα ΦΩΣ στο
κέντρο του χωριού μας, και ας πάρουμε κάτι απ'
αυτό γιατί... το χρειαζόμαστε.
Ο Αριστοτέλης έλεγε: "πίσω από κάθε πόνο
σου στέκει ένα λάθος σου", και ο Άγιος Παΐσιος
πίστευε πως "έχεις λύπη; ο Θεός λείπει". Αν το
καλοσκεφτούμε δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους
αυτές οι διαπιστώσεις. Αλλά και η ΦτΑ το ίδιο έργο παράγει, κάθε φορά πιο καλή, πιο ενημερωτική, πιο ενδιαφέρουσα, και πιο φωτεινή.
Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν ότι όσο περισσότερο ΦΩΣ εκπέμπεις τόσο πολύ σε πολεμούν, να!
ολοζώντανο παράδειγμα η Χώρα μας. Γιατί η Χώρα μας δεν είναι ύλη ούτε χώρος για να την καταλάβουν ή να την αφανίσουν και να την εξουθενώσουν, συμβολίζει και είναι το αιώνιο το αθάνατο το αδέσμευτο πνεύμα το οποίον ούτε συλλαμβάνεται, ούτε υποτάσσεται ούτε αποθνήσκει, κατά τον Ι. Πασσά.
Είθε να επικρατήσει η Ειρήνη η Ομόνοια και η
Αφύπνιση.
για την ΦτΑ, Ελένη Σταμάτη Μπίμπα

Σελίδα 2

Δόσιμο. Μην τα κρατάς όλα για τον εαυτό σου
“Αρχομένου δε πίθου και λήγοντος …”
Όταν κάνεις αρχή σ᾽ ένα πιθάρι κι όταν αυτό κοντεύει να αδειάσει, χόρταινε,
στο μεταξύ να είσαι φειδωλός. Στον πάτο πια ελεεινή η οικονομία είναι.
(Ησίοδος, “Έργα και Ημέραι”, 368 – 369)
Σχόλια Πρόκλου
Όταν αρχίζει και όταν τελειώνει το πιθάρι
και μεταξύ των πατροπαράδοτων εθίμων μας
υπάρχει γιορτή που λέγεται πιθοίγια* κατά τη
διάρκεια της οποίας απαγορευόταν να εμποδίζει κανείς δούλο ή εργάτη από την απόλαυση
του κρασιού αντιθέτως, αφού έκαναν θυσίες,
έδιναν σε όλους μερίδιο από το δώρο του Διονύσου. Καλώς, λοιπόν, και σύμφωνα με την
εορτή έχει ειπωθεί ότι, όταν αρχίζει το πιθάρι,
πρέπει να χορταίνεις.
Χρειάζεται όμως και συγκράτηση, ώστε να
φυλάμε την απόλαυση και να μπορούμε να
την έχουμε ξανά και ξανά. Αν, όμως, καταναλωθεί το περισσότερο και αυτό που απομένει
είναι λίγο, η οικονομία είναι κακή. Γιατί αυτό,
λέει, μπορεί να ξινίσει και να γίνει άχρηστο
για εκείνους που το φύλαξαν.
Το να χορταίνουμε, λοιπόν, όταν αρχίζει και
όταν τελειώνει το πιθάρι μας παρακινεί στο
δόσιμο, η συγκράτηση στη μέση μας παρακινεί
στην οικονομία και το ότι είναι κακή η οικονομία στον πάτο μας παρακινεί στην απόλαυση
όσων ταιριάζουν με την περίσταση.
Σχόλια στον Ησίοδο
Ανθεστήρια, γιορτή της αναγέννησης και των
νεκρών
Ἐν ταῖς πατρίοις τῶν Ἑλλήνων ἑορταῖς ἐτελεῖτο καὶ τὰ ἀσκώλια, καὶ ἡ πιθοιγία, εἰς τιμὴν
Διονύσου, τουτέστι τοῦ οἴνου αὐτοῦ. Καὶ τὰ
μὲν ἀσκώλια τοιῶσδε ἐγίνετο· ἀσκοὺς πεφυσημένους καὶ πνεύματος πεπληρωμένους τι-

θέντες κατὰ γῆς, ἑνὶ ποδὶ ἐφαλλόμενοι ἄνωθεν τούτων ἐφέροντο, καὶ πολλάκις κατολισθαίνοντες εἰς γῆν ἔπιπτον. Τοῦτο δὲ ἐποίουν,
ὡς ἔφην, τιμῶντες τὸν Διόνυσον. Ὁ γὰρ ἀσκὸς
δέρμα τράγου ἐστίν· ὁ δὲ τράγος τοὺς θαλλοὺς
τῆς ἀμπέλου τρώγων λυμαίνεται. Ἡ πιθοιγία
δὲ κοινὸν ἦν συμπόσιον· ἀνοίξαντες γὰρ τοὺς
πίθους πᾶσι μετεδίδουν τοῦ Διονύσου δωρήματος. Τοῦτ' οὖν καὶ ἐνταῦθα λέγει, ἀποπωμάσας τὸν πίθον εἰς κόρον τοῦ οἴνου σὺν
μισθωτοῖς καὶ οἰκέταις ἀπόλαυε.
Σχόλια γράφοντος
Ένα πολύ καλό μάθημα οικονομίας αποτελεί η συμβουλή του Ησιόδου. Μόλις ανοίξεις
το βαρέλι με το κρασί, κάλεσε τους φίλους σου
να πιούν και να διασκεδάσετε. Με τον τρόπο
αυτό και διαφημίζεις το δημιούργημά σου και
βγάζεις κάποιες υποχρεώσεις. Πριν προλάβουν να σε παρεξηγήσουν σταμάτησε να δίνεις και προγραμμάτισε την κατανάλωση, ώστε να φτάσει μέχρι να βγει το επόμενο κρασί.
Στην εποχή του νέου τρύγου, δεν έχει νόημα
να κάνεις οικονομία. Δώσε από το κρασί που
έχει μείνει και στους εργάτες, ώστε με γρήγορο ρυθμό να τελειώσει για να αποδεσμεύσεις
το βαρέλι. Αν πάλι έμεινε λίγο, ρίξε το μέσα
στο ξύδι.
Το παράδειγμα αναφέρεται στο κρασί αλλά
έχει ευρύτερη ισχύ, όπως και όλες οι συμβουλές του Ησιόδου.
(ΙΛΠ)

Τα Πιθοίγια δηλαδή το άνοιγμα των πιθαριών, ήταν μία γιορτή που εορταζόταν στην Αθήνα κατά την
11η ημέρα του μήνα Ανθεστηρίωνα και αποτελούσε μέρος των Ανθεστηρίων. Αντιστοιχούσε στα Ρωμαϊκά
vinalia. Ήταν οικογενειακή γιορτή και ετελείτο βράδυ στο ιερό του εν Λίμναις Διονύσου. Οι οικογενειάρχες
θυσίαζαν στον Διόνυσο και δοκίμαζαν το κρασί της νέας εσοδείας ανοίγοντας τα πιθάρια. Στη γιορτή αυτή κατ εξαίρεση έπαιρναν μέρος και δούλοι, τους οποίους μετά το πέρας της γιορτής οι κύριοι τους απέπεμπαν με την παροιμιώδη φράση: “Θύραζε, Κάρες, ουκέτ’ Ανθεστήρια”.
*
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Σελίδα 3

Σύλλογος Φιλοπροόδων Παλαιοπαναγιάς “Αι Μούσαι”
Στην Παλαιοπαναγιά, στην περίοδο του μεσοπολέμου, εμφανίζεται σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται με αποκορύφωμα την ίδρυση "Συλλόγου Φιλοπροόδων
Παλαιοπαναγιάς ΜΟΥΣΑΙ”. Τον Σύλλογο ίδρυσαν, το 1926, νεαροί Παλαιοπαναγαίοι. Εφημερίδα της εποχής εκείνης έγραφε:
«Ο δραστήριος Πρόεδρος του Συλλόγου, Νικόλαος
Σταμάτης, δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς
και η Παλαιοπαναγιά, στην περίοδο του μεσοπολέμου βρίσκεται πάντοτε στην επικαιρότητα».

Η ίδρυση Συλλόγου 23-5-26

Προ τινών ημερών εγένοντο αρχαιρεσίες του νεοσύστατου Συλλόγου Φιλοπροόδων Παλαιοπαναγιάς
και κατ’ αυτός εξελέγησαν οι εξής: Πρόεδρος ο κ.
Νικόλαος Σταμάτης, Αντιπρόεδρος ο Ιωαν. Ζαρίφης,
Ταμίας Αλέξανδρος Τζανίμης, Γραμματέας ο Αθ.
Σαμαρτζής, Σύμβουλοι δε οι κ.κ. Αρ. Μελετίου,
Ευάγγελος Κολοκυθάς, Λουκάς Βαλμάς, Νικόλαος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Μήτραινας και Σωτ. Χαλκιόπουλος.

Οι δραστηριότητες του συλλόγου δεν περιορίστηκαν στα στενά όρια του χωριού, αλλά επεκτάθηκαν και στην Επαρχία. Χαρακτηριστικό είναι το ψήφισμά του για την εγκατάσταση
του 3ου Συντάγματος Πεζικού στην Θήβα.
Εξοχότατον Θεόδωρον Πάγκαλον, Πρόεδρον Δημοκρατίας, Αθήναι,
Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων “Μούσαι” Παλαιοπαναγιάς Θηβών συνελθών την 11ην του μηνός Ιουλίου
ε.ε. εις έκτακτον γεν. συνέλευσιν και αισθανόμενος
την προσγενομένην αδικίαν εις ολόκληρον την επαρχίαν Θηβών, ιδία δε εις οινοπαραγωγόν ημέτερον
χωρίον δια την αποφασισθείσαν απόφασιν περί εγκαταστάσεως του 3ου Πεζ. Συντάγματος Χαλκίδας
εν Θήβαις. Ψηφίζει:
α) Εκφράζει τας ευχαριστίας του προς υμάς εξοχότατε δια την εν γένει πατριωτικήν υμών δράσιν.
β) Διαμαρτύρεται εντόνως δια την εισέτι καθυστέρησιν της εν Θήβαις εγκαταστάσεως ταύτην.
γ) Παρακαλεί υμάς εξοχότατε όπως εν πνεύματι
ευθυκρισίας αποκαταστήσαμε την προσγενομένην
αδικίαν.

Η ενέργεια αυτή εκτιμήθηκε δεόντως από
τον τύπο των Θηβών («ΚΑΔΜΟΣ», 15/8/1926):
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…δημοσιευθέν
ψήφισμα
του Συλλόγου Φιλοπροόδων
Παλαιοπαναγίας περί εγκαταστάσεως ενταύθα της έδρας του 3ου Πεζ. Συντάγματος, τιμά όντως τους συντάξαντας τούτο, δια το ενδιαφέρον όπερ δεικνύουν, υπέρ του γενικού καλού της
επαρχίας μας, και δεικνύει άμα ότι ο εκεί Σύλλογος
των Φιλοπροόδων γνωρίζει κάλλιστα τον προορισμόν του, εν αντιθέσει προς άλλους Συλλόγους, κυρίως της πόλεώς μας, οίτινες δια τα πέραν των ατελώς προστατευομένων συμφερόντων των μελών των
ζητήματα δεικνύουσιν εγκληματικήν αδιαφορίαν.

Οι σκοποί του Συλλόγου φαίνονται από το μεταγλωττισμένο
κείμενο επιστολής προς ομογενή. (Από το αρχείο Αναστ. Αλ.
Τζανίμη)
Αξιότιμε κύριε Παπαλυμπερίου
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι από την σφριγηλή και άλκιμη νεολαία ιδρύθηκε στο μικρό χωριό μας σύλλογος
φιλοπρόοδων με την επωνυμία “Αι Μούσαι”, ο
οποίος επισήμως αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση και του οποίου με λίγα λόγια θα αναπτύξω το σκοπό έχοντας την πεποίθηση ότι θα
τύχω της δέουσας εκτιμήσεως εκ μέρους σας.
Και πρώτον η ώθηση προς πνευματική ανόρθωση των κατοίκων της μικρής μας κοινωνίας και
η υποστήριξη και συντελεστική εργασία προς
αποτελεσματική υποστήριξη παντός κοινωφελούς έργου στο χωριό ώστε να παρουσιάσουμε
τούτο πολιτισμένο σε οποιονδήποτε έχει σχέση
έμμεση ή άμεση με αυτό, κατόπιν η γενική δενδροφύτευση του χωριού μας και η αγάπη προς
τα δέντρα, ο από πάσης απόψεως καλλωπισμός
του χωριού με την κατασκευή των παλαιών
δρόμων και της πλατείας σε τρόπο ώστε να καταστήσουμε σε όλους τους κατοίκους το βίο περισσότερο ευχάριστο. …..
Εν Παλαιοπαναγιά τη 20η Ιουλίου 1926
Ο Σύλλογος μετά από λίγο ατόνησε, επανασυστάθηκε τη δεκαετία του 50’ και μετά το
1960 δεν υπήρχε.
Ακολουθεί η σειρά μας….
(ΙΛΠ)
Σελίδα 4

Τοπική Κοινότητα Άσκρης

14 Σεπτεμβρίου 2019: Τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας κοινοτικής θητείας

Χαιρετισμοί απερχομένου και νυν Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Άσκρης
Άσκρη 15/9/2019
Αγαπητοί συγχωριανοί
Όπως γνωρίζετε η θητεία μου ως Πρόεδρος
της τοπικής κοινότητας έληξε τον προηγούμενο μήνα.
Νοιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μου κάνατε πριν από 4,5
περίπου χρόνια να μου δώσετε με την ψήφο
σας τη δυνατότητα να σας υπηρετήσω για όλο
αυτό το προηγούμενο διάστημα.
Δεν θα σας αναφέρω τι έκανα σαν πρόεδρος,
αυτό θα το κρίνετε εσείς. Απλά θέλω να σας
ζητήσω συγνώμη για ότι δεν μπόρεσα να κάνω.
Νομίζω όμως πως δικαιούμαι να πω πως αγωνίστηκα όσο μπόρεσα και τουλάχιστον ήμουν
“παρών” όπου χρειάστηκε.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Θανάσης Ρουσέτης
Η ΦτΑ ευχαριστεί τον κύριο Ρουσέτη για την
προσφορά του και του εύχεται υγεία και να
διατηρεί ζωηρή την περίοδο της θητείας του.
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Αγαπητοί συμπολίτες
Μετά από δική σας επιλογή στο πρόσωπό
μου είμαι στην ευχάριστη θέση ως Πρόεδρος
της κοινότητας να σας ευχαριστήσω και να
δεσμευθώ για τις ενέργειές μου για το καλό
του τόπου μας σε συνεργασία που θα υπάρξει
μεταξύ μας.
Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε προκύψει για το κοινό σκοπό όλων μας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Νικόλαος Χολιασμένος
Η ΦτΑ ευχαριστεί τον κύριο Χολιασμένο και
του εύχεται “σιδεροκέφαλος” και καλή επιτυχία στο έργο του, επ’ αγαθώ της φιλτάτης ημών Άσκρης.
Αν θέλεις πλούτη και τιμή, μην κοιμάσαι την αυγή.
Αν θέλεις να γίνει η δουλειά σου, πήγαινε μόνος σου,
αλλιώς στείλε άλλον.
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Οι Active member στη Λίμνη Μουσών
Την Κυριακή, 18 Αυγούστου, πλήθος κόσμου
συγκεντρώθηκε στη Λίμνη Μουσών για να
παρακολουθήσει τις πλούσιες παιδικές και
μουσικές εκδηλώσεις. Η όλη διοργάνωση έγινε
από τους Active Member σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα άριστο, μάγεψε τον
κόσμο, πρόβαλε την Άσκρη. Μήπως αποτελεί
ένδειξη του τι πρόκειται να προσφέρει η Λίμνη
Μουσών τον επόμενο χρόνο; Ίδωμεν.

Κάτω: Από το γαμήλιο γλέντι του Γιάννη και της Ελίνας, στην Λίμνη Μουσών

Προβλήματα λογικής
Α. Σχολείο αγοράζει ίσες ποσότητες από λευκές και. έγχρωμες κιμωλίες. Χρησιμοποιεί 4/5 από τις
λευκές και 6/7 από τις, έγχρωμες.
Ποιό κλάσμα. ολόκληρης της ποσότητας μένει αχρησιμοποίητο;
α. 6/35 β. 12/35. γ. 1/3 δ. 24/35 ε. 29/35
Β. Δύο άνθρωποι βουλιάζουν. Ο ένας σε αγαπάει. Τον άλλον τον αγαπάς εσύ. Ποιόν θα έσωζες;
Λύσεις προβλημάτων 26ου τεύχους.
Α. 7+6=13, 13Χ7=91
Β. Χ*130+(80-Χ)*90=80*115 ή 40Χ=9200-7200=2000
και Χ=50. Άρα 50 από την πρώτη και 30 από τη δεύτερη. Σωστό το γ=30.
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Ο μύθος της λίμνης Κωπαΐδας
-Κι
Κι ήτανε λέει όλος αυτός ο τόπος μια στεριά,
με βουνά πανύψηλα και πάντα χιονισμένα.
Μα έγινε στον ουρανό μια έκρηξη μεγάλη!
Ποτέ δεν έμαθε κανείς το πώς συνέβη!
Κι έπεσε ο αστεροειδής, αφάνταστα βαρύς
με δύναμη τεράστια και βύθισε εκείνα τα βο
βουνά της γης τα σπλάχνα. Και βόγκηξε εκείνη
από την ηδονή κι άναψε το κορμί της, φλόγισε ,
πήραν
ραν φωτιά τα έλατα, τα πεύκα τα κλαριά
και λιώσανε τα χιόνια από τη ζέστη κι έγιναν
νερό, που ‘τρεξε στο βαθούλωμα, το γέμισε
βαθιά στης γης τα σπλάχνα. Και τότε ακούστηκε
η προστακτική φωνή της μάνας Γης: «Ευλογημ
«Ευλογημένη λίμνη, ποτέ σου μην αφήσεις νηστικό, μήτε
ζώο μήτε φυτό, μα προπαντός τον Άνθρωπο που
θα ‘ρθει!»
-Και
Και βγήκε ο πρώτος άνθρωπος στην όχθη ξα
ξαφνικά, κοίταξε γύρο του, θαύμασε και αναρωτ
αναρωτήθηκε:
Από πού ήρθα; Γιατί ήρθα; Πού θα πάω;
Εκατομμύρια χρόνια πέρασαν κι αυτός δεν έπ
έπαψε ακόμα να ρωτάει!..

-Κι
Κι άρχισαν να κατεβαίνουν από τους γύρω λ
λόφους τα πρώτα ζωντανά. Και πρώτη η χελώνα:
έξυπνη, μα δίχως πονηρία μπήκε στο νερό και
άρχισε τα ποδαράκια να κουνάει ευγενικά, γιατί
φοβόταν μήπως εκεί βρισκόταν κάποιος άλλος
πριν απ’ αυτή και άθελά της τον χτυπούσε. Τι
όμορφα που ένιωθε να τρέχει μέσα στο νερό! Κι
άκουσε τότε, πρώτη αυτή, το πρώτο ζώο , της μ
μάνας Λίμνης τη βαθιά φωνή: Μη φοβάσαι εσύ θα
μπαίνεις στο νερό να ξεκουράζεσαι, και, όταν
θέλεις, θα βγαίνεις στη στεριά να λούζεσα
λούζεσαι. Κι ο
κάβουρας ο πονηρός την είδε που κολύμπαγε
και έτρεξε και εκείνος. Μπήκε με φόρα στο νερό,
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 27

μα του ‘λειπε η τόλμη: κοίταζε την ανατολή και
βάδιζε ανάποδα, πήγαινε προς τα πίσω. Κι ακούστηκε η βαθιά της Λίμνης η φωνή: ανάποδα
θα περπατάς σε όλη τη ζωή σου, εσύ που γέννησες την υστεροβουλία! Και είδε ο πρώτος άνά
θρωπος της λίμνης τη χελώνα να κολυμπάει
αμέριμνα. Μα πώς τα καταφέρνεις; Μ’ όλο το
σπίτι σου να πλέεις, απορώ!
Τα πόδια μου κουνώ και πάω, είπε η χελώνα.
Και τότε εκείνος έβγαλε τη σκασμένη
σκασ
φλούδα
μιας οξιάς, την έφερε στην όχθη κι έσκισε
στα δυο ένα κλωνάρι και το ‘καμε κουπιά.
Ανέβηκε και άρχισε να πλέει ο πρώτος άνθρωπος της λίμνης, ο πρώτος κωπηλάτης! Και μιαν
αυγή αντάμωσε ένα άλλο πλάσμα ανθρώπιανθρώπ
νο! Έτρεξε κοντά του: Τι είσαι εσύ;
ε
Εγώ είμαι η
γυναίκα, του ψιθύρισε. Κι αγκαλιαστήκανε σφισφ
χτά!
Πόσο γλυκό εκείνο το αγκάλιασμα κι ακόμα πιο
γλυκός γεννήθηκε ο καρπός τους.
Κι έφτιαξαν την κατοικία τους σ’ εκείνη εκεί την
άκρη κι όλοι όσοι γεννιόντουσαν μάθαιναν να
κωπηλατούν στην
την πρώτη παραλίμνια πόλη
τους, τις Κώπες! ..

Ο Αλαλκομενές ήταν ο πρώτος άνθρωπος που
βγήκε από τη λίμνη, γυναίκα του ήταν η Νιόβη,
την αναφέρουν ως την πρώτη Μάνα των ανθρώανθρ
πων. Είχε μια όμορφη κόρη τη Μελία. Ο γιος της
Μελίας, ο Φορωνεύς, είναι ο πρώτος
πρώ
άνθρωπος
που έφτιαξε ανθρώπινη κατοικία, πρώτα ζούσαν
στις σπηλιές, έκλεψε τη φωτιά απ’ το ηφαίστειο
και την έφερε στους ανθρώπους.
( Από το βιβλίο του Κ Κερένυϊ
« Μύθος και άνθρωπος», εκδ. Γαλαξίας)
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Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αμερική
Όπως, ίσως, είναι γνωστό στους περισσότερους, στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν περίπου
δύο εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό σημαίνει πως
υπάρχουν πολλά σχολεία ανά την Αμερική,
στα οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στα
παιδιά της Ομογένειας. Υπολογίζεται πως
περίπου 30.000 μαθητές φοιτούν στα σχολεία
αυτά και διδάσκονται, όχι μόνο τη γλώσσα,
αλλά και τον πολιτισμό της Ελλάδας.
Η πλούσια Ιστορία μας, οι μύθοι, τα έθιμα
και οι παραδόσεις του λαού μας μεταλαμπαδεύονται με πάθος και μεράκι στους μαθητές
από τους δασκάλους που υπηρετούν στα σχολεία αυτά, που στην πλειονότητά τους ανήκουν στις ελληνικές κοινότητες της Αμερικής.
Κάποια λειτουργούν ως ημερήσια πρωινά
σχολεία, που σημαίνει ότι ακολουθούν το
πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων. Δηλαδή,
διδάσκονται όλα τα μαθήματα στα αγγλικά
και μία ώρα την ημέρα διδάσκονται την ελληνική γλώσσα.
Κάποια άλλα σχολεία λειτουργούν ως απογευματινά ή Σαββατιανά. Δηλαδή, οι μαθητές
φοιτούν σ’ αυτά δύο απογεύματα την εβδομάδα ή το πρωί του Σαββάτου (επιλέγουν το
πρόγραμμα που τους εξυπηρετεί) και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα.
Εκτός, όμως, από τα προαναφερθέντα σχολεία, υπάρχουν και τα σχολεία τύπου τσάρτερ.
Πρόκειται για δημόσια σχολεία, τα οποία έχουν ως υποχρεωτική και μοναδική ξένη
γλώσσα τα ελληνικά. Περιλαμβάνουν από το
Νηπιαγωγείο μέχρι την 8η τάξη (αντίστοιχη
της Β’ Γυμνασίου). Το εντυπωσιακό είναι πως
στα σχολεία αυτά οι μαθητές στην πλειονότητά τους δεν προέρχονται από την ελληνική
ομογένεια, αλλά είναι Αμερικανοί. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, μέσα από τα σχολεία
αυτά δίνεται η δυνατότητα να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα και ο λαμπρός πολιτισμός μας
σε αλλοδαπούς μαθητές που μελλοντικά θα
εξελιχθούν σε φιλέλληνες και υποστηρικτές
της χώρας μας στο εξωτερικό.
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Σε ένα τέτοιο σχολείο τύπου τσάρτερ υπηρετούμε εγώ και η σύζυγός μου Χρυσούλα Καπνογιάννη. Ονομάζεται Ακαδημία Πλάτωνα
(PlatoAcademy) και βρίσκεται στην πολιτεία
της Φλόριντα. Αποτελεί μέρος μιας ομάδας
σχολείων με την ίδια ονομασία στα οποία φοιτούν συνολικά 3.500 μαθητές.
Οι μαθητές μας είναι κατά 95% Αμερικανοί
και με ενθουσιασμό μαθαίνουν τη γλώσσα
μας, την Ιστορία και τη Μυθολογία μας, τους
χορούς και τα τραγούδια μας! Εμείς, ως δάσκαλοι - πρεσβευτές του πολιτισμού μας, νιώθουμε περήφανοι που συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της φωνής της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Είναι
συγκινητικό ν’ ακούει
κανείς
Αμερικανούς
μαθητές να
μιλούν και
να
τραγουδούν
ελληνικά
και να τους
βλέπει να
χορεύουν
συρτό, καλαματιανό,
τσάμικο,
χασάπικο,
χασαποσέρβικο, ζεϊμπέκικο και τόσους άλλους όμορφους χορούς της πατρίδας μας.
Το έργο μας δεν είναι εύκολο, αλλά μας δίνει δύναμη το γεγονός ότι προβάλλουμε την
Ελλάδα μας και τον λαμπρό πολιτισμό της
στην άλλη άκρη της γης.
Με θερμούς χαιρετισμούς
Γιάννης Γιαβάρας
Χρυσούλα Καπνογιάννη
ΣΣ. Πάντα άξιοι. Σας ευχαριστούμε
Σελίδα 8

Μουσεία 2019 (9-12 Αυγούστου)
Α. Παρασκευή, 9 Αυγούστου, πλατεία Πνευματικού
Κέντρου: Παρουσίαση βιβλίου του Λουκά Κ. Λίλιου με θέμα “Άγιον Όρος – Προσκύνημα στο
περιβόλι της Παναγιάς”.
Μετά τον χαιρετισμό του Δημάρχου μίλησαν για
το βιβλίο ο συγγραφέας και ο καθηγητής σλαβολογίας στο τμήμα βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Νιχωρίτης.
Συντόνιζε η Χριστίνα Κλεφτογιάννη.
Ακολούθησαν τα εγκαίνια έκθεσης με θέμα:
“Άγιον Όρος – Πνευματικές περιπλανήσεις”.
Β. Σάββατο, 10 Αυγούστου, πλατεία Πνευματικού
Κέντρου; “Έργα και Ημέραι” του Ησιόδου
με την Ασκραία φιλόλογο Σωτηρία Μελετίου
Συντόνιζε η Δήμητρα Μελετίου.
Προηγήθηκε χαιρετισμός (και αποχαιρετισμός)
από τον απερχόμενο πρόεδρο της ΤΚ Άσκρης Αθανάσιο Ρουσέτη. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του κ.
Δημάρχου.
Η ομιλήτρια ανέλυσε το θέμα, κυρίως από φιλολογικής πλευράς, με σαφήνεια και γλαφυρότητα
καθηλώνοντας κυριολεκτικά το ακροατήριο.
Μετά την ομιλία δύο κοπέλες, η Μαριάννα και η
Ευθυμία, ανάγνωσαν αποσπάσματα από έργα
νεώτερων ποιητών που αναφαίρονταν στην Άσκρη,
τον Ησίοδο και τις Μούσες.
Ακολούθησε επίσκεψη και ενημέρωση στην έκθεση
“Άγιον Όρος”.
Γ. Κυριακή 11 Αυγ. και από ώρα 21.00 στην παιδική
χαρά: “Στον Ελικώνα οι Μούσες κατοικούν ακόμα”
από μέλη και φίλους του Συλλόγου, με κοπέλες
από την Άσκρη και γύρω χωριά.
Συντόνιζε η Φωτεινή Μπεζαΐτη.
Στο πρώτο μέρος
 Η παρουσίαση της Αρετής Γαλάνη ήταν
καταλυτική. Με την βαθειά και καθαρή φωνή της
έδειξε σαν να ζει τις αναβάσεις στον Ελικώνα, τα
υψώματα της Κοιλάδας των Μουσών και το ταξίδι
στον Ολμειό ποταμό, παρασύροντας όλους να ταξιδεύουν μαζί της. Αρκετοί ζήτησαν τις φωτογραφίες που συνόδευαν τις αφηγήσεις.
 Η μαγεία συμπληρώθηκε με τις πανέμορφες αφηγήσεις της Μαρίας Μπακλάκου και τις καταπληκτικές απαγγελίες της Βάσιας Μεγάλου.
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 Εξαιρετικές και οι δύο κοπέλες, η Μαριάννα
και η Έφη, που παρουσίασαν τον ορισμό της τραγωδίας.
Στο δεύτερο μέρος,
 Πάλι η Αρετή Γαλάνη, με την εμπειρία της
από την παρουσίαση της Θεογονίας του Ησιόδου,
μας έβαλε στα ενδότερα των δρώμενων στα Μουσεία.
 Η σιγουριά και καταπληκτική παρουσία της
Νότας Μπατσούλη και η υπέροχη εμφάνιση του
έμπειρου Σπύρου Διωνά στο ρόλο του Ησιόδου καθήλωσαν το ακροατήριο.
 Και οι Μούσες, αυτές οι υπέροχες και πανέμορφες κοπέλες με το ωραίο παράστημα, τις σεμνές κινήσεις και την καθαρή τους ομιλία, μας μάγεψαν. Μαριάννα Χριστοδούλου, Ευθυμία Λυμπέρη, Μαρία Μπενετάτου, Ιουλία Γκούμα, Ελευθερία
Κάτσιου, Κωνσταντίνα Γκούμα, Ζωή Μαλέση, Γεωργία Καραχάλιου και Θεοδώρα Κορδώνη. Παραφράζοντας τον Ομηρικό ύμνο: “Να έχετε χαρές της
Άσκρης κοπέλες μαζί με τις φίλες σας που μας τίμησαν”.
Επιπρόσθετα:
 Πολύ καλή η μουσική επένδυση από τον
μαθηματικό και πιανίστα Φίλιππο Καλύβα, παρά
τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, καθώς και ο
φωτισμός από τον Άγγελο Καλύβα.
 Σκηνοθεσία από την ερασιτέχνισσα Τριάδα
Μάτζαλη. Την ακούραστη, την εφευρετική, τη δημιουργική “μαμά” των κοριτσιών. Η παρουσία της
ήταν καθοριστική.
 Ο χώρος της παιδικής χαράς βοήθησε τα
μέγιστα, άλλο όμως η αύρα της Κοιλάδας των
Μουσών.
 Οι θεατές από όλα τα μέρη της Βοιωτίας και
όχι μόνο.
Μία καταπληκτική παράσταση ως, σύλληψη,
προπαρασκευή και εκτέλεση.
Δ. Δευτέρα 12Αυγούστου και από ώρα 21.00 στο
Σχολείο Άσκρης: «Μαρία Πολυδούρη»
Μια εξαιρετική παράσταση, με την ποιότητα του
θεατρικού οργανισμού ΑΙΧΜΗ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στις τρεις κυρίες
που συντόνιζαν τις εκδηλώσεις: την Χριστίνα Κλεφτογιάννη, την Δήμητρα Μελετίου και την Φωτεινή
Μπεζαΐτη. Ήταν εξαιρετικές
video στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: hsiodos.gr.
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Ισολογισμός εργασιών στο ΠΚ Άσκρης
Έξοδα
Κοπή τοίχου
100
Αρχικά υδραυλικά
;
Σταμούλης υλικά
350
Κτίσιμο
600
Ψευτόκασες
123
Υδραυλικά
426
Ηλεκτρικά
99
Εργατικά
350
Χρώματα μονωτικό
228
Πλακάκια είδη υγιεινής
950
Τοποθέτηση πλακιδίων
500
Εξωτερικά επιχρίσματα
250
Κουφώματα, πάγκος
870
Τοποθέτηση κουφωμάτων
150
Παράθυρα
150
Ηλεκτρολόγος
;
Σύνολο
5146
Δεν περιλαμβάνονται:
 Εσωτερικές βαφές και μόνωση ταρατσών, προσφορά από την Χριστίνα Γαλάνη.
 Φωτιστικά, διακόπτες και καθρέπτες, προσφορά
από την Αρετή Γαλάνη.
 Εσωτερικά επιχρίσματα από Δαμιανό Μακρή
Έσοδα
Πόροι Συλλόγου (συνδρομές, ενισχύσεις, Εφημερίδα κλπ)
1.557
Μουσική βραδιά
713
Θεατρική παράσταση
273
Μερίδιο από βιβλία “Άγιο Όρος”
112
Ανώνυμος χορηγός
1.000
Σωτήρης Χολιασμένος
100
Σύνολο
3.655
Άρα υπάρχει χρέωση
1.491 ευρώ.

σε τουλάχιστον τρία πανεπιστήμια στις ΗΠΑ. Στα
τέλη του μηνός θα συναντήσω και τον γηραιό
Snoodgrass* ο οποίος θα έλθει στο κέντρο όπου εργάζομαι. Θα ετοιμάσω την μετάφραση του άρθρου
περί της βάσεως των Μουσών το συντομότερο. Είδα
στο youtube την ωραία τελετή που οργανώσατε
στην Άσκρη με τα ποιήματα του Ονέστου. Συγχαρητήρια! Σας στέλνω μία πρόσφατη δημοσίευσή
μου σχετικά με μία Ευβοϊκή επιγραφή καθώς και
έναν σύνδεσμο σχετικά με το Center of Hellenic
Studies. https://chs.harvard.edu/CHS/
Ο Βρετανός ακαδημαϊκός Edward Snoodgrass έχει μιλήσει στην πλατεία της Άσκρης για την προϊστορική και
κλασική περίοδο.
*

Όλα τα παιδιά μαθαίνουν, απλώς όχι
την ίδια μέρα και
ούτε με τον ίδιο
τρόπο.
Καλή σχολική
χρονιά.
Είπαν..

Απόσπασμα αλληλογραφίας για τις ανασκαφές στο ιερό των Μουσών
Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης
13 Αυγ 2019
Κύριε Καλλιοντζή, γεια σας Πως πήγαν οι ανασκαφές; Όταν θα είστε έτοιμος, θέλουμε ενημέρωση στο Πνευματικό μας Κέντρο. Θα ήθελα επίσης,
αν γίνεται, να μου στείλετε την πρόσφατη δημοσίευσή σας στα ελληνικά: “La base des Muses au
sanctuaire de l’Hélicon”.
Yannis Kalliontzis
5 Σεπ 2019
Αγαπητέ μου κ. Πέππα,
Σας χαιρετώ από την Ουάσινγκτον όπου δουλεύω
για την μελέτη των αποτελεσμάτων των ερευνών
στην Κοιλάδα. Θα παρουσιάσω τις έρευνες αυτές
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 27
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Και κάπως έτσι έφτασε το καλοκαίρι, και μαζί
με αυτό οι καθιερωμένες εδώ και χρόνια εκδηλώσεις του χωριού μας.

Ξεκινήσαμε δυναμικά την 29η Ιουνίου με μια
μουσική βραδιά στη Λίμνη των Μουσών, μια εκδήλωση που επιμελήθηκαν και συνδιοργάνωσαν
από κοινού ο Σύλλογος Γυναικών Άσκρης με τον
Σύλλογο Φιλοπροόδων Άσκρης.

Το εγχείρημα αυτό στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ανταπόκριση του κόσμου θερμή και μεγάλη. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν ιερός.
Η αποπεράτωση των εργασιών
στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας.
Σχεδόν ένας μήνας πέρασε
και τα ηνία των καλοκαιρινών
μας εκδηλώσεων έλαβε το καθιερωμένο Φεστιβάλ Χορού. Σε
μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακή μουσική, καμαρώσαμε
τους χορευτές του χωριού μας,
μικρούς και μεγάλους, καθώς και τα χορευτικά
συγκροτήματα Λεονταρίου, Ορχομενού και Κοντίτου που είχαμε τη χαρά και τιμή να φιλοξε
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νούμε.
Και αισίως φτάσαμε στον όμορφο Αύγουστο.
Ο μήνας που οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο
χωριό μας κορυφώθηκαν. Ο Σύλλογος
Φιλοπροόδων Άσκρης μας χάρισε για
ακόμη μια χρόνια μοναδικές στιγμές.
Η 20η Γιορτή Κρασιού Άσκρης ήρθε
για να κλείσει με το καλύτερο δυνατό
τρόπο το καλοκαίρι μας. Η προετοιμασία άρχισε τη πρώτη εβδομάδα
του Σεπτέμβρη, με το κόψιμο του μούστου και τη παρασκευή των μουστοκούλουρων και της μουστα-λευριάς
από τις γυναίκες του χωριού. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον αγιασμό και τις
ευχές των ιερέων για καλή σοδιά στους
οινοπαραγωγούς, ακολούθησαν ομιλίες σχετικές με το αμπέλι και το κρασί.
Η πλατεία γεμάτη τα φώτα έσβησαν, στην
οθόνη εμφανίστηκαν φωτογραφίες και η φωνή
της αφηγήτριας εξηγούσε πως γινόταν ο τρύγος
παλιά, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι… Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
σε μια διαδικασία γευσιγνωσίας, οινοποιοί από
το χωριό μας κι από την ευρύτερη περιοχή είχαν
στήσει περίπτερα και πρόσφεραν στον κόσμο τα
εμφιαλωμένα κρασιά τους. Και κάπου εκεί αρχίζει το γλέντι. Δημοτικά τραγούδια από την ορχήστρα, άφθονο κρασί προσφοράς των οινοποιών και χορός μέχρι αργά.

Έτσι λοιπόν κύλησε το καλοκαίρι μας…
και του χρόνου να ‘μαστε καλά!

Σελίδα 11

Άγαλμα του Προμηθέα στην Ιαπωνία!
Είναι προφανές ότι κάτι κάνουμε λάθος στην
παιδεία μας, είναι αδιανόητο πως σε μια τόσο
μακρινή χώρα από την κοιτίδα του πολιτισμού
την Ελλάδα στήνουν αγάλματα ελληνικού ενδιαφέροντος ενώ εδώ στην χώρα μας αδιαφορούμε.

μας απάντησαν απλά “Όχι, γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος”.

Υπόψη ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο μηχανικό της αρχαιότητας μετά τον Αρχιμήδη και
ιδρυτή του “Μουσείου”, δηλαδή του Πολυτεχνείου της Αλεξάνδρειας.
Αποτελεί το κλασικό παράδειγμα Έλληνα
που φεύγει από το χωριό του για να μεγαλουργήσει στο εξωτερικό. Για αυτό και μόνο θα έπρεπε να είχε εξετασθεί η πρόταση από το ΚΑΣ.

Ταχυδρομικό γραφείο στην Παλαιοπαναγιά

Την ίδια ώρα η αρχαιοελληνική γλώσσα κατακτά ολοένα και περισσότερα ξένα σχολεία όταν στην Ελλάδα δεν μαθαίνουμε σωστά ούτε
την ιστορία μας, όταν ο πολιτισμός μας χάνεται
από αλλότρια προς την χώρα μας ήθη και έθιμα
και αφήνουμε στο περιθώριο αυτό που όλος ο
κόσμος θαυμάζει.
Και για να έλθουμε στα δικά μας.
Από το 2011 ζητήσαμε την έγκριση από την
εφορεία αρχαιοτήτων Βοιωτίας για να σκαλίσουμε, με καταξιωμένο καλλιτέχνη, την ανάγλυφη εικόνα του Κτησιβίου του Ασκρηνού και
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Δεν γνωρίζουμε το δίκτυο των ταχυδρομικών
υπηρεσιών της εποχής εκείνης. Από το υψηλό
επίπεδο υπογραφής του εγγράφου, εκτιμούμε ότι
θα κάλυπτε το σύνολο των αναγκών του τότε
Δήμου Θεσπιών. Ο τελευταίος ταχυδρόμος του
χωριού ήταν ο Αλέξανδρος Τζανίμης. Αργότερα
φαίνεται ότι το Γραφείο ενσωματώθηκε σε αυτό
των Βαγίων. Ο τελευταίος έφιππος ταχυδρόμος
ερχόταν στο χωριό μέχρι την δεκαετία του ’60.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογος Φιλοπροόδων
Άσκρης “Ο ΗΣΙΟΔΟΣ” έχει σκοπό την προστασία
και ανάδειξη των αρχαιοτήτων και του φυσικού
κάλλους της Κοιλάδας των Μουσών, κάτω από την
σκιά του Ελικώνα, με τη μοναδική κορυφογραμμή,
με τις πολλές διαδρομές και τα ορεινά μονοπάτια,
τα πανέμορφα ποτάμια με καταρράκτες και λιμνούλες, τα πολλά βυζαντινά εξωκκλήσια, τα λείψανα αρχαίων μνημείων, τους ιστορικούς πύργους,
τις πολλές πηγές ύδατος, την πανέμορφη πλατεία.
Και όλα αυτά μία ώρα από την Αθήνα!
Για να πετύχει τον στόχο του, πέραν από τις ενέργειες προς τις αρχές του τόπου, τις προσκλήσεις
και ενημερώσεις πολιτιστικών συλλόγων και ορειβατικών ομάδων, την έκδοση της “Φωνής της Άσκρης” και τις μηνιαίες ενημερωτικές εκδηλώσεις,
οργανώνει το Σαββατοκύριακο πριν το 15αύγουστο
τα “Μουσεία” με εκδηλώσεις στο χωριό και στο αρχαίο θέατρο.
Για φέτος η μη οικονομική ενίσχυση από την
Περιφέρεια, η έλλειψη χορηγιών πλην των “Σωληνουργείων Κορίνθου” και η συνεχώς επιδεινούμενη
κατάσταση του δρόμου δεν μας επέτρεψαν εκδηλώσεις στο αρχαίο θέατρο. Δεν είχαμε όμως ούτε
και αρχαία τραγωδία. Παρά ταύτα και την αδιαφορία των περισσοτέρων Ασκραίων, πιστοί στον σκοπό μας, τις δεσμεύσεις μας προς την Γενική Συνέλευση και τις θετικές εισηγήσεις μελών του Συλλόγου κάναμε τις εκδηλώσεις, αλλά με συμβατισμούς.
Οι εκδηλώσεις, οι οποίες έγιναν υπό την αιγίδα
του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών και την ευγενική
χορηγία των “Σωληνουργείων Κορίνθου”, πέτυχαν
κατ’ οικονομία του σκοπού τους που είναι η ανάδειξη της Κοιλάδας των Μουσών.
Τα έξοδα ήσαν: 130 € για καθαρισμό θεάτρου, 20
€ για τοποθετήσεις καθισμάτων, 150 € για φωτισμό
– ηχητικά, 150 € για ραδιοφωνική προβολή και 50 €
για αφίσες. Σύνολο 500 €, όσα και η χορηγία των
Σωληνουργείων.

Μηνιαίες δραστηριότητες

14 Σεπτεμβρίου: Θεατρική παράσταση “Οίκος ενοχής” με την θεατρική ομάδα του Συλ. Ξηρονομέων.
28 Σεπτεμβρίου: "Ησίοδος.. ο πρόδρομος της επιστημονικής σκέψης στον Δυτικό κόσμο", με τον ομότιμο καθηγητή Απόστολο Αθανασάκη.
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Για τις 27 Οκτωβρίου 2019, έχει προγραμματισθεί
επετειακή ομιλία, "Οι γυναίκες στο έπος του 40".

Ανασκαφές

Συνεχίστηκαν και φέτος οι ανασκαφές στο ιερό
των Μουσών, με έμφαση στον προσδιορισμό της
μορφής του βωμού των Μουσών.

Αναπαράσταση του βωμού μετά τις τελευταίες έρευνες

Περιμένουμε την δημοσίευση της ανασκαφής για
να δούμε πως ήταν. (Σελίδα 11)

Εργασίες στο Πνευματικό Κέντρο

Μετά από πολλά χρόνια αναστολών επιχειρήσαμε να κατασκευάσουμε τουαλέτες στο Πνευματικό Κέντρο. Οι λόγοι της αναστολής δύο. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η έλλειψη χρημάτων. Για το
πρώτο το αποφασίσαμε πιστεύοντας ότι δεν θα
τολμήσει να το πάρει η τράπεζα, ούτε ότι θα βρεθεί
Ασκραίος να το πουλήσει ή να το αγοράσει, χωρίς
την μαζική αντίδραση των κατοίκων του χωριού
και όχι μόνον. Για το δεύτερο τολμήσαμε βλέποντας την ομόθυμη συμπαράσταση του Δήμου και
του Συλλόγου Γυναικών.
Με ενέργειες του Δήμου έγιναν οι υπόγειες εργασίες και διετέθησαν τα οικοδομικά υλικά. Από
την χορευτική βραδιά με τον Σύλλογο γυναικών
συγκεντρώσαμε 713 €. Τα έσοδα ήσαν 3.370 ευρώ
αλλά τα έξοδα του Συλλόγου ανήλθαν στα 5.146
ευρώ. Ισολογισμός έργου στην σελίδα 10.
Υπάρχει χρέωση 1.491 ευρώ. Η έλλειψη πόρων δεν
μας σταμάτησε διότι τέτοια έργα δεν γίνονται τμηματικά. Ελπίζουμε να βρούμε μιμητές των Δημ.
Λυμπέρη, Χριστίνας και Αρετής Γαλάνη, Σωτ. Χολιασμένου, Δαμιανού Μακρή, Χαράς Μπαμπούλα
και ανωνύμου, για να μπορέσουμε να ξεχρεωθούμε
και να συνεχίσουμε. Διαφορετικά, ο Σύλλογος γυναικών και η Χορωδία, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον την αίθουσα, πρέπει να συμβάλουν.
Σελίδα 13

Κοινωνικά
Γάμοι - Βαφτίσεις

Στις 31 Αυγούστου έγινε ο
γάμος του Γιάννη Σαβάκη και
της Ελίνας Β. Ρουζάκη, κόρης
της Δήμητρας Χ. Λυμπέρη
στην εκκλησία του Χωριού
μας.
Στις 3 Σεπτεμβρίου έγινε ο
πολιτικός γάμος του Παναγιώτη Δάλα και της Ελεούσης
Γεωργίου Παπαλουκά, από
τον Δήμαρχο Αλίμου.
Η ΦτΑ εύχεται στα νέα ζευγάρια “βίον ανθόσπαρτον”.
Στις 5 Σεπτεμβρίου στο
εξωκλήσι της Αναστάσεως
του Χριστού έγινε ο γάμος
του Άγγελου Καφετζή και
της Εύης Δημητροπούλου.
Μετά 2 ημέρες στην εκκλησία του χωριού μας έγινε
η βάπτιση της κορούλας των
Ιοκάστης, από τους νονούς
Ευάγγελο Ψαρρά και Αθηνά
Κοτταρά.
Η ΦτΑ στέλνει τις καλλίτερες ευχές για το ζευγάρι
και την Νεοφώτιστη να ζήσουν μια ζωή χαρισάμενη.

Αθανάσιος
Λυμπέρης
Περιβάλλοντος
Μυτιλήνης

Νικόλαος
Λυμπέρης
Θεολογίας,
Αθήνα

Φωτογραφία
παιδιά. Στείλετέ τες για
το
επόμενο
τεύχος.

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Φρύνη Γρεβενιώτη
Ιστορικό - αρχαιολογικό Αθηνών

Βασιλική
Μάρκο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Θεσσαλονίκη

Βασιλική Μεγάλου Ψυχολογία Εθνικό και
Καποδιστριακό
Αθηνών

Ελπινίκη Χολιασμένου Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οι-

νολογίας Δράμα

Αθανάσιος
Κορδώνης
Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Χίος

Μελέτιος Καλατζής Μάρκετινγκ και
Τουρισμού Θεσαλονίκη

Η ΦτΑ τους εύχεται “Καλή πρόοδο” και εύκολα να βρούν εργασία σύμφωνα με τις σπουδές τους
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Ονοματεπώνυμο
Ελπινίκη
Τζανίμη
Κωνσταντίνος Κιούσης
Χαραλαμπία Χολιασμένου

Δεν είναι πια μαζί μας

Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε
Παναγιώτης
1944
Ευάγγελος
1926
Χήρα Χαραλάμπους
1932

Απεβίωσε
03/06/2019
05/07/2019
25/07/2019

Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
φρύ το χώμα στον Άγιο Χαράλαμπο που τον
σκεπάζει.

Καλοκαίρι του 1971 στις Κεχριές. Από αριστερά: Γεώργιος Κάπρος, Ιωάννης Πέππας και Ίντρα Φράνσις (από Ουγκάντα).

«Ο θάνατος, η ξενιτιά τα αδέρφια και η αγάπη
τα τέσσερα ζυγίζουνταν σε ένα χρυσό στατέρι,
βαρύτερη είναι η ξενιτιά, βαρύτερα είναι τα ξένα.»
Και εμείς, διώξαμε 500.000 ελληνόπουλα που έψαχναν δουλειά και φέραμε ενάμισι εκατομμύριο επιδοτούμενους λαθροτεμπέληδες.

16/8/2019: Έφυγε από την ζωή ο στρατηγός
Γεώργιος Κάπρος, από τις Θεσπιές. Ένας εξαίρετος επαγγελματίας, ένας αγαπητός πατριώτης, ένας υπέροχος άνθρωπος. Ας είναι ελα-
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Εκδρομή στα Μετέωρα
με τον Σύλλογο Απανταχού Ασκραίων
Ψηλά Παναγιώτης,
Αφροδίτη και η μικρή
Γιωργία Ρουσέτη, νομίζω- η … , Ελένη
Σταμάτη Μπίμπα και
Δημήτρης Ζαχαρίας

Εξατάξιο Γυμνάσιο Θεσπιών 1966
Διακρίνονται οι: Παρασκευούλα Ρουσέτη, Χρύσα
Λυμπέρη και Ντίνα Ιωάννου.
Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Σωτήριος Χολιασμένος
Χαρά Μπαμπούλα
Γιαννούλα Τζανίμη
Αναστάσιος Λυμπέρης
Μαρία Καραμανώλη
Αντιγόνη Κιούση
Δημήτριος Σταμάτης
Δήμητρα Κοροπούλη
Αθανασία Μαρία (Καπράλη)
Αναστασία Ευσταθίου
Χρήστος Ζωγράφος
Γιαννούλα Τζανίμη
Αντιγόνη Κιούση
Αναστασία Ευσταθίου
Μαρία Λυμπέρη
Αθανάσιος Καλοζούμης
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Μπροστά από
το περίπτερο
του Ν. Παπαναστασίου.
Όρθιες η Τούλα με την Αγγελική, την γυναίκα του
Γιώργου. Καθιστές η Φωτεινή Μενίσογλου κόρη του
Κολιάκη Μπαμπούλα και η
Ντίνα Παπαναστασίου.

100 ευρώ για έργα στο Πνευματικό Κέντρο
70 ευρώ
-//50 ευρώ στην μνήμη της αδελφής της Ελπινίκης
50 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
50
-//30
-//20
-//20
-//20
-//10
-//10
-//20 ευρώ για την ετήσια συνδρομή (έγχρωμο Περιοδικό)
-//-//-//-//Σελίδα 16

