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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 39● Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2022

Οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης (σελ. 13)

Ερώτημα
Στην αρχαία ελληνική γραμματεία συναντούμε τις λέξεις: Ναζωραίος 239 φορές, Ναζαρηνός 51 φορές, Ασκραίος 56 φορές και Ασκρηνός 2 φορές.
Το ερώτημα: Ποια η διαφορά ανάμεσα στα “Ναζωραίος” και “Ναζαρηνός”, όπως και
στα “Ασκραίος” και “Ασκρηνός”
Και βέβαια από την πολυστάφυλο Άσκρη

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 39

Καλά κρασιά
Σελίδα 1

Περιεχόμενα
Σελίδα
Από την παρουσίαση του βιβλίου
3
Παλιές χρήσιμες συνταγές
4
Προετοιμασίες παραδοσιακού γάμου
5
Η ευαισθησία ενός γαϊδάρου
6
Δημιουργία: Η Αγάπη του Θεού (Μέρος ΙΙ)
7
Για τα “Μουσεία 2022” έγραψαν:
8
Τρυγητής - Σεπτέμβρης
10
Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
11
Από την Άσκρη στην Κρήτη
11
Τα χωριά της Επαρχίας Θηβών το 1844
12
Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης
13
Κοινωνικά
14
Κοινωνικά
15
Παλιές φωτογραφίες
16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Φθινόπωρο, από το φθίνω = λιγοστεύω και όπωρο = φρούτο......μαγικές ελληνικές λέξεις
Η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη έρχεται να μας θυμίσει ότι το μακρύ και καυτό καλοκαίρι τελειώνει. Αυτό μας το
μαρτυρούν τα φύλλα των δέντρων που αλλάζουν χρώμα και
πέφτουν, και το ψυχρό αεράκι
της νύχτας.
Αρχές Φθινοπώρου! Μια εποχή όπου τελειώνει το μάζεμα
των σταφυλιών που παράγουν το περίφημο
κρασί, το ποτό που σχετίζεται με την ευτυχία και
το πάθος!! Σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο. Ας το
πιούμε να πάνε κάτω οι απειλές, οι περικοπές, οι
πόλεμοι οι εγκλεισμοί και ένα σωρό μέτρα και
ποιος ξέρει τί άλλο ακόμα. Ας προσευχηθούμε και
ας ευχηθούμε να μας δίνει Δύναμη και Φως στις
δοκιμασίες από την πνευματική μας αναπηρία.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα ενημερωθείτε για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Σελ. 3. Φαντάζεστε αν γίνει το Ησιόδειο Πάρκο στο χωριό
μας που επιθυμεί ο Σύλλογός μας, πόση αξία θα
πάρει ο τόπος μας!! Ας βάλουμε όλοι από μια
ευχή και ένα χεράκι για να πραγματοποιηθεί
αυτό. Ας πλησιάσουμε όλοι τον Σύλλογο που μοχθεί για αυτό το περίφημο "ΕΡΓΟ" να βγουν αληθινά και τα λόγια του Δημάρχου " πως νοιώθει ότι
κυκλοφορεί ανάμεσά μας ο Μεγάλος Πατριώτης.
Τέλος σταθείτε στην σελ. 13 και νοιώστε τους
ανθρώπους που νοιάζονται, μοχθούν, αγωνιούν,
ξοδεύονται υλικά και ψυχικά για κάτι καλό και άξιο που ταιριάζει στην γενέτειρά μας όπου διοργανώθηκαν και φέτος εκδηλώσεις του Πνεύματος
σελ. 8,και 9.
Ας ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο της κ. Νικολάου και ας μη λείπει από τις βιβλιοθήκες μας και των αγαπημένων μας προσώπων, γιατί αξίζει όπως και τα προηγούμενα "3650
χρόνια στην Κοιλάδα των Μουσών, Άσκρη η Πολυστάφυλος, Στρατιωτική" Βοιωτία ".
Ευχές από την ΦτΑ για καλό μήνα και καλό
υπόλοιπο Φθινοπώρου.
Για την Φωνή της Άσκρης
Ελένη Σταμάτη-Μπίμπα
Σελίδα 2

Από την παρουσίαση του βιβλίου
Μουσάων πνοῇ - Ἡσιόδου αὐδῇ
Όπως γνωρίζουμε, ο πατέρας του Ησιόδου
ήλθε στην Άσκρη, παντρεύτηκε μία Ασκραία
κοπέλα, την Πυκιμίδη, και γέννησε τον Ησίοδο
και τον Πέρση. Αυτά μας λέγει ο άλλος μεγάλος Βοιωτός, ο Πλούταρχος, από την Χαιρώνεια. Ασκραίος λοιπόν ο Ησίοδος και μέσα από
το έργο του διαδόθηκε το όνομα της Άσκρης σε
όλο τον κόσμο.
Ήταν αυτός που πρώτος χρησιμοποίησε τον
όρο Πανέλληνες, γενόμενος έτσι ανάδοχος των
Ελλήνων. Στην προτομή του που κοσμεί την
πλατεία της Άσκρης, αλλά και το σημερινό μας
βιβλίο, αναγράφεται η φράση “Ντροπή δεν είναι η δουλειά, ντροπή είναι η αργία”. Από την
πράξη βλέπουμε, πως όσοι το τήρησαν πέτυχαν.
Σε επιγραφή που βρέθηκε στην Άσκρη αναγράφεται ότι: “για τους ανθρώπους που ακολουθούν τις συμβουλές του Ησιόδου, θα υπάρχει δικαιοσύνη και ευημερία”
Στο “Έργα και Ημέρες” ο Ησίοδος βλέπει τα
πάντα όπως ένας κοινωνιολόγος και γίνεται ο
θερμός κήρυκας της εργασίας και της δικαιοσύνης γιατί πιστεύει ότι αυτός που δεν εργάζεται
γίνεται βάρος στην υπόλοιπη κοινωνία. Δίνει
στην κοινωνία συστηματικές οδηγίες για μια έντιμη ζωή. Το περιβάλλον της Άσκρης τον βοήθησε.
Στη “Θεογονία” οι Μούσες αντιπροσωπεύουν τη συστηματοποίηση της γνώσης, εμπνέουν και στη συνέχεια διδάσκουν. Από την αρχή
έως το τέλος φως και σκότος παλεύουν για την
κυριαρχία του κόσμου, αλλά πάντοτε το σκότος
εκμεταλλεύεται την αναρχία. Ο Ησίοδος καταδίκασε το Γένος των Ηρώων αλλά παραμένει
πιστός στις ιδέες του για έναν κόσμο στον οποίο
πρυτανεύουν ο υλισμός και ο ορθολογισμός.
Το “Έργα και Ημέραι” αφορά στην προβολή
μίας σωστά διατεταγμένης κοινωνίας. Είναι εμπνευσμένο από την Άσκρη και αυτήν αναλύει.
Αναφέρει τα επιμέρους τμήματα του αρότρου
από δρυ, δάφνη, βελανιδιά και φτελιά, όλα από
δένδρα που υπάρχουν στην Άσκρη. Αναφέρεται
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στον νάρθηκα, τον ασφόδελο και τη μολόχα,
που είναι γεμάτη η Άσκρη. Ακόμη και στη Θεογονία, δεν αποκλείεται να εμπνεύσθηκε από
τις τρομακτικές δολίνες του ανατολικού Ελικώνα για να περιγράψει την τιτανομαχία.
Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που
συνδέουν τους Ασκραίους με τον Ησίοδο.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για δημιουργία Ησιοδικού Μουσείου, ζητήσαμε από την
Άννα Νικολάου μία λεπτομερή μελέτη του
"Έργα και Ημέραι", ώστε 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 σε αυτήν εδώ τη
θέση πριν από δύο χρόνια. 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.
Στο βιβλίο, μεταξύ των άλλων: 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.
Το βιβλίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη ερμηνεία των έργων του Ησιόδου και καταδεικνύει πως αυτά πρέπει να διαβαστούν σαν μέρη
ενός συνόλου που καλύπτει τόσο το θεϊκό όσο
και το ανθρώπινο μέρος.
Η συγγραφέας τόλμησε ένα νέο “Υπόμνημα” στα έργα του Ησιόδου με βάση την αρχαία ελληνική γραμματεία και μεγάλο αριθμό
συγχρόνων δημοσιευμάτων.
Την ευχαριστούμε θερμά για το βιβλίο της και
για τα τόσα που έχει προσφέρει στην Άσκρη.
Από την εισήγηση της Αρετής Γαλάνη
Σελίδα 3

Παλιές χρήσιμες συνταγές.
Για ρευματισμούς με υγρό στο γόνατο.
Δυο κεφάλια σκόρδο στουμπισμένα, τα βάζουμε στο γόνατο και λίγο πιο πάνω από το κόκκαλο. Το δένουμε με επίδεσμο και το αφήνουμε
όλη την νύχτα όπου νομίζουμε ότι καίγεται όλο το
κορμί μας και το τρυπούν. βελόνες.
Μέχρι το πρωί έχει βγει όλο το υγρό από το γόνατο και είναι σαν μεγάλες φούσκες από κάψιμο.
Εάν δεν ανοίξουν μόνες τις ανοίγουμε προσεκτικά με απολυμασμένη βελόνα και το υγρό φεύγει. Το σκουπίζουμε με γάζα και μετά βάζουμε αλοιφή για κάψιμο με ταλκ από το φαρμακείο.
Εγώ θα το τολμήσω και στο επόμενο θα σας ενημερώσω.
Τί είναι οι ελεύθερες ρίζες
Είναι επικίνδυνες ουσίες για τον οργανισμό και
ιδιαίτερα τοξικές για τα κύτταρα. Η αύξησης της
παραγωγής των θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία καθώς έχει συσχετιστεί με το πρόωρο γήρας.
Παράγονται κατά την καύση των λιπών, με το κάπνισμα, την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, την
κακή διατροφή και άλλες βλαβερές καθημερινές
συνήθειες
Για το κρυολόγημα
Βράζουμε λιναρόσπορο, το βάζουμε σε σακουΟ Γιώργος Μπακλάκος
μετά το "Ημιυπόγειο" επιστρέφει με την δεύτερη
ποιητική του συλλογή
"Ταυτότητα" που αναμένεται στα βιβλιοπωλεία από
τις Εκδόσεις Βακχικόν.
Ένα βιβλίο με ποιήματα
που γράφτηκαν πριν 10 περίπου χρόνια και πραγματεύονται κυρίως την αλλοτρίωση, τη φθορά και τις
αλλοιώσεις που χαρακτηρίζουν τις ζωές μας.

λάκι ζεστό, όσο το αντέχουμε και το τοποθετούμε
στο στήθος κοντά στο λαιμό.
Λιποθυμία
Μαξιλάρι στο κεφάλι να προσέξουμε την
γλώσσα να μη γυρίσει και τα πόδια υπερυψωμένα
Για Πίεση
Τρύπημα δακτύλου πλην αντίχειρα, ή χτυπηματάκι στην μύτη ν' ανοίξει να τρέξει αίμα.
Μαστίχα Χίου
Κάθε πρωί 1 κόκκο σε νερό για 130 ασθένειες.
Συνταγή
Αρχαίο σπιτικό σιρόπι που αφαιρεί το φλέγμα
από. τους πνεύμονες και θεραπεύει τον βήχα.
Μισό κιλό καρότα σε κομμάτια να βράσουν
τόσο ώστε να μαλακώσουν. Τα πολτοποιούμε
στο μίξερ και ρίχνουμε 3 κ.σ. μέλι και λίγο από το
νερό που έβρασαν αφού έχει κρυώσει Ανακατεύουμε πολύ καλά. Το παχύρευστο σιρόπι είναι έτοιμο για τον βήχα. Το διατηρούμε σε δροσερό μέρος. Λαμβάνομε 4 κ.σ. ημερησίως.
Από την πρώτη δεύτερη, μέρα θα δείτε την διαφορά. Περαστικά σας.
Δεν είναι κακό να μεγαλώνουμε, κακό είναι να
πονάμε και να γερνάμε.
Ε.Σ αντανακλαστικές θεραπείες
Λέμε δεν πήραμε χαμπάρι.
Μόνο σημάδι ενθύμησης η Ακρόπολη
που στέκει πάνω απ’ τη Νεκρόπολη.
Οι σοφοί κουκουλωμένοι στο πιθάρι,
εγώ στο πληκτρολόγιο κάνω το παλικάρι
κάθε μέρα περισσότερο κραυγάζω
να πείθομαι πως έτσι αλλάζω.
Θα φύγω δίχως να περάσω απ’ την ευθύνη
κατηγορώντας άλλους που τίποτα δεν έχει γίνει
αδιαφορώντας για το μόνο που άφησα σημάδι
της ιστορίας πως ήμουνα το ξεφτισμένο υφάδι.
Λέμε δεν πήραμε χαμπάρι.

Τα παιδιά
Τα παιδιά σου, δεν είναι παιδιά σου. Είναι γιοι και
κόρες της λαχτάρας για ζωή. Έρχονται μέσα από
σένα, αλλά όχι από σένα. Είναι μαζί σου αλλά δεν
σου ανήκουν.
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, όχι όμως
τις σκέψεις σου, γιατί έχουν τις δικές τους. Φιλοξενείς τα σώματά τους, όχι όμως τις ψυχές τους, γιατί
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αυτές κατοικούν στο αύριο. Ένα αύριο που εσύ δεν
μπορείς να επισκεφθείς ούτε στα όνειρά σου.
Μπορείς να αγωνίζεσαι να γίνεις σαν και αυτά,
αλλά μην αποζητάς να κάνεις αυτά σαν και εσένα.
Γιατί η ζωή δεν πάει προς τα πίσω ούτε παραμένει
στο χθες. (Khalil Gibran – ποιητής, φιλόσοφος)

Σελίδα 4

Προετοιμασίες παραδοσιακού γάμου

Τιμώντας τα ήθη και τα έθιμά της περιοχής
μας ξεκίνησε το όμορφο ταξίδι για τον πολυπόθητο γάμο της Ελευθερίας. Την Δευτέρα 1η Αυγούστου έγινε το πλύσιμο των προικιών από ελεύθερες κοπέλες. Τα ευρωκέρματα έπεφταν στις
σκάφες των κοριτσιών και τα τραγούδια σε προκαλούσαν για χορό, για μία ολόκληρη εβδομάδα,
όπου οι κοπέλες τα σιδέρωναν και τα τακτοποιούσαν εκθεσιακά με τάξη και ομορφιά.
Στις 7 Αυγούστου όλα ήταν έτοιμα για επίδειξη
οπότε συγγενείς, φίλοι και γείτονες έρχονταν να
τα δουν να τα ασημώσουν και να χαρούν το ευχάριστο γεγονός χορεύοντας μέχρι πρωίας ενώ τα
γλυκίσματα και εδέσματα πηγαινοέρχονταν. Στις
6 Σεπτέμβρη στο σπίτι του γαμπρού προς τιμήν
του στήθηκε γλέντι ακολουθώντας τα έθιμα της
περιοχής του.
Το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη σε φιλικό σπίτι ξύρισαν το γαμπρό φίλοι του, ενώ στο σπίτι της νύφης οι φίλες της την έντυσαν με το πανέμορφο νυφικό της. Να και τα παπούτσια της νύφης από

τους φίλους του γαμπρού τα οποία έδειχναν
στενά γιατί έπρεπε να ασημωθούν για να χωρέσουν στα απαλά της πόδια. Όλες τις ώρες αυτές
το κλαρίνο έπαιζε ασταμάτητα.

Οι γάμοι του Αθανασίου Ζαραντώνη και της Ελευθερίας έγιναν στο πανέμορφο εξωκλήσι του
Χριστού, το γλέντι στην πλατεία του χωριού, στην
ταβέρνα “Ο Χάρης” κράτησε μέχρι το πρωί.
Να ζήσουν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

Εχθρός για την Υγεία του ανθρώπου η μοναξιά
(Επιμέλεια: Ελένη Μπίμπα – Σταμάτη)
Ο άνθρωπος είναι από την φύση του κοινωνικό ον.
Είναι πλασμένος να συμβιώνει και να αλληλοεπιδρά με τους ανθρώπους. Στις μέρες μας όμως έχει
μείνει απελπιστικά μόνος είτε επειδή έχει απομακρυνθεί από τους άλλους είτε επειδή δεν έχει ουσιαστική και αληθινή σχέση μαζί τους. Η μοναξιά στις
μέρες μας έχει φτάσει να είναι ένας από τους καλύτερους φίλους του ανθρώπου. Δεν μπορεί να συνυπάρξει κανείς με κανέναν και η απόσυρση στον εαυτό μας έχει καταντήσει μονόδρομος. " Η μοναξιά
όμως στην πραγματικότητα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του ανθρώπου, επειδή είναι τέτοιες οι προδιαγραφές του ανθρώπινου είδους, που
δεν είναι δυνατή η υγιής ανάπτυξή του χωρίς την
συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους".
" Η αλληλεπίδραση, το μοίρασμα, η επαφή, η επικοινωνία, ανοίγουν τον διακόπτη της ψυχής και φεύγει από πάνω μας ο μανδύας της μιζέριας και της
δυστυχίας" μας λέει ο Γιώργος Πασχαλίδης και τονίζει ότι " η ζωή μας περνάει μέσα από τους ανθρώπους και η ευτυχία μας εξαρτάται από αυτούς. Η
παρέα μας με καλούς φίλους, μπορεί να αλλάξει μέχρι και το DNA μας. Η παρέα μας με όχι καλούς φίλους, όχι μόνο αλλάζει την συμπεριφορά μας, αλλά
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αποδιοργανώνει και το DNA μας. Επιλέξτε φίλους που μπορούν να σας ενδυναμώσουν, να σας
εμψυχώσουν, να σας δώσουν χαρά, για να συνυπάρχετε ευτυχισμένοι μέσα στην ανθρωπότητα.
Οι άνθρωποι, έλεγε ο Δημόκριτος, ζητούν από
τους θεούς στις ευχές τους υγεία, χωρίς να ξέρουν
ότι την δύναμή της την έχουν μέσα τους. Από ακράτεια, όμως, κάνουν τα αντίθετα κι έτσι γίνονται οι
ίδιοι προδότες της υγείας και της ευεξίας τους εξ αιτίας των επιθυμιών τους. Επτά πρακτικές συμβουλές που πρέπει κανείς να ενσωματώσει στην καθημερινή του ζωή για να επιτύχει ομορφιά που διαρκεί.
Να πέφτετε για ύπνο πριν τις 10μ.μ και να ξυπνάτε
νωρίς το πρωί. / Κάθε πρωί να κάνετε μασάζ στον εαυτό σας με σουσαμέλαιο, καθώς και προσευχή. /
Να κάνετε καλές πράξεις / Να είστε καλόκαρδοι και
ευγενικοί / Να λέτε την αλήθεια / Να ζείτε σε αρμονία με τους κύκλους της φύσης. / Τέλος θέσετε ως
πρώτη προτεραιότητα στην ζωή σας την απόκτηση
θετικής νοητικής στάσης.
Η συμμόρφωσης με αυτές τις συμβουλές είναι ό,τι
πιο σημαντικό μπορείτε να κάνετε για να αποκτήσετε πραγματική εσωτερική ομορφιά που θα εκπέμπεται προς τα έξω.
Σελίδα 5

Η ευαισθησία ενός γαϊδάρου
γράφει η Ελένη Μπίμπα-Σταμάτη

5 του Οκτώβρη και η σημερινή κοινωνία γιορτάζει την ημέρα των ζώων. Επειδή τον τελευταίο καιρό
τα ζώα έχουν την τιμητική τους στην τηλεόραση και
ιδίως τα γαϊδουράκια, σκέφτηκα να μνημονεύσω το
δικό μου αξέχαστο γαϊδούρι τον Μάρκο, αλλά θα είναι, ως συνήθως, εναντίον ορισμένων ανθρώπων.
Συγχωρείστε με.
Από μικρή όταν έβλεπα κάποιον με μαύρα και
μεγάλα μάτια, έλεγα σαν φιλοφρόνηση "τί ωραία
γαϊδουρινά μάτια που έχεις!" και αυτό γιατί μου άρεσαν τα μάτια των γαϊδάρων, ήταν τα πιο γλυκά
του κόσμου. Μα κανένας δεν καταλάβαινε τί τρυφερότητα έκρυβε αυτή η λέξη και μου χαλούσαν την ατμόσφαιρα γελώντας νομίζοντας ότι έκανα γκάφα.
Μου άρεσε ο χαρακτήρας του γαϊδάρου, τρυφερός χαδιάρης πιστός περήφανος και πολύ υπομονετικός. Ακόμη δε μπορώ να καταλάβω γιατί χρησιμοποιούμε σαν βρισιά την λέξη "γάιδαρος". Θα ήμουν
πολύ περήφανη αν του έμοιαζα έλεγα τότε. Το μόνο
πρόβλημα είναι η φωνή του, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι τραγουδούν χειρότερα απ' αυτόν.
Ο πρώτος γάιδαρος της ζωής μου που λέτε, ήταν
ο Μάρκος. Όμορφος σκουρόχρωμος και αρκετά επιβλητικός. Του έφτανα περίπου μέχρι την ρίζα του
λαιμού του, και έπρεπε να τεντωθώ για να τον αγκαλιάσω.[συνήθως φρόντιζε να με διευκολύνει
σκύβοντας]. Ο πατέρας μου έλεγε συχνά να μη τον
πλησιάζω γιατί τα γαϊδούρια κλωτσάνε μπαμπέσικα. Βέβαια εγώ ήμουν 6-7 ετών πανευτυχής με τον
Μάρκο και μ' όλα τα κατοικίδια της αυλής, που ήταν
πάρα πολλά. Και τούτο διότι είχα μεγάλη διαφορά
από όλα μου τα αδέλφια.
Τον Μάρκο δεν τον έβλεπα συχνά γιατί ήταν "εργαζόμενος". Πού και πού τον ξεμονάχιαζα σαμαρωμένο και έτρεχα να τον χαϊδέψω, και κείνος ήρεμος
χαμήλωνε ν' ανέβω για μια μικρή βόλτα γύρω γύρω
στην αυλή.
Ιούλιο μήνα οι γονείς μου έφυγαν για τα καθιερωμένα ζεστά μπάνια στην Αιδηψό, και γω έμεινα
με τα μεγαλύτερα αδέλφια μου, και τον Μάρκο ελεύθερο για παιχνίδι. Για κακή μου τύχη το πρωί
ήλθε ένας γείτονάς μας και τον πήρε για να μεταφέρει κάτι φορτία και να κάνει ξύλα στο βουνό κατ’ εντολή του πατέρα μου, και έτσι έχασα τον φίλο μου.
Μετά από μια εβδομάδα ένα βράδυ αργά επέστρεψε τον Μάρκο, και την άλλη μέρα το πρωί πήγα
να τον καλωσορίσω. Τί να δω! ο Μάρκος ήταν σε
κακό χάλι. Τα πλευρά του ματωμένα από τις βιτσιές
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ίσως, και μια πληγή από το σαμάρι. Γύρω του ζουζούνιζαν μύγες κι έκανε κινήσεις με την ουρά του να
τις διώξει, αλλά ήταν και δεμένο από το στόμα με
ένα σχοινί σφικτά. Δεν έφτανε να φάει και άφριζε και τρέχανε τα σάλια του. Θύμωσα, ήταν ανίσχυρος και γω ίσως, αλλά όχι τόσο. Προσπάθησα
και τον έλυσα, έφερα νερό και τον έπλυνα με σαπούνι μούργας. Έπειτα έκλεψα οξυζενέ και σουλφαμιδόσκονη από ένα τσίγκινο κουτί [φαρμακείο] και
τον περιποιήθηκα μόνη αφού οι αδελφές μου έφυγαν για την μοδιστρική τους και δεν πήραν είδηση
από ότι συνέβαινε. Στο μεταξύ ο Μάρκος υπομονετικός δεχόταν τις περιποιήσεις, τα θλιμμένα του μάτια είχαν γλυκάνει κι εγώ; νομίζω έκλαιγα. Τότε κατάλαβα ότι ο Μάρκος δεν ήταν αχάριστος ούτε τζαναμπέτης κι ότι ο γείτονας ήταν κακός και άκαρδος
που την ώρα εκείνη εμφανίστηκε και μου έβαλε τις
φωνές γιατί έλυσα το ζώο, και πήρε το σχοινί να τον
δέσει, εγώ φώναζα θυμωμένη. Φαίνεται όμως πως
στον θυμό του, οι κινήσεις του ήταν απειλητικές για
μένα έτσι τουλάχιστον τις είδε ο Μάρκος. Ο γείτονας
έσκυψε να πάρει το σχοινί, εγώ φώναζα δυνατά "μη
το δέσεις'. Ο Μάρκος δεν καταλάβαινε "ανθρωπίστικα" αγρίεψε το μάτι του άνοιξε το στόμα του και
τον δάγκωσε στο μπράτσο ύστερα τον άφησε με το
χέρι να κρέμεται και με κοίταξε ήσυχα. Ο γείτονας
ούρλιαζε μαζεύτηκε η γειτονιά και τον πήγαν στο
Νοσοκομείο της Λειβαδιάς, και γύρισε με το χέρι του
στον γύψο. Για πρώτη και τελευταία φορά στην ζωή
μου ευχαριστήθηκα που έπαθε άνθρωπος κακό, βέβαια ήμουν 6-7 ετών.
Ο πατέρας μου όταν επέστρεψε αγόρασε ένα
κόκκινο άλογο και χάρισε τον Μάρκο σε ένα άκληρο
και φτωχό ζευγάρι που το φρόντιζαν πολύ. Όταν
στα 16 μου καλοκαίρι πήγα για πρώτη φορά στην Αθήνα, συνάντησα έναν γέρο μανάβη που γύριζε ξέσκεπος στον καυτό ήλιο ενώ φορούσε ψάθινο καπέλο στον γάιδαρό του, τον ρώτησα γιατί προτιμά
να προστατεύει το ζώο του παρά τον εαυτό του, και
μου απάντησε, "Τα γαϊδούρια είναι πιο ευαίσθητα
από τους ανθρώπους".
Πίστευα και πιστεύω πάντα, πως είχε δίκαιο,
αλλά ο κανόνας έχει και εξαιρέσεις.......
....και μεταξύ μας, ελπίζω κάτι να πήρα από το γάλα
μιας παραμάνας γαϊδούρας όταν ήμουν πολύ μικρή
και είχα κοκίτη.
Με πολύ αγάπη στον Μάρκο και σε όλα τα ζώα.

Σελίδα 6

" Δημιουργία: Η Αγάπη του Θεού " (Μέρος 2ο)
Η φύση ολόκληρη αποτελεί μία Θεοφάνεια… Ο τρόπος, αδελφοί μου, με το οποίο σχετιζόμαστε
άμεσα με τη Δημιουργία του Θεού, αντανακλά και αυτή την σχέση μας με τον Θεό!
Κάθε πράξη που καταστρέφει με οποιονδήποτε τρόπο, είναι προσβολή κατά του Θεού, ως Δημιουργού.
(Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ‘’Συνάντηση με το Μυστήριο ‘’)
Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για την Δημιουργία. Μα δυστυχώς ,λόγω της σκληροκαρδίας και της
απομάκρυνσής μας από το θέλημά Του, συμπεριφερόμαστε ως καταπατητές, ως λήσταρχοι, ως σκληροί ιδιοκτήτες!
Και αυτό το θέμα δεν είναι μόνο ηθικό !Ούτε δεοντολογικό, αλλά οντολογικό ,και απαιτεί έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής , στάσης και συμπεριφοράς . Μόνο με την πραγματική μετάνοια , την
πραγματική μεταμόρφωση, που θα συνεπάρει και θα συνεπιφέρει αλλαγή στη ζωή μας , αλλά και σε
όλη την κοσμοθεωρία του ανθρώπου.
Μετανοούμε, σημαίνει αισθανόμαστε και νοιώθουμε, όχι μόνο σε ό,τι έχουμε παραβεί ενώπιον του
Θεού, σχετικά με τις πράξεις μας ή τις σχέσεις μας, με άλλους ανθρώπους, αλλά και στον τρόπο με
τον οποίο διαχειριστήκαμε ή συμπεριφερθήκαμε .Διαχειριζόμαστε και εξακολουθούμε να συμπεριφερόμαστε και δεν παύουμε να κακομεταχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο την κτήση γύρω μας. Φυσικά και
με την αλαζονική αδιαφορία μας, στα ζώα, στα φυτά κλπ.
Με την έννοια αυτή, η αντίληψη περί αμαρτίας , πρέπει να διερευνηθεί και να περιλάβει , όλους τους
ανθρώπους και όλη την κτήση.
(Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ‘’Συνάντηση με το Μυστήριο ‘’)
Για να μπορέσουμε όμως αγαπητοί μου, να φθάσουμε σε ένα τόσο
υψηλό επίπεδο ευπρέπειας, ωριμότητας και αγάπης, θα πρέπει να
βρούμε τον χρόνο και τον τρόπο, ώστε ν’ αφουγκραστούμε τη φωνή
της Δημιουργίας του Θεού …
Αγκαλιάστε ένα δέντρο και ησυχάστε… αφουγκραστείτε με σιωπή,
προσευχηθείτε απλά και ταπεινά, δοξάστε εκ βαθέων….
Είμαστε ο συνδετικός κρίκος, ο σύνδεσμος μεταξύ κτιστού και άκτιστου….
Είναι και ‘κείνο ριζωμένο βαθιά στη γη, μα τα κλαδιά του και τα
φύλλα του , ανεβαίνουν στον ουρανό, αποζητώντας το άνω…
Ζει στη γη, μα αναζητά το φως. Τρέφεται ταυτόχρονα από το χώμα,
το νερό, τον ήλιο, τον αέρα…
Η φύση είναι ένα ανοιχτό βιβλίο, που ο καθένας μας, μπορεί να διαβάσει και να μάθει .
Η αγάπη είναι η γνώση.
Κάθε ζώο, φυτό, μικροοργανισμός, μας διηγείται μια ιστορία…
Ξεδιπλώνει ένα μυστήριο, μία εξαιρετική αρμονία και ισορροπία, μία μοναδικότητα, μία σχέση απολύτως συμπληρωματική.
Και όλα αυτά μας στρέφουν προς την ίδια συνάντηση, προς το ίδιο μυστήριο της Θείας Δημιουργίας,
της Αγάπης του Θεού, Ο οποίος είναι και η ίδια η Αγάπη
Πρεσβυτέρα Κακογιαννάκη Χριστίνα
Συντηρητής Έργων Τέχνης-Εικαστικός

Στο τρίμηνο που πέρασε εόρτασαν 4 εξωκλήσια της Άσκρης (Πρ. Ηλίας, Αγ. Παρασκευή, Χριστός και Αγ. Μελέτιος. Κυρίως όμως ο ενοριακός μας ναός με την Κοίμηση της Θεοτόκου.
Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεσθημανή τω χωρίω, κηδεύσατέ μου το σώμα
και Συ Υιέ μου παράλαβέ μου το Πνεύμα.
Είθε να έχουμε την προστασία Της.
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Σελίδα 7

Για τα “Μουσεία 2022” έγραψαν:
Βίκυ Κλεφτογιάννη
Μια ξεχωριστή βραδιά η χθεσινή, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων Μουσεία 2022. Η Αμερικανίδα
καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης των Πανεπιστημίων Harvard και Vanderbilt, κ. Betsey Robinson,
παρουσίασε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα
από τη δουλειά της για τον Ησίοδο, τις 9 Μούσες
και τον Ελικώνα, αλλά και από τη σύγχρονη παγκόσμια βιβλιογραφία, εμπλουτίζοντας σημαντικά τις μέχρι τώρα γνώσεις μας. Μεταξύ άλλων,
νομίζω ότι όσοι ήμασταν εκεί θα κρατήσουμε στη
μνήμη μας τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στην Αντιόχεια του 2ου αι. μ.Χ., που όπως φανερώνουν τα
πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα, είχε επιλέξει
να διακοσμήσει το σπίτι του με τις Ελικωνιάδες
Μούσες, τον Ησίοδο και τη Βοιωτία, ενώ σε περίοπτη θέση στην τραπεζαρία του, σε μια εντυπωσιακή απεικόνιση, αναπαριστάται η δημιουργία
της πηγής Ιπποκρήνης στον Ελικώνα από το χτύπημα της οπλής του Πήγασου...
Θερμές ευχαριστίες στον Σύλλογο Φιλοπροόδων
Άσκρης για την πρόσκληση να συντονίσω και να
μεταφράσω, ήταν μεγάλη μου χαρά!
Νοτα Μπατσούλη
Κόντρα στο πείσμα των καιρών να υποβαθμίζει
την παιδεία και τις τέχνες....στο μικρό χωριό της
Άσκρης κάθε καλοκαίρι ζωντανεύουν οι Μούσες
του Ελικώνα, ξεπηδούν μέσα από μουσικές και ύμνους και λέξεις που υμνούν την ανθρώπινη ύπαρξη σαν να 'ναι η θεότητα που όλοι ψάχνουμε.
Εννέα χρόνια συμμετέχω σε αυτά τα δρώμενα και
την Άσκρη την νοιώθω σαν την δεύτερη πατρίδα
μου. Γιάννη Πέππα και Άντα Μάντζαλη .. σας ευχαριστώ.
Δημήτρης Καραμάνης
Πόσο ξεχωριστή βραδιά, πόσο μεγάλη τιμή !
Εκεί ψηλά, στην Κοιλάδα των Μουσών η εξαιρετική συνάδελφος και συγγραφέας κα Άννα Νικολάου μου ζήτησε να είμαι ένας εκ των ομιλητών
στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της για τον Ησίοδο, με τίτλο ” Μουσάων πνοή, Ησιόδου Αυδή",
στα πλαίσια των εκδηλώσεων ”Μούσεια 2022”
που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης και ο ακάματος Πρόεδρός του κ.
Ιωάννης Πέππας.
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Είχα, μετά από πολλά χρόνια, την δυνατότητα να
μιλήσω για ένα θέμα και ένα συγγραφέα που αγάπησα μέσα από τις κλασσικές σπουδές μου, τον
Ησίοδο και την ”Θεογονία” του .
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στην αγαπητή
συνάδελφο κα Σωτηρία Μελετίου, στο φίλο
Γιώργο Λάιο.
Άννα μου σε ευχαριστώ θερμά για την τιμή, καλοτάξιδο το βιβλίο σου, και σε άλλα πνευματικά
τέκνα σύντομα!
Άννα Νικολάου
Ευχαριστώ από καρδιάς τον αγαπητό Δημήτρη
Καραμάνη, τον φίλο Γεώργιο Λάιο, την εξαιρετική
φιλόλογο κ. Σωτηρία Μελετίου, τον Σύλλογο Φιλοπροόδων Άσκρης και όλες τις κυρίες που εργάστηκαν για αυτή την παρουσίαση και πάνω από
όλους τον κ. Γιάννη Πέππα. Ευτυχώς για εμάς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αντιστέκονται και
αποδεικνύουν ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα,
αυτή του πολιτισμού και του φωτός.
Γιώργος Μουλκιώτης
Στην παρουσίαση του βιβλίου «Μουσάων πνοή Ησιόδου αυδή», στην Άσκρη Βοιωτίας, τόπο καταγωγής του Ησιόδου.
Συγχαρητήρια στον διαρκώς δραστήριο Σύλλογο
Φιλοπρόοδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟΔΟΣ» για τις εκδηλώσεις ΜΟΥΣΕΙΑ 2022 και στον Πρόεδρο Γιάννη
Πέππα.
Συγχαρητήρια στην συγγραφέα Άννα Νικολάου
και τους εισηγητές Δημήτρη Καραμάνη, Σωτηρία
Μελετίου και Γιώργο Λάϊο.
Γεώργιος Ντασιώτης
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΣ Ο ΗΣΙΟΔΟΣ !!!!
Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης "Ο ΗΣΙΟΔΟΣ", με μεγάλη επιτυχία. Ένα 4ημερο, που πραγματικά μπορεί να
χαρακτηριστεί πολιτιστικό, με την απόλυτη έννοια της λέξης, καθόσον ασχολήθηκε με διαλέξεις, αλλά και δρώμενα, με τις Ελικωνιάδες Μούσες και τον Ησίοδο που είναι σημεία μυθολογικής
και ιστορικής αναφοράς για την περιοχή και ειδικότερα για την Άσκρη.
Μετά την καταπληκτική διάλεξη της καθηγήτριας Betsey Ann Robinson, την πρώτη μέρα, με
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θέμα "ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ¨, που διαπραγματεύτηκε κυρίως την παρουσία του Ελικώνα και των Μουσών στην παγκόσμια τέχνη, οι εκδηλώσεις έκλεισαν χτες με την
παρουσίαση του βιβλίου της κας Άννας Νικολάου
με τίτλο "ΜΟΥΣΑΩΝ ΠΝΟΗ, ΗΣΙΟΔΟΥ ΑΥΔΗ",
που παρουσιάζει, με εύληπτο και κατανοητό
τρόπο, το έργο του δεύτερου, μετά τον Όμηρο, ποιητή της αρχαιότητας, Ησιόδου, που έζησε στην Άσκρη. Ο Ησίοδος σε αντίθεση με τον Όμηρο, που
ύμνησε τον πόλεμο, ύμνησε την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την αξία της εργασίας.
Οι παρουσιαστές του βιβλίου, αλλά και η συγγραφέας ήταν απλά καταπληκτικοί και καθήλωσαν
το κοινό για περισσότερο από δύο ώρες στην αυλή
του Πνευματικού Κέντρου Άσκρης.
Στο χαιρετισμό που είχα την τιμή να απευθύνω
στην εκδήλωση, ανέφερα μεταξύ άλλων τα παρακάτω, που τα πιστεύω ακράδαντα:
''Είναι μεγάλο τόλμημα να πραγματοποιείς διάλεξη ή παρουσίαση βιβλίου, σε ανοικτό χώρο και

μάλιστα σε μια πλατεία. Όταν μάλιστα το τόλμημα στέφεται με επιτυχία τότε διαπιστώνουμε
ότι όλα μπορούν να συμβούν. Η άποψή μου είναι
πως, μιλώντας για τον Ησίοδο, στην πατρίδα του,
την Άσκρη, βιωματικά αισθανόμαστε πως μιλάμε
για έναν δικό μας άνθρωπο που για πάνω από
3.000 χρόνια κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παγκοσμιότητα.
Το γεγονός πως έζησε σε αυτόν τον τόπο, περπάτησε στο ίδιο χώμα που πατάμε αυτή τη στιγμή
και καλλιέργησε τα ίδια αμπέλια, που κάποιοι Ασκραίοι καλλιεργούν σήμερα, μηδενίζει το χρόνο
και καθιστά τον τόπο ως σημείο αναφοράς και το
πρόσωπο του Ησιόδου τόσο σύγχρονο σαν να μιλάμε για τον παππού μας. Αυτό μας καθιστά συνεχιστές της ιστορίας και υπεύθυνους για την υπεράσπισή της.".
Συγχαρητήρια αξίζουν στον Πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοπροόδων και ακούραστο ιχνηλάτη της ιστορίας κο Γιάννη Πέππα και στο συμβούλιό του.

Ο Τάσος Ζαχαρίας εξωραΐζει το εικονοστάσιο
στο αμπέλι του στον Λαχό, κάτω από τον Πύργο.
Το εικονοστάσι, όπως φαίνεται στην εικόνα, εδράζεται σε μια κολώνα, την οποία με επιμέλεια προστάτευσε ο Τάσος.
Για την ιστορία, σύμφωνα με τον Βασίλειο Ζαρίφη πρώην ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου, τον 19ο
αιώνα κατά την μεταφορά της κολώνας από τα ερείπια της εκκλησίας της Αναστάσεως του Χριστού ανατράπηκε το κάρο και η κολώνα έπεσε
στον αγρό. Η συνέχιση της μεταφοράς κρίθηκε ιεροσυλία και αποφασίσθηκε να κτισθεί το εικονοστάσι. Βέβαια τέτοια πέτρα δεν υπάρχει στο αναστηλωμένο εκκλησάκι του Χριστού, οπότε πρέπει
να ήταν και άλλα κτίσματα γύρω. Εξ’ άλλου το
εκκλησάκι λειτουργούσε το 1860 σύμφωνα με το
σκαρίφημα της Κοιλάδας του 1866.
eÙgšneia kalÕn mšn, ¢ll¦ progÒnwn ¢gaqÒn …

Επειδή πολλά ειπώθηκαν για την νέα σχολική
χρονιά, μια σύντομη ρήση του Πλουτάρχου:
Η λαμπρή καταγωγή είναι καλή αλλά είναι
θέμα προγόνων. Ο πλούτος πάλι είναι πολύτιμος,
αλλά είναι θέμα τύχης. ... Η δόξα είναι σπουδαίο
προτέρημα αλλά αβέβαιο. Η ομορφιά είναι περιζήτητη, αλλά κρατάει λίγο χρόνο. Η υγεία είναι
πολυτιμότατο αγαθό αλλά ευμετάβολο. Η σωμαΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 39

ική δύναμη αξιοζήλευτη αλλά ευάλωτη από αρρώστιες και γηρατειά. ... Η παιδεία είναι το μόνο
μας αγαθό αθάνατο και θεϊκό.
("Περί παίδων αγωγής", 5,D/1-E/4)
– Μαμά, γιατί ο μπαμπάς είναι καραφλός;
– Γιατί έχει πολύ μυαλό και σκέφτεται πολύ.
– Μαμά, γιατί εσύ έχεις πολλά μαλλιά;
– Σκάσε και τρώγε!..
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Τρυγητής - Σεπτέμβρης
Η Άσκρη, σαν πάντα πολυστάφυλη, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μύριζε παντού Τρύγο. Θα σταθούμε στην προ του ‘60 εποχή, όταν δεν είχε ανοίξει ακόμη το οινοποιείο της Κοινοπραξίας αμπελουργών επαρχίας Θηβών και όλοι οι παραγωγοί
έφτιαχναν το δικό τους κρασί, σε δρύινα βαρέλια
ή τσιμεντοδεξαμενές.
Τότε που τρέχαν στα σοκάκια και στις ρούγες
οι μούστοι από τις κόφες στα υποζύγια και στα
κάρα χύμα κι αργότερα από τις ρυμούλκες των
τρακτέρ. Τρέχαν και τα απόνερα από τα πλυσίματα των δρύινων βαρελιών.
Τότε που το πάτημα
των σταφυλιών, γινόταν πανηγύρι και
γιορτή! Με το παραδοσιακό πάτημα των
σταφυλιών, όπου μικροί και μεγάλοι έμπαιναν στα πατητήρια με γυμνά πόδια να «χορέψουν» με διονυσιακή χαρά
πάνω στα σταφύλια μέχρι να βγει ο χυμός τους, ο
μούστος. Τον συγκέντρωναν σε μεγάλα βαρέλια
και περίμεναν να ζυμωθεί για να πάρουν το κρασί
της χρονιάς. Πολλοί πατούσαν τα σταφύλια στο
αμπέλι και με τουλούμια μετέφεραν την σαλαμούρα στο σπίτι, για ποιοτικό κρασί.

Ο Παπαθανάσης στο αμπέλι
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 39

Εκείνη την εποχή, στο χωριό, οι γυναίκες συνήθιζαν να βράζουν ένα μέρος από αυτόν τον αζύμωτο ακόμα μούστο, μαζί με μια χούφτα άσπρο
χώμα για να φτιάξουν είτε τη μουσταλευριά και
τα μουστοκούλουρα, είτε το πετιμέζι, τον πηχτό
μούστο που με το βράσιμο αποκτούσε ένα βαθύ
χρυσό-καφετί, χρώμα. Κάπου είχα δοκιμάσει και
λιαστή μουσταλευριά που ήταν σαν λάστιχο
αλλά πολύ νόστιμη.
Τα δυο αυτά προϊόντα είναι τα κατεξοχήν
δώρα του μήνα, του «Τρυγητή», που δεν είναι άλλος από τον Σεπτέμβρη, αφού άλλωστε αυτός ήταν ο μήνας που άρχιζε ο τρύγος.
Όλα αυτά μέχρι τις αρχές του ’60, όταν έφτασε
και εδώ η φυλλοξήρα και ανάγκασε τους κατοίκους του χωριού να ξεπατώσουν τα αμπέλια και
να μάθουν τα μπόλια στα αμερικάνικα.
Όταν με πρωτοβουλία της Άσκρης λειτούργησε το οινοποιείο της Κοινοπραξίας Θηβών, στο
οποίο ο διευθυντής ήταν πάντα Ασκραίος, οι αμπελουργοί πωλούσαν τα σταφύλια και η διαδικασία περιορίστηκε στο αμπέλι, γεμίζοντας τις
καρότσες των τρακτέρ και των φορτηγών με αλληλοβοήθεια συγγενών και γειτόνων, με δανεικά.
Ωραίες αναμνήσεις!!!
Όμως, το αμπέλι ήταν και είναι για την Άσκρη
“ευχή και κατάρα”. Ευχή, για την πολύ αλλά ευχάριστη δουλειά και την ικανοποιητική απόδοση.
Κατάρα, γιατί όταν ωριμάσουν τα σταφύλια,
“δρυός πεσούσης πάσα δρυς ξυλεύεται”, πέφτουν
όλοι να τα πάρουν όλα από τον παραγωγό. Παλιά
το κρασί “είχε πάρει δρόμο” για να το πάρουν τζάμπα, σήμερα τα σταφύλια της Άσκρης, ξερικά, σε
υψόμετρο 400 μέτρα και με απόδοση πάνω από
90%, πληρώνονται με 0,26 ευρώ το κιλό και το πίνεις στις ταβέρνες από 4-8 ευρώ.
Το αμπέλι και η ελιά είναι θέμα επιβίωσης για
την Άσκρη. Έκλεισε το Σχολείο, έφυγαν οι νέοι,
δεν κυκλοφορεί κανείς στην ύπαιθρο. Να γιατί
μαραζώνει η Άσκρη. Χωριό, είναι οι κάτοικοι και
όχι τα ντουβάρια, αν φύγουν έσβησε.
Καλούμε τους οινοποιούς να δώσουν κάτι παραπάνω. Γνωρίζουμε τα έξοδα και τον ανταγωνισμό αλλά ο κόσμος θα σας ευγνωμονεί.
(ΙΛΠ)
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Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης,
πιστός και συνεπής στο ραντεβού με τα μέλη
του και τους απανταχού φίλους του, εναρμονισμένος με ότι επιτάσσει η λαϊκή παράδοση, τα
ήθη και τα έθιμα του χωριού μας, με σκοπό την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, σας ενημερώνει για τις δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν αυτό το καλοκαίρι:
 Ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο – Τολό
στις 2-7-2022.
 Παραδοσιακό πανήγυρι στο πλαίσιο εορτασμού της Κοίμησης της Θεοτόκου στις
13/8/2022 με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα
στον αύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Άσκρης
με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πλήθους κόσμου όπου διασκέδασαν μέχρι πρωίας.
 Παρακολούθηση της τραγωδίας “Ιφιγένεια εν Αυλίδι” στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
 Πραγματοποιήθηκε η γιορτή κρασιού
στις 3-9-2022 στην πλατεία του χωριού, μετά

από δύο χρόνια 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.
Η γιορτή κρασιού στην Άσκρη, ξεκίνησε
το 2000 και καθιερώθηκε σε ετήσια βάση, αποτελεί Εκδήλωση - Θεσμό πλέον για ολόκληρη
την περιοχή και αναδεικνύει με τον καλύτερο
τρόπο το ονομαστό κρασί της Άσκρης που όχι
μόνο ευφραίνει τις καρδιές των ανθρώπων,
αλλά είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή
για πολλές οικογένειες αμπελουργών του χωριού μας, καθώς αποτελεί «εξαγώγιμο» προϊόν
προς τους γύρω Νομούς- και όχι μόνο.
Ο Σύλλογος Γυναικών Άσκρης, σας εύχεται
Καλό χειμώνα με υγεία και δύναμη.
Άσκρη 29 Σεπτεμβρίου 2022
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Από την Άσκρη στην Κρήτη
Στο έργο του “Κρητῶν πολιτεία” ο Αριστοτέλης
Συγκεκριμένα, το φαγητό που επινόησε ο Επιαναφέρεται στη λιτότητα της διατροφής των Κρη- μενίδης ήταν ο ἄλιμος, ένα παρασκεύασμα από
τών και διαπιστώνει ότι οι διατροφικές τους συνή- μολόχα και ασφόδελο, για το οποίο υποστήριζαν
θειες είναι ανώτερες από αυτές των Λακώνων ότι μια ελάχιστη ποσότητα αρκεί για να κορέσει
«πρὸς δὲ τὴν ὀλιγοσιτίαν ὡς ὠφέλιμον πολλὰ πε- την πείνα και τη δίψα.
φιλοσόφηκεν ὁ νομοθέτης … ὅτι δὴ τὰ περὶ τὰ συσΤην ίδια συσχέτιση μεταξύ του Ησιόδου και
σίτια βέλτιον τέτακται τοῖς Κρησὶν ἢ τοῖς Λάκωσιν του Επιμενίδη κάνει και ο Πλούταρχος στο έργο
φανερόν».
του «Σχετικά με το πρόσωπου που εμφανίζεται στη
Η ολιγοσιτία στην οποία αναφέρεται ο Αριστο- Σελήνη», δίνοντας την πρωτοπορία της επινόησης
τέλης εδώ αποδίδεται στον αρχαίο Κρήτα Επιμε- και αυτός στον Ησίοδο και την εφαρμογή της στον
νίδη, όπως μας πληροφορεί ο Πλάτων στους Νό- Επιμενίδη. Στόχος του είναι να δείξει πώς ακόμα
μους, ο οποίος καθιέρωσε τη λιτή διατροφή στους και με το ελάχιστο η φύση φροντίζει ώστε οι ορΚρήτες, την τόσο ωφέλιμη για την υγεία. Το ότι γανισμοί να ανακτούν δυνάμεις.
την καθιέρωσε όμως δε σημαίνει και ότι την ε- (Οι πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο το Ανφηύρε, όπως επισημαίνει ξανά ο Πλάτων, γιατί δρέα Παναγόπουλου «Αριστοτέλης και Κρήτη»).
«με τον ποιητικό του λόγο ο Ησίοδος την είχε διαΆννα Νικολάου
κηρύξει από παλιά στους ανθρώπους», ενώ ο ΕπιΟι ελιές φέτος έχουν δάκο, μαυρίζουν και πέμενίδης απλά την εφάρμοσε.
φτουν. Υπάρχει υπεύθυνος (όχι από Άσκρη). ΝοΚαι εδώ ο Πλάτων υπαινίσσεται τους περίφη- μίζω ότι ο Συνεταιρισμός πρέπει να ζητήσει απομους στίχους από τα «Έργα και Ημέραι»: «Ανόητοι ζημίωση από τον ΕΛΓΑ και η Τοπική Κοινότητα
όσοι δε γνωρίζουν πόσο μεγαλύτερη αξία έχει το ή- να ζητήσει τον έλεγχο των υπευθύνων. Έγινε δαμισυ από το όλο ούτε πόσο όφελος βρίσκεται στη κοκτονία; Έγινε έλεγχος; Δεν πρέπει να επιτρέμολόχα και στον ασφόδελο» .
ψουμε σε κανέναν να παίζει με την Άσκρη. (ΙΛΠ)
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 39
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Τα χωριά της Επαρχίας Θηβών το 1844
Οι παλαιές ονομασίες
των χωριών της Επαρχίας Θηβών:

1) ΑΜΠΕΛΟΣΑΛΕΣΙ (ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ )
2) ΒΑΘΥ (ΑΥΛΙΔΑ )
3) ΓΕΡΑΛΙ (ΦΑΡΟΣ )
4) ΔΑΡΙΜΑΡΙ (ΔΑΦΝΗ )
5) ΔΕΡΒΕΝΟΣΑΛΕΣΙ ( ΠΥΛΗ )
6) ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ
ΟΧΙ
7) ΔΡΑΜΕΣΙ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ )
8) ΔΡΙΤΣΑ (ΑΡΜΑ )
9) ΕΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟ (ΘΕΣΠΙΕΣ
10) ΚΑΒΑΣΙΛΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ )
11) ΚΑΚΟΣΑΛΕΣΙ (ΑΥΛΩΝΑΣ)
12) ΚΑΚΟΣΙ (ΘΙΣΒΗ )
13) ΚΑΡΑΝΤΑΣ (ΕΛΛΟΠΙΑ)
14) ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ )
15) ΚΑΣΚΑΒΕΛΙ (ΛΕΟΝΤΑΡΙ )
16) ΚΛΕΙΝΤΕΤΙ – ΓΚΛΕΙΝΤΕΤΙ(ΚΛΕΙΔΙ )
17) ΚΟΚΛΑ (ΠΛΑΤΑΙΕΣ )
18) ΚΑΚΟΝΙΣΧΥΡΙ (ΠΑΝΑΚΤΟΣ )
19) ΚΑΣΝΕΣΙ (ΒΑΓΙΑ )
20) ΚΡΙΕΚΟΥΚΙ -(ΕΡΥΘΡΕΣ )
21) ΚΡΙΜΠΑΤΣΙ (ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
22) ΚΡΩΡΑ (ΣΤΕΦΑΝΗ )
23) ΛΙΑΤΑΝΗ (ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
24) ΜΟΥΣΤΑΦΑΔΕΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ )
25) ΜΠΑΛΤΣΑ (ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙ
26) ΒΡΑΤΣΙ ---ΜΠΡΑΤΣΙ(ΤΑΝΑΓΡΑ )
27) ΜΩΡΟΚΑΜΠΟΣ ((ΒΑΓΙΑ )
28) ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ (ΑΣΚΡΗ
29) ΠΑΡΑΠΟΥΓΓΙΑ (ΛΕΥΚΤΡΑ
30) ΡΑΠΕΝΔΩΣΑ (ΔΑΦΝΟΥΛΑ
31) ΣΠΑΙΔΕΣ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ )
32) ΣΤΑΝΙΑΤΕΣ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ )
33) ΣΥΡΤΖΙ (ΥΠΑΤΟ )
34) ΤΟΠΟΛΙΑ (ΚΑΣΤΡΟ)
35) ΧΑΛΙΑ (ΔΡΟΣΙΑ )
36) ΧΛΕΜΠΟΤΣΑΡΙ (ΑΣΩΠΙΑ
37) ΧΩΣΤΙΑ (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ )
38) ΟΥΓΚΡΑ (ΥΛΙΚΗ )

Παρατηρήσεις

 Η Παλαιοπαναγιά είναι 5 σε πληθυσμό
 Βλαχοποιμένες υπάρχουν και στον Δήμο Πέτρας. Πιθανόν να ήταν στην περιοχή Πολιάνας
και αργότερα να εντάχθηκαν στην Άσκρη και στην Ευαγγελίστρια.
 Αρχοντίκι (ή Αρχοντίτσα) ονομάζουμε την περιοχή της Αγίας Αικατερίνης, λίγο πριν το ιερό
των Μουσών. Ίσως ήταν ο οικισμός της Κοιλάδας των Μουσών που προκύπτει από τα κεραμικά.
η
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Μουσεία 2022
Λόγω της παντελούς αδιαφορίας των περισσοτέρων Ασκραίων και κυρίως των εξ Αθηνών ερχομένων για διακοπές να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, η γνωστή αδιαφορία για την οποία εγκαταλείψαμε και το θέατρο, η θέση μας ήταν να
μην γίνουν πολιτισμικές εκδηλώσεις, με εξαίρεση
την ομιλία της αμερικανίδας καθηγήτριας Betsey
Robinson την οποία είχαμε δεσμευτεί από τα Χριστούγεννα. Δύο κυρίες όμως, η Αρετή Γαλάνη και
η Τριάδα Μάτζαλη, μας έπεισαν να συνεχίσουμε
και είδατε το αποτέλεσμα (σελ. 8 και 9).
Η συμμετοχή της Βίκυς Κλεφτογιάννη στην ομιλία της proffessor Robinson ανέβασε πολύ το επίπεδο.
Η θεατρική παράσταση στο Σχολείο ήταν πολύ
καλή, αλλά ενημερώθηκα την τελευταία στιγμή
για τις πολλές βωμολοχίες, τις οποίες καταδικάζω και ζητώ συγνώμη.
Το θεατρικό δρώμενο στην Παιδική χαρά ήταν
πολύ δύσκολο αλλά αποδόθηκε άριστα και ήταν
επιτυχία. "Πήραν μέρος:
Κορυφαία, Μάγια Μυτακίδη. Χορός, Φανούρης
Σταματέλος και μαζί του η Λυδία Αθηνά. Μάντης
Τειρεσίας, Γιώργος Λεπενιώτης με συνοδό τον
Γρηγόρη Μυτακίδη. Μούσα Κλειώ, Αντωνία Τακμάκη. Φιλική συμμετοχή, Νότα Μπατσούλη.
Βιολί, Ιωάννα – Ομορφιά Κοτζιούλα και Νεκτάριος
Λανάρας. Τραγούδι, Ευελήνα Μπίμπα και Μάγια
Μυτακήδη.
Ευχαριστούμε τον Εμπορικό Σύλλογο Αλιάρτου
για την χορηγία του.

Η παρουσίαση του βιβλίου “Μουσάων πνοή Ησιόδου αυδή” ήταν η κορύφωση των εκδηλώσεων.
Για το βιβλίο μίλησαν: Αρετή Γαλάνη, Σωτηρία
Μελετίου, Δημήτρης Καραμάνης, Γιώργος Λάιος
και η συγγραφέας Άννα Νικολάου. Συντόνιζε η
Φωτεινή Μπεζαΐτη – Καραχάλιου. Ενδιάμεσα η
ξεχωριστή μουσική της Ιωάννας – Ομορφιάς Κοτζιούλα και του Νεκτάριου Λανάρα.
Για την κριτική σας παραπέμπουμε στις σελίδες
8 και 9, με τις απόψεις των ειδικών.
Επισκέψεις
Την Κυριακή 7 Αυγούστου επισκεφθήκαμε το
ιερό των Μουσών με την καθηγήτρια Betsey
Robinson τον καθηγητή John Bintliff, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές από τους οποίους η κυρία κάνει
την διδακτορική διατριβή στην Κοιλάδα των Μουσών και τον αγαπητό φίλο δικηγόρο Γιώργο
Λιάννη. Το Σάββατο 13 Αυγούστου ακολούθησα
μία αρχαιολογική αποστολή από την Ελβετία η οποία επισκέφθηκε το ιερό των Μουσών. Περιμένουμε να δούμε και Έλληνες φοιτητές, αλλά μάλλον …. είναι νωρίς ακόμη.
Διάφορα
Για το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου, ο ΕΟΣ Αχαρνών
θα κάνει τον “Γύρο της Κουρσάρας – Πηγές Ολμειού ποταμού”.
Από τις εισπράξεις του θεατρικού (70 €) δεν καλύψαμε ούτε τα ηχητικά (100 €), ενώ από τις πωλήσεις του βιβλίου είχαμε έσοδα 300 €, έναντι του
κόστους εκτύπωσης που ανέρχεται σε 2.200 €.
Να γιατί στο εξώφυλλο το “Καλά κρασιά”

Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
Τα συνολικά έξοδά της είναι 425.000 ευρώ.
Ποιό το σύνολο των πωλήσεων
α. 361.250
β. 440.000
γ.·450.000
488.750 ε. 500.000
γ.
Ποια η ακτίνα του μικρού κύκλου, όταν των άλλων
είναι 4 και 2;
β. Μία εταιρεία πραγματοποιεί καθαρό κέρδος 15%
επί των πωλήσεων.
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Επιτυχόντες στα ΑΕΙ

Ανδρέας Νικηφόρος του
Θεμιστοκλή και της Μελετίας Ρουσέτη, Ηλεκτρονικών μηχανικών,
(Χανιά)

Κωνσταντίνα Γκούμα
του Ιωάννη, Μηχανι-

κών βιομηχανικής σχεδίασης και παραγωγής.
(Αιγάλεω)

Θεοδώρου Ιωάννα του Θεοδώρου και της Καλομοίρας Λάμπρου, Ψηφιακών
συστημάτων
(Σπάρτη)

Δημήτριος Γαλάνης
του Αθανασίου, Ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών
(Χίος)

Η ΦτΑ εύχεται στους νέους ακαδημαϊκούς πολίτες:
“Καλή πρόοδο και εύκολα να βρουν εργασία σύμφωνα με τις σπουδές τους”

Ο Αθανάσιος Ζαραντώνης του Δημητρίου και η Ελευθερία Κλεφτογιάννη του Χαρίλαου ενώθηκαν
με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
στο εξωκλήσι του Χρήστου.

Ο Άγγελος Δημήτριος Φαγκρέζος και η Αθανασία
Ελπίδα Λεπενιώτη του Γεωργίου και της Μαρίας
Ρουσέτη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 27 Αυγούστου

Η ΦτΑ εύχεται στα νέα ζευγάρια
κάθε χαρά και ευτυχία και σύντομα καλούς απογόνους.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε Απεβίωσε
Μήτσαινα
Μαρία
Βασίλειος
27/12/1932
30/8/2022
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς
της θανούσης και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
.

Νικόλαος Νόκας
Στις 19 Αυγούστου 2022 και σε ηλικία 85 ετών, έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος φίλος της Άσκρης, ο
πτέραρχος Νικόλαος Νόκας από τα Λεύκτρα.
Διετέλεσε Δήμαρχος Λεύκτρων και επί σειρά ετών
Πρόεδρος της Αεροπορικής
Ακαδημίας Ελλάδος.
Ήταν ο πρώτος ομιλητής
στο Πνευματικό Κέντρο και
ήταν παρών στις περισσότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Πολλά αποσπάσματα από την ποιητική του
συλλογή “Σκόρπιες Σκέψεις” περιλήφθηκαν στη
“Φωνή της Άσκρης”.
Συνήθως με έπαιρνε τηλέφωνο κοιτάζοντας
τον Ελικώνα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς του
που τον σκεπάζει.

Πένθος, τότε και τώρα
Το 364 π.Χ. έγινε μάχη στις Κυνός Κεφαλές, κοντά στα Φάρσαλα, μεταξύ Θεσσαλών (υπό την ηγεσία του Πελοπίδα) και του τυράννου των Φερών
Αλεξάνδρου στην οποία νίκησαν οι Θεσσαλοί
αλλά σκοτώθηκε ο Πελοπίδας. Οι Θεσσαλοί θρήνησαν τον Πελοπίδα σωρεύοντας όλα τα λάφυρα
εκεί που έπεσε, κόβοντας τα μαλλιά τους και τις
χαίτες των αλόγων τους και αρνούμενοι να λάβουν τροφή το ίδιο βράδυ σε ένδειξη πένθους.
“Από εκείνη την ταφή καμιά δεν θεωρούν πως
έγινε λαμπρότερη… διότι ένας άνδρας, που πέθανε
σε ξένη γη χωρίς τη γυναίκα του, χωρίς τα παιδιά
του, χωρίς τους συγγενείς του, χωρίς κανείς να το
ζητήσει και χωρίς κανείς να το επιβάλει, που ξεπροβοδίστηκε από τόσους λαούς και τόσες πόλεις
που με άμιλλα μεταξύ τους συνόδευαν την εκφορά
του και τον στεφάνωναν, δίκαια φάνηκε ότι βρήκε
την τελειότερη ευτυχία.” (Πλούταρχος, Πελοπίδας, 33-34)
Συγκρίνατε με το σήμερα…

Το θεμέλιο της ηλιθιότητας είναι η άρνηση
Σε μια πόλη, ζούσε ένας πολύ έξυπνος άνθρω- υπάρχει. Ο ηλίθιος ρώτησε τον έξυπνο: «Πρέπει
πος, μια μεγαλοφυΐα. Και στην ίδια πόλη, ζούσε να λέω τέτοια πράγματα, ακόμα κι αν δεν ξέρω
ένας ηλίθιος. Μια μέρα, ο ηλίθιος πλησίασε τον τίποτα για το θέμα;» Ο έξυπνος απάντησε: «Εσύ
έξυπνο και του ζήτησε να του δείξει έναν τρόπο δε χρειάζεται να σκοτίζεσαι καθόλου για να μάνα γίνει έξυπνος. Ο έξυπνος ρώτησε τον ηλίθιο αν θεις πράγματα. Αν ακούσεις να λένε ότι ο τάδε
ήθελε να γίνει έξυπνος ή να φαίνεται έξυπνος, ε- ζωγράφος ζωγραφίζει καταπληκτικούς πίνακες,
πειδή το να γίνεις έξυπνος, είναι μια μεγάλη δια- εσύ πες απλώς ότι είναι σκέτα σκουπίδια. Ζήτησέ
δικασία, το να φαίνεσαι όμως έξυπνος, είναι εύ- τους να σου αποδείξουν πως είναι καταπληκτικοί!
κολο. Ο ηλίθιος απάντησε ότι ήθελε να του δείξει Αν ακούσεις να λένε ότι η μουσική του δείνα είναι
με τον ευκολότερο τρόπο ό,τι χρειαζόταν για να ουράνια, εσύ πες ότι τέτοια μουσική παίζουν και
φαίνεται έξυπνος. Δεν ανησυχούσε για το πώς θα στην κόλαση και ζήτησέ τους να σου αποδείξουν
γίνει έξυπνος. Ο έξυπνος σχολίασε ότι με το να πως είναι ουράνια μουσική. Εσύ απλώς να αρνείγίνει κανείς έξυπνος, υπήρχε πιθανότητα να κά- σαι τα πάντα και αν κάποιος σου εναντιωθεί, προνει λάθη, ενώ με το να φαίνεται έξυπνος, δεν θα κάλεσέ τον να αποδείξει τον ισχυρισμό του.»
μπορούσε να κάνει κανένα λάθος. Ο ηλίθιος άρΚαι από εκείνη την ημέρα, ο ηλίθιος άρχισε
χισε να ανυπομονεί και ζητούσε από τον έξυπνο σιγά-σιγά να γίνεται γνωστός στην πόλη ως έξυνα του δείξει το κόλπο χωρίς άλλη καθυστέρηση. πνος. Και όλοι απορούσαν πώς τα είχε καταφέρει!
Έτσι, ο έξυπνος του είπε να αρνείται απλώς κάθε
Αυτός ο αιώνας είναι, κατά κάποιο τρόπο, ο
τι που ακούει. Αν κάποιος έλεγε, «υπάρχει Θεός», αιώνας πολλών ειδών ηλιθίων. Και το θεμέλιο της
ο ηλίθιος έπρεπε αμέσως να απαντήσει πως δεν ηλιθιότητας είναι η άρνηση.
(Τουργκένιεφ)
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Αναγνωρίστε τις μαθήτριες

Εκδήλωση για τις Μούσες το 1957 (στο παλιό μαγαζί του Χήτα)
Ο Δημήτριος Ζαρίφης, παππούς του
Μήτσου και του Μίμη στην Βρύση
στα αλώνια με συγγενείς και φίλους.
Αναγνωρίστε τους

Χρήματα που λάβαμε
Για ενίσχυση Συλλόγου
Γιαννούλα Τζανίμη 30 €
Ελένη Σταμάτη
50 €
Για έγχρωμο περιοδικό (20 €)
Γιαννούλα Τζανίμη
Αναστασία Ευσταθίου
Χρύσα Λυμπέρη
Ισμήνη Βουδούρη
Christine Easthope
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