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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 33● Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2021

Και όμως… Η Άσκρη θα συνεχίσει να ζει και να προκόβει.
Το εγγυάται η ανερχόμενη γενιά, των 10-12 ετών σήμερα που εθελοντικά καθαρίζει
τον πανέμορφο χώρο στα «Δύο Ποτάμια».
Ας τους μιμηθούμε.
Οι μηνιαίες εκδηλώσεις του Συλλόγου θα Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης, μέσω
της πλατφόρμας zoom, ακολουθήστε τον σύνσυνεχισθούν διαδικτυακά.
Δευτέρα, 5 Απριλίου και ώρα 20.00
“Προστασία και Ανάδειξη της Κοιλάδας των
Μουσών”
Ομιλητές:
 Κατερίνα Στενού, Διευθύντρια Πολιτιστικής Πολιτικής στην UNESCO
 Πάρις Βαρβαρούσης, καθηγητής του
ΕΚΠΑ
 Χαρίκλεια Τσοκανή, καθηγήτρια του
Παντείου
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δεσμο:
https://us05web.zoom.us/j/89362417150?pwd=U
GhCbmo4ZklLTXN4ZVJSY25mQW5Gdz09
Για δεύτερη χρονιά με την πανδημία “Μένουμε σπίτι” και τηρούμε πιστά τις οδηγίες
των ειδικών και της Πολιτείας για να έχουμε
τις ελάχιστες δυνατές απώλειες .

Καλή Ανάσταση
Στις ζωές μας, την Πατρίδα μας και στον
κόσμο όλο
Σελίδα 1

Περιεχόμενα

Σελίδα

ΑΣΚΡΑΙΟΝ ΧΕΙΜΑ
Για σας κυρία μου
Τοπική Κοινότητα Άσκρης
Τεσσαρακοστή
Χαρταετός
Το μοιρολόι της Μ. Παρασκευής
200 Χρόνια από την Επανάσταση.
Γενέθλια του περιοδικού μας
Σκέψεις
Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Δραστηριότητες Συλλόγου Φιλοπροόδων
Κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
Παλιές φωτογραφίες
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Αποστολή και διανομή του περιοδικού
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου: www/hsiodos.gr και στο προφίλ “Γιάννης
Πέππας” στο Facebook. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται και
αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέντρο.
Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € στο Πνευματικό Κέντρο και από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
ohsiodos@gmail.com και 71elenibi@gmail.com.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των
εξόδων, ενημερώνοντάς μας σχετικά (6937281017).
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκ των αναγνωστών συνδρομητών και μελών του Συλλόγου μας επιθυμούν, την προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, μπορούν να διαφημιστούν στην
εφημερίδα μας μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
με τον Πρόεδρο ή τον Ταμία του Συλλόγου μας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Περιμένουμε άρθρα σας
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
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ΣΣ – συμβάντα - γεγονότα
Τί υπέροχο εξώφυλλο!!!
Αγαπητοί αναγνώστες
Με το τελευταίο 10ήμερο του Μάρτη έρχεται
και η υπόσχεση της Άνοιξης ότι οι ηλιόλουστες
ημέρες ξεκινούν. Η Φύση ξυπνά από τον ύπνο
της και η νέα ζωή ξεκινά για άλλη μια φορά. Ας
ελπίσουμε ότι θ' ανασάνουμε και ότι θα βγούμε
από το γκρίζο σκηνικό που κυριαρχεί στη ζωή
μας ένα χρόνο και.. Τί στο καλό θα βγάλει η
"μαγκούφα η εποχή μας και κοιλοπονάει τόσο
άγρια μας λέει η Διδώ Σωτηρίου.
Εν αναμονή!!
Τώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές είναι
Απρίλης, μήνας που συνδέεται με την Αφροδίτη
την Θεά της Αγάπης και της ομορφιάς. Είναι μια
εποχή που η άνθιση είναι στο ζενίθ και τα πουλιά φωλιάζουν. Ε!! δεν νομίζετε ότι είναι καιρός
και η εποχή της Αγάπης και του έρωτα!. Γιορτάστε την στις 12 του Απρίλη ανάμεσα στις μυρωδιές του τόπου μας και όχι μες στο καταχείμωνο
του Φλεβάρη ημέρα ενός ξενόφερτου αγίου.
Γιορτάστε και χαρείτε γιατί ζούμε αλλαγές μέρα με την μέρα και ο κόσμος που ξέρουμε ξεγλιστρά μέσα από τα χέρια μας, παρ' ότι φαίνεται
ίδιος. Αυτό μας το υπενθυμίζει και το πασίγνωστο απόφθεγμα του Ηράκλειτου "Τα πάντα ρει"
και που χαρακτηρίζει απόλυτα την εποχή μας.
Αλλά ας μη ξεφεύγουμε επικαιρότητα είναι αυτή!.

Ανάμεσα στα περιεχόμενα αυτού του τεύχους
θα βρείτε άρθρα που αξίζουν την προσοχή σας.
Σελ 7 την φιλοσοφία του χαρταετού, σελ 9 τα
μηνύματα του '21 και νοιώστε την διαφορά του
τότε και του σήμερα. Το τότε που έγινε ένδοξο
παρελθόν και οφείλουμε τα πάντα,. Όσο για το
σήμερα, μήπως μας αρέσει η σκλαβιά και θέλουμε επανάληψη: μήπως κυλάει στο αίμα μας:
αλλά κάθε γενιά περνά από την στενωπό της.
Θερμή παράκληση σταθείτε στην σελ 13 στις
δραστηριότητες του Συλλόγου και νοιώστε την
Δύναμη την Αγάπη και τον Πατριωτισμό του
Συλλόγου που τα δίνει όλα με κόστος ψυχής. Ραντεβού σε 3 μήνες αρχές καλοκαιριού.
Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου ν' ανάψει μια
σπίθα ΑΓΑΠΗΣ σε όλους τους ανθρώπους του
πλανήτη ώστε να υπάρξει Υγεία και ανθρωπιά
Καλή Ανάσταση
Για τη ΦτΑ
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Σελίδα 2

ΑΣΚΡΑΙΟΝ ΧΕΙΜΑ
(Ανέκδοτο κείμενο του Δ. Λιαντίνη κατεξοχήν ποιητικό ερμηνεύει ποιητικά κοσμογονικά μεγέθη του ποιητή της Άσκρης
Ησιόδου)

Και μετά τις θάλασσες ανθίσανε τα βουνά. Και τα
βουνά οι θεοί τα χτίσανε στα πετράλωνα του ουρανού ανήμερα της Αγίας Ακινησίας.
Κοιτάζοντας από το Ρημόκαστρο δυτικά, την ώρα
που σκάζει ο ήλιος στη ραχοκοκαλιά της Ευβοίας,
βλέπεις το πελώριο άγαλμα του κοριτσιού.
Έχει το σώμα του ξαπλωμένο ανάσκελα επάνω
στις ρωγμές της αυγής και το σκεπάζει απρόσεκτα
ένα σεντόνι ανόερης πάχνης. Τα μαλλιά του χύνονται στο βοριά και το ξανθό τους φρίκιασμα ηρεμεί,
εκεί όπου οι καρπερές απανωτές των σπαρτών τελειώνουν.
Το μέτωπο προτείνει στο φως επιφάνειας στεφανωτή, όπου η έμπνευση τυπώνει επάνω της λογής
ιδεογράμματα και όσα οι ποιητές εγράφανε στον
καιρό τον πριν του πάπυρου και της περγαμηνής.
Ο λαιμός διαγράφει την κουραστική απόσταση από
το ανασηκωμένο πηγούνι ίσαμε την δίκορφη στέγη
του στέρνου. Σ’ εκείνα τα δίκλωνα ύψη τον Ιούνιο
μοσχοβολά ο αμάραντος. Και άλλα λουλούδια όσο
δύσκολα μαζεύονται.
Για ν’ ανέβεις στους αμπελώνες του στήθους, εφτά
φορές θα σου λυθούν τα γόνατα. Έως ότου κοντά
στα λυχνανάματα πατημένοι οι λινοί, θα φτάνεις
να πέφτεις μαζί με τη νύχτα αποζητώντας ευεργέτη τον ύπνο.
Που μπορεί και τον αδελφό του το θάνατο. Ή το
ποικιλόβουλο γένος των ονείρων.
Και θάνατον, τέκε δ’ Ύπνον, έτικτε δε φύλον Ονείρων.

Η κοιλιά υψηλόβαρη ανεβαίνει το βουνό σαν μυθικός Απατόσαυρος. Που ότι βγήκε από τα κορινθιακά νερά και προσέχει το σπλάχνο του.
Να κινούνται ζητώντας στο φως να απολιθωθούν
όλα τα παλαιοντολογικά σκιρτήματα.
Ή πιο παλιά η Θεογονία. Και το Ελληνικό Σινά,
δίχως θειάφι και βροντές, ρίχνει μίσχο γαλάζιο και
παχνιάζεται στη γύρη του ύπνου.
Του κοριτσιού που ο Ησίοδος εβάφτισε μούσα. Και
οι άνθρωποι ύστερα μουσική.
*
Έως να φτάσει στα γενέθλια της μουσικής είδε και
έπαθε ο αιώνας καρτερώντας η ώρα να λάβει σχήμα το χάος. Και η θύελλα των στοιχείων ν’ αλφαβητίσει τις εποχές.
Που στο τέλος το δέντρο της γης και του πόντου
εφύτρωσε στα τρία δέρματα της νύχτας. Και ο κόΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 33

πος εδίδαξε τη ρίζα της ζωής να βυζαίνει τον αυχένα του Άδη.
Εκεί κειτόταν το κακό. Σαν για να γεωδαιτεί από
τον πυθμένα του σκότους το έργο της σωτηρίας.
Παρόμοια όπως το κρίμα της όμορφης εστοίχείωσε
το γιοφύρι της Άρτας.
Γιατί μόνη και πάντα της η αγιαστούρα της Έριδας
έρχεται να ταράζει τα νερά. Της Στύγας που ορίσθηκαν να εγγυώνται τον δεσμό των πραγμάτων.
Η Νέμεση, η Απάτη, η Φιλότητα, το Γήρας
ο Πόνος, η Λήθη, ο λιμός. Τα Άλγεα, οι Υαμίνες,
οι Φόνοι, οι Μάχες οι Ανδροκτασίες, τα Νείκεα
οι Λόγοι, τα Ψεύδεα, η Δυσνομίη, η Άτη, ο Όρκος.
Οι Τιτάνες νικημένοι απόκρυψαν το φλογοπό τους
γένι στις οπές των ηφαιστείων. Και συγκαταστέρξαν στα σίδερα να βυσσοδομεί ο σεισμός και οι άλλοι αυτάδελφοι.
Οι παγετοί ακούγοντας το ποδοβολητό στις πεδιάδες και στα λατομεία των σταλαγμιτών, η χλαλοή
να πληθαίνει, υποχώρησαν έως τα σύνορα των γαλανών μεταμορφώσεων.
Ύστερα βγήκαν περίπατο τα φυτά και τα πουλιά
προαπάντησαν τους ήχους. Όταν αγάλι-αγάλι το
φως έλαβε στο χέρι διαμάντι και πήρε να χαράζει
το δέρμα της σιγής.
Που κείθε πια το σώμα του κακού αφηνόταν στο
μυστικό πηγάδι. Να εκτελεί έναν έναν τους άθλους
του Ηρακλή θητεύοντας στην αυλή του ευρύστερνου κόσμου.
Ενώ στο αναμεταξύ οι συνοδοί της Αρμονίας είχαν
κιόλας χαρτογραφήσει το οδοιπορικό της.
Το Κράτος, η Βία, η Νίκη, ο Ζήλος
Η Μήτις, η Θέμις, η Αθηνά, οι Ώρες
Η Ευνομίη, η Δίκη, η Ειρήνη, οι Μοίρες.
*
Τη χώρα της μουσικής ο Ησίοδος την ανακάλυψε το
πρωί. Παραπλέοντας όλο αριστερά το ακρωτήριο
της καλής Όρασης.
Έστησε το αυτί του στα πόδια του βουνού και βουβαίνοντας άκουσε. Που πρώτα ο φοβερός Τυφωέας
σωριάστηκε σε οροσειρές ερειπίων. Και από το
γδούπο πήρε να δένει η βουή των ανέμων.
Νότου Βαρέω τε Αργεστέω Ζεφύρου τε.
(Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο τεύχος)
Σελίδα 3

Για σας κυρία μου
Μια μοντέρνα συνταγή στιφάδο με δαμάσκηνα και..... σαρακοστιανή.
Το στιφάδο με κρέας είναι ένα κυριακάτικο,
γιορτινό φαγητό. Όμως και η εκδοχή του χωρίς
κρέας, είναι ένα υπέροχο πιάτο που παντρεύει
την γλύκα του κρεμμυδιού με την ελαφρώς λεμονάτη και γλυκόξινη γεύση του δαμάσκηνου.
υλικά:
1 κιλό κρεμμυδάκια ολόκληρα, 1 ξερό κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο, 1 κ.γ. θυμάρι φρέσκο, 200 γρ. ντοματάκια [όλα ψιλοκομμένα],
1κ.γ. μέλι,1 κομματάκι κανέλα, 2 γαρύφαλλα,
1 φύλλο δάφνης, αλάτι, πιπέρι, 10 δαμάσκηνα
αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι, 1 κ.σ. πελτέ

λειωμένο σε 250-300 ml χλιαρό νερό, 20 ml μηλόξυδο και 100ml λάδι.
εκτέλεση:
Ζεσταίνουμε το λάδι με τα κρεμμυδάκια ελαφρώς να ξανθίσουν. Προσθέτουμε το σκόρδο
το κρεμμύδι, και σβήνουμε με το μηλόξυδο.
Συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα υλικά πλην τα
δαμάσκηνα, κλείνουμε το καπάκι και σιγοβράζουμε για 30'. Όταν το φαγητό μείνει περίπου με το 1|4 των υγρών του, προσθέτουμε τα
δαμάσκηνα και ακόμα 10' σιγοβράζουμε για
να δέσει η σάλτσα. Το σερβίρουμε ζεστό και
καλή σας όρεξη. [ μπορεί να γίνει και με κάστανα ].

Υγεία
Ασθένειες
Οι ασθένειες είναι μεγάλοι
δάσκαλοί μας, διότι μέσα απ'
αυτές όχι απλώς γνωρίζουμε
τον εαυτό μας και τις αμαρτίες μας καλύτερα, αλλά και
διότι μέσα απ' αυτές και τον
πόνο που επιφέρουν καθαριζόμαστε εξευγενιζόμαστε ψυχικά και γινόμαστε συμπονετικοί απέναντι στον πόνο του
άλλου.
Χωρίς αρρώστιες οι άνθρωποι θα ήταν περισσότερο πολεμοχαρείς και επιθετικοί μεταξύ τους.
Οι αρρώστιες θεραπεύονται
με την προσευχή, τους ιατρούς και τα φάρμακα..
Ο άνθρωπος δεν είναι υγιής ούτε σαν πνευματικό ούτε
σαν σωματικό όν. Με την ανθρώπινη πτώση κατέπεσε και
ολόκληρη η Φύση, έτσι ώστε
από την " βασιλεία της Φύσεως " κατά τον Παράκελσο "έρχονται αρρώστιες, όπως από
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την βασιλεία του Πνεύματος έρχονται θεραπείες".
Ο άνθρωπος όσο μακρύτερα
είναι από την Φύση δηλ. από
τον Θεό, τόσο περισσότερο
αρρωσταίνει. Οι αρρώστιες
όλο και περισσότερο απειλούν
και η αντίσταση του οργανισμού διαρκώς μειώνεται.
Εμπειρικά μας είναι γνωστό
ότι κάθε πόνος είτε σωματικός
είτε ψυχικός μειώνεται ή γίνεται ευκολότερα ανεκτός όταν
εντοπίσουμε την αιτία του ή
όταν το δούμε σαν "θεραπεία
για την ψυχή "ή σαν πρόσκληση για βελτίωση του χαρακτήρα μας και πρόοδό μας.
Σήμερα χάρη στην πρόοδο
της ιατρικής και της ψυχολογίας γνωρίζουμε ότι οι ασθένειες είναι πραγματικά δικές
μας διότι τις προκαλούμε εμείς οι ίδιοι.
Ο άνθρωπος ανέκαθεν ήξερε
την αποτελεσματικότητα της
προσευχής και της νηστείας.

Η ειλικρινής, βαθιά και επίμονη προσευχή, πάντοτε σε
αρμονία με τα έργα πιστοποιεί θαυματουργό δράση.
Οι ασθένειες είναι πράγματι
μεγάλοι δάσκαλοί μας.

Ανέκδοτο.
Δάσκαλος: Ποιός είναι ο υπερθετικός βαθμός στο επίθετο ασθενής;
Μαθητής: Πεθαμένος κύριε!

Σελίδα 4

Τοπική Κοινότητα Άσκρης
Εορτασμός 25ης Μαρτίου
Όπως πέρσι έτσι και φέτος κάτω από αυστηρά
μέτρα ασφαλείας τιμήσαμε την εθνική επέτειο.
Μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς 200 χρόνια “ελευθερίας”. Ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης
στους ήρωες η Τ. Κ. Άσκρης κατέθεσε στεφάνι
στη μνήμη τους.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά του χωριού μας για την
εθελοντική τους προσπάθεια να συνεχίσουν τις
εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου στα δυο
ποτάμια. Σας καλώ να συνεργαστούμε σε τέτοιες
προσπάθειες...!!!
COVID-19
Όπως γνωρίζετε περάσαμε μια μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην απειλή ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Μετά από τις ενέργειες και την εποπτεία του Δημάρχου και των συνεργατών του, όλων των υπηρεσιών και των τοπικών Κοινοτήτων, παλέψαμε
και είχαμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο χωριό μας οι κάτοικοι αντιμετώπισαν το πρόβλημα
με υπευθυνότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας
έχουμε κουραστεί ψυχολογικά, είναι όμως αναγκαίο κακό να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια γιατί δεν τελείωσε ακόμα η δοκιμασία. Να
τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας για να μείνουμε ΑΣΦΑΛΕΙΣ και φυσικά όταν επιστρέψουμε σε
κανονικούς ρυθμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να μην λείπει κανείς...!!!
Αλλαγές καθηκόντων
Αλλαγές σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων προχώρησε ο Δήμαρχος κ. Ντασιώτης Γεώργιος. Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας κ. Μπόγρη Ζαχαρούλα παρέδωσε
στον κ. Μπαμπούλα Λουκά.
Μετά τον αδόκητο θάνατο του Κοινοτικού μας
Συμβούλου Ιωάννη Γκούμα, τα καθήκοντά του
ανέλαβε ο πρώτος επιλαχών κ. Κλεφτογιάννης
Βασίλης, στον οποίον ευχόμαστε Καλή Επιτυχία.
Καλό έργο και στους δύο συμβούλους του χωριού
μας...!!!
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Εύχομαι οι Άγιες αυτές Μέρες
να φέρουν μήνυμα ελπίδας,
Υγεία, αγάπη και ευτυχία
σε σας και τις οικογένειες σας.

Καλό Πάσχα!!!

Ο πρόεδρος της ΤΚ Άσκρης
Νικόλαος Σ. Χολιασμένος

Ιωάννης Λυμπέρης
Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να υπηρετείς την Πατρίδα. Μετά από 38 χρόνια προσφοράς στον Ελληνικό Στρατό, απέρχομαι στον ιδιωτικό βίο ικανοποιημε-νος και πλήρης εμπειριών από το όμορφο αυτό ταξίδι στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αισθάνομαι υπερήφανος για
την τιμή που μου έκανε η
στρατιωτική ηγεσία, να
ηγηθώ του Όπλου των
Διαβιβάσεων ως Διευθυντής. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική για μένα η αποδοχή, η αναγνώριση και η
καταξίωση που έλαβα από
τους προϊσταμένους και
τους υφισταμένους μου.
ΤΙΜΗ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ!!!
Σελίδα 5

Τεσσαρακοστή
Η Αγία Τεσσαρακοστή είναι μια μίμηση της
ζωής του Χριστού. Μετά τη βάπτισή Του, πήγε
στην έρημο και εκεί «νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον
επείνασεν» (Ματθ.4,2). Ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος και μέσα του δεν είχε την
αμαρτητική φορά, αλλά χρειαζόταν να μας
δώσει τύπο ζωής. Έπρεπε να έχουμε μια εικόνα ασκήσεως μπροστά μας, για να επιτύχουμε
το σκοπό μας, που είναι η ένωσή μας με τον
Θεό.
Ο Χριστός εκπαιδεύτηκε στυς πειρασμούς
με τη νηστεία. Σε όλους βγήκε νικητής. Το ίδιο
και ο πιστός. Στη ζωή μας θα έχουμε πολλούς
πειρασμούς. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Η περίοδος της νηστείας είναι μία πνευματική εκπαίδευση του χριστιανού. Μαθαίνει να πολεμά. Ο Κύριος μας έδειξε τον τρόπο, αφού πρώτα αυτός πειράσθηκε. Και οι πιστοί πειράζονται.
Γιατί παραχωρεί τους πειρασμούς ο Θεός;
Για να πληροφορηθούμε πως είμαστε ανώτεροι από αυτούς. Για να ταπεινωνόμαστε. Για
να πληροφορηθεί ο δαίμονας πως τον εγκαταλείψαμε. Για να ασκηθούμε. Για να λάβουμε σαφή πείρα της δωρεάς του Θεού.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ,
πως κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο άνθρωπος εμπορεύεται την πνευματική εμπορία και συγκεντρώνει πολύ πλούτο
αρετής. Τονίζει πώς δεν είναι μεγάλο κατόρθωμα, απλώς να διέλθουμε τις μέρες της νηστείας, αλλά σημασία έχει να διορθώσουμε
κάτι από τα ελαττώματά μας και να πλυθούμε από τα αμαρτήματά μας.
Υπάρχει άραγε κέρδος, εάν δίχως κατόρθωμα αρετής, περάσουμε την περίοδο της νηστείας; Αν απέχουμε από τα φαγητά, περνώντας οι σαράντα ημέρες, περνά και η νηστεία.
Αν όμως απέχουμε από τα αμαρτήματα, η νηστεία τους παραμένει και θα είναι συνεχής η
ωφέλειά μας.
Άρα κατά τη Μ. Τεσσαρακοστή εξασκούμαστε
στην αρετή. Κατορθώνοντας αυτό, θα αξιωθούΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 33

με την κύρια ημέρα, να προσέλθουμε στην Θεία
Ευχαριστία, για να κοινωνήσουμε. Η προσέλευση στο μυστήριο της ζωής, είναι ικανό κίνητρο, για την πνευματική μας άσκηση.
Η νηστεία είναι κάθαρση του εαυτού μας. Προ
της μεγάλης ημέρας του Πάσχα «κάθαρσις εστί
προεόρτιος». Ο χριστιανός επιτυγχάνει, τη
«συννέκρωση» με το Χριστό, συμμετέχει στη νέκρωσή Του. Όπως ο Κύριος νεκρώνει τη σάρκα
Του, για τη σωτηρία του Κόσμου, έτσι και οι χριστιανοί, νεκρώνουν τα πάθη τους, για τη σωτηρία τη δική τους. Ο κύριος νήστευσε λίγο πριν
τον πειρασμό, εμείς πριν από το Πάσχα.
Με τέτοιες σκέψεις, ας διέλθουμε την περίοδο
αυτή, για να ωφεληθούμε.
π. Μιχαήλ
"Στη γη της Παλαιστίνης υπάρχουν δύο λίμνες και
ένας ποταμός. Η πρώτη είναι μια μικρή λίμνη, της
Τιβεριάδος. Παρότι μικρή λίμνη είναι ζωντανή,
έχει πολλά ψάρια κι εκεί ψάρευαν οι μαθητές του
Χριστού. Η δεύτερη λίμνη βρίσκεται στο νότο, είναι
η Νεκρά Θάλασσα και είναι τετραπλάσια σε έκταση από την πρώτη.
Είναι όμως νεκρή. Δεν έχει ίχνος ζωής. Τις δύο λίμνες ενώνει ο Ιορδάνης ποταμός. Ξεκινάει από την
Τιβεριάδα και καταλήγει στη Νεκρά Θάλασσα. Κι
εδώ είναι το παράδοξο. Αιώνες τώρα η μικρή Τιβεριάδα προσφέρει τα νερά της, δίνει συνεχώς και
παραμένει ζωντανή. Ούτε αδειάζει. Η Νεκρά Θάλασσα αιώνες τώρα δέχεται αχόρταγα τα νερά,
αλλά δε ζωντανεύει. Παίρνει τα νερά και παραμένει νεκρή. Αυτή είναι η φύση της αγάπης. "
Αρχιεπ. Αλβανίας Αναστασίου
Τι είναι δηλητήριο;
Οτιδήποτε πέρα απο αυτό που χρειαζόμαστε είναι
δηλητήριο. Μπορεί να είναι δύναμη, τεμπελιά,
τροφή, εγωισμός, φιλοδοξία, ματαιοδοξία, φόβος,
θυμός, ή οτιδήποτε άλλο.
Τι είναι φόβος; -Μη αποδοχή της αβεβαιότητας.
Αν δεχτούμε την αβεβαιότητα, γίνεται περιπέτεια.
Τι είναι φθόνος;
-Μη αποδοχή του καλού στον άλλον.
Αν δεχτούμε το καλό, γίνεται έμπνευση.
Τι είναι θυμός;
-Μη αποδοχή όσων είναι πέρα από τον έλεγχο μας.
Αν δεχτούμε γίνεται ανοχή.
Τι είναι μίσος;
-Η μη αποδοχή των ανθρώπων όπως είναι.
Αν τους δεχτούμε άνευ όρων, γίνεται αγάπη.
Σελίδα 6

Χαρταετός
Στην αρχαιότητα, τον 4ο αιώνα π.Χ., ο μαθηματικός και αρχιμηχανικός Αρχύτας (440-360 π.Χ.),
από τον Τάραντα της Νότιας Ιταλίας, καλός φίλος του Πλάτωνα και οπαδός του Πυθαγόρα,
χρησιμοποίησε στην αεροδυναμική του τον χαρταετό και λέγεται ότι ήταν ο εφευρέτης του. Ο

Αρχύτας θεωρείται ο τελευταίος αλλά και ο σημαντικότερος των Πυθαγορείων.
Κείμενα του Αρχύτα λένε ότι μελέτησε και ο Γαλιλαίος.
Επίσης σε ελληνικό αγγείο της Κλασικής εποχής
υπάρχει η παράσταση μιας κόρης που κρατά στα
χέρια της μια μικρή σαΐτα (ένα είδος χαρταετού)
με το νήμα της, έτοιμη να την πετάξει.
Στην Βόρεια Κίνα πίστευαν ότι ο θεός της Αφθονίας κατέβαινε τα βράδια της Πρωτοχρονιάς στη
γη. Στις 15 Ιανουαρίου όλοι έπρεπε να στείλουν
ξανά στον ουρανό τον θεό της Αφθονίας.
Το μεσημέρι όλοι έβγαιναν στην εξοχή για να
πετάξουν τον χαρταετό τους. Όταν έρχονταν το

Δημοτικό αποκριάτικο
"Κάτω στης Αξιάς τον κάμπο
καλογέροι κάνουν γάμο.
Καλογέροι και παπάδες
πού 'σαν κάνα δυο χιλιάδες.
Κι ένας διάκος ο καημένος
στέκει παραπονεμένος.
Έμπα διάκο μου στη μέση
να διαλέξεις ποια σ' αρέσει.
Κι αν διαλέξεις κοριτσάκι
μόσκος και γαρυφαλάκι.
Κι αν διαλέξεις παντρεμένη
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σούρουπο στερέωναν κάπου τον χαρταετό τους
και τον άφηναν να πετάει. Τα μεσάνυχτα έδεναν
χάρτινα φαναράκια πάνω στους χαρταετούς και
παράλληλα πετούσαν πυροτεχνήματα δημιουργώντας μια φαντασμαγορική εικόνα. Μετά τα
μεσάνυχτα, θεωρούσαν ότι ο θεός της Αφθονίας
είχε πια επιστρέψει στα ουράνια,
πήγαιναν για ύπνο και άφηναν
τους χαρταετούς τους να πετάνε.
Το πρωί όλοι οι χαρταετοί είχαν
εξαφανιστεί, αφού είχαν σπάσει
οι σπάγκοι τους.
Έτσι πίστευαν ότι ο χαρταετός
τους είχε πάρει μαζί του και όλα
τα προβλήματα και τις ατυχίες
τους.
Ας δούμε το πέταγμα του χαρταετού από εσωτερική οπτική.
Η <κεφαλή του αετού> συμβολίζει τον Ουράνιο Πατέρα που οδηγεί και συμπαραστέκεται
Τα <ζύγια> είναι τα συναισθήματα μας
Η < ουρά > το παρελθόν μας και όποια βάρη ακόμα κουβαλάμε
Ο < σπάγγος> την σωφροσύνη ,την γείωση στο
εδώ και τώρα
Οι <χειρισμοί> είναι η διάκριση που χρειάζεται
να χρησιμοποιούμε σε κάθε βήμα της ζωής μας
Ο < άνεμος > είναι η Ύπαρξη, το άφημά μας σε
αυτή με εμπιστοσύνη
Απόλαυσε το πέταγμα του Ουράνιου Χορευτή
και αντίκρισε μέσα από τα μάτια του Αετού του
Δία την αληθινή σου Δύναμη.

είναι καλομαθημένη.
Κι αν διαλέξεις καμιά χἠρα
ψυχικό στην κακομοίρα"
Από τις αναρτήσεις
της Άννας Νικολάου
ΕΟΚΑ 1955-1959

Ο νεαρότερος ήρωας της ΕΟΚΑ ο
Δημητράκης Δημητριάδης ήταν μόλις 7 χρόνων. Ένας από τους στρατιώτες τον σημάδεψε στο κεφάλι. Η
σφαίρα πέρασε λίγο πιο πάνω από
το δεξί του μάτι. Ο θάνατος του ήταν
ακαριαίος. Οι Βρετανοί, προκειμένου
να αποφύγουν διαδηλώσεις, προ-

σπάθησαν να θάψουν τον μικρό ήρωα τη νύχτα. Ο ιερέας αρνήθηκε,
λέγοντας πως δεν γίνεται ταφή μετά
τη Δύση του Ηλίου. Έτσι, απευθύνονται στον νεκροθάφτη κι εκείνος
φέρνει ως πρόσχημα ότι δεν έχει
άνθρωπο να σκάψει.
Κι εκείνοι επίμονοι είπαν «Φέραμε
εμείς άνθρωπο», έναν ταλαίπωρο
άνθρωπο που έτρεμε από το κρύο
της νύχτας.
Η τραγικότητα ήταν συνταραχτική.
Ο άνθρωπος που άρπαξαν βίαια και
τον έφεραν να σκάψει τον τάφο, ήταν ο πατέρας του Δημητράκη.

Σελίδα 7

Το μοιρολόι της Μ. Παρασκευής
Ανοίξτε μου την εκκλησιά να μπω να προσκυνήσω
όπως του πρέπει του Χριστού να Τον μοιρολογήσω.
Δεν θα’ χεις Παναγία μου κανέναν στο πλευρό Σου
στον πόνο τον αβάσταχτο για τον μοναχογιό Σου
Δεν με αφήνουνε Χριστέ να σε μοιρολογήσω,

μήτε και κάτω απ' το Σταυρό ν’ αρθώ να ξαγρυπνήσω.

Πως το επέτρεψες Θεέ φέτος αυτό να γίνει,
πάνω στο ξύλινο Σταυρό το Τέκνο Σου να μείνει.
Δεν θα σε βγάλουνε Χριστέ απ' την ωραία Πύλη,
μόνος σου πάνω στον Σταυρό και δίπλα ένα καντήλι.
Πάτε να χτυπήσετε πένθιμα την καμπάνα,
μόνη της στέκει στο Σταυρό του Θεανθρώπου η μάνα.
Δεν θα αποκαθηλώσουνε το Άγιο Σου σώμα,
πως θα σ' αντέξει ο Σταυρός που τον κρατά το χώμα.
Ελάτε όλοι δίπλα μου όσοι Τον αγαπάτε,
να το βροντοφωνάξουμε πως σήμερα κρεμάται.
Την Μέγα την Παρασκευή αφήστε με να πάω,
να κατεβάσω απ' το Σταυρό Εκείνον π’ αγαπάω.
Μα μπει στον Επιτάφιο, τα εγκώμια ν’ ακούμε

Λύστε σταυρόλεξα

Τα σταυρόλεξα αναδεικνύουν την ικανότητα
του εγκεφάλου μας όσον αφορά στην κριτική
σκέψη και στην ανάκληση της μνήμης από το
την άλλη μέρα το πρωί Ανάσταση να δούμε.
παρελθόν. Εμπρός λοιπόν ας ξεκινήσουμε
Χριστέ μια χάρη Σου ζητώ δεν ξέρω αν θα μπορέσεις, από ένα..... πασχαλινό σταυρόλεξο.
άσπλαχνα φέτος φέρθηκα και να με συγχωρέσεις.

Οριζοντίως
1. Προ της Αναστάσεως είναι η εβδομάδα ….
2. Τα βάφουμε τη Μεγάλη Πέμπτη.
3. Η μητέρα του Πάγκαλου Ιωσήφ (Μ. Δευτέρα)
4. Οι …. είναι οι φύλακες της ψυχής των πιστών χριστιανών
9. Οι προφητείες του διαβάζονται τη Μεγάλη Εβδομάδα
11. Ο Χριστός ανέβηκε τον … για να σταυρωθεί
12. Την Μεγάλη Παρασκευή ζούμε την …

Καθέτως
1. Ξεκινάει την Καθαρά Δευτέρα
2. Εορτάζεται στις 25 Μαρτίου
5. Ένα από τα θαύματα ήταν η Ανάσταση του …
6. Πάνω σε αυτό το ζώο κάθισε ο Χρήστος για να
εισέλθει εις την Ιερουσαλήμ (Κυριακή των Βαΐων)
7. Η Κυριακή ημέρα είναι …
8. Στα Εβραϊκά σημαίνει πέρασμα
9α. Αρχή προσευχής του Χριστού πάνω στο Σταυρό
9β. Μετά την σταύρωση έρχεται η …

(Επιμέλεια ΕΣΜ)
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Σελίδα 8

200 Χρόνια από την Επανάσταση του ’21. Μηνύματα
Σε επετειακές εκδηλώσεις συνήθως επικρατεί ρητορικός λόγος.
Διεγείρονται συναισθήματα και συλλογισμοί.
Αντίστοιχα απουσιάζουν
κριτικές αναφορές αναλύσεις και διδάγματα.
Όμως για να προοδεύσουμε ως άτομα, κοινωνία και έθνος χρειαζόμαστε αυτογνωσία. Έτσι
θα μπορέσουμε να χαράξουμε ασφαλή πορεία.
Κυρίαρχα ερωτήματα είναι: Ποιους στόχους έθεσε η “Επανάσταση του 1821” και αν
αυτοί επιτεύχθηκαν; Πια ήταν η στάση των
Μεγάλων Δυνάμεων; Πως έβλεπαν τον Ελληνισμό οι Δυνάμεις; Τι τραυμάτισε την Επανάσταση; Χάθηκε η ευκαιρία ανασύστασης
πολιτικά και γεωπολιτικά του Ελληνισμού;
Τα πάρα πάνω ερωτήματα θεωρώ λογικά και
ικανά να διεγείρουν τον προβληματισμό.
Η απάντηση τους θα διευκολύνει να κατανοήσουμε την πορεία των εθνικών εξελίξεων.
Ας αφήσουμε για λίγο τον ερώτα της Τηλεόρασης το εφήμερο και να λογισθούμε την ουσία το βάθος των εξελίξεων στο ζωτικό χώρο
της Ελλάδας.
Ο Ελληνισμός έχει ιστορική συνέχεια η
οποία δεν διεκόπη το 1453. Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Μεταβυζαντινή περίοδος έχουν συνέχεια. Ο Ελληνισμός με τον οικουμενικό του
χαρακτήρα, το πολιτισμικό, οικονομικό και
εμπορικό δυναμικό του αποτελούσε και δύναμη γεωπολιτική ταυτόχρονα. Οι απολυταρχικές Δυνάμεις της Ευρώπης είχαν σαφή αντίληψη της δύναμης του Ελληνισμού. Τον έβλεπαν ανταγωνιστικά. Όταν εκδηλώθηκε η Επανάσταση στο βάθος του σχεδιασμού της είχε τον πόθο της διαδοχής σε ένα μεγάλο τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αναίρεσης του δεσποτισμού και εγκατάστασης θεσμών δημοκρατίας. Η επανάσταση ξεκίνησε
με το όραμα της δημιουργίας ελληνικής περιφερειακής Δύναμης διαδόχου της οθωμανιΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 33

κής αυτοκρατορίας και η Κωνσταντινούπολη
να γίνει πρωτεύουσα του Ελληνισμού μετά την
διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Δυστυχώς ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη.
Τα δικά μας λάθη μαζί με τα εναντιωματικά
σχέδια της απολυταρχικής Ευρώπης έναντι
του Ελληνισμού έσβησαν το όνειρο της Μεγάλης Ιδέας.
Στην Επανάσταση του 1821 χρωστάμε
πολλά. Χρωστάμε σεβασμό και αναγνώριση
των θυσιών τους. Προσέφεραν αίμα θυσία
ζωής. Πολέμησαν για του Χριστού την Πίστη
την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία. Η
Επανάσταση δημιούργησε το νέο ελληνικό
κράτος, έστω και περιορισμένο σε έκταση,
χωρίς τους αναγκαίους πόρους επιβίωσης,
πολιτικά και οικονομικά εξηρτημένο. Αυτό
το κράτος μεγάλωσε, τα όριά του με νέους αγώνες και θυσίες. Θα ήταν δε ακόμη μεγαλύτερο , ισχυρότερο αν έλλειπε η διχόνοια.
Όμως η δύναμη ενός λαού δεν μετράει με
το στρέμμα αλλά με την δύναμη της ψυχής
και με το αίμα.
Το καλύτερο μνημόσυνο στους ήρωες του
1821 θα είναι να αγαπήσουμε με όλη την δύναμη της ψυχής μας την πατρίδα μας αποδεχόμενοι θυσίες. Έχουν προτεραιότητα η
αρετή η γνώση η εθνική ενότητα και η ικανότητα να βλέπουμε μακριά καθώς και να
διεισδύουμε στο βάθος των γεγονότων.
Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Τι έχεις καημένε πλάτανε
και στέκεις μαραμένος,
με τις ριζούλες στο νερό
με τη δροσιά στα φύλλα;
Παιδιά μ’, σαν με ρωτήσατε,
να σας το μολογήσω.
Αλή Πασάς επέρασε
με δεκαοχτώ χιλιάδες.
Κι όλοι στον ίσκιο μ’ έκατσαν
και κάτω απ’ τη δροσιά μου
κι όλοι σημάδι μ’ έβαλαν
κι όλοι με τουφεκίσαν
Κλέφτικο, στερεοελλαδίτικο (ΒΚ)
Σελίδα 9

Γενέθλια του περιοδικού μας
Η Φωνή της Άσκρης συνεχίζει ακούραστα και
με συνέπεια το έργο της και με όλες της τις δυνάμεις έρχεται να σας συντροφεύσει το 3μηνο
της Άνοιξης.
'Ενας κύκλος 8 χρόνων κλείνει με το παρόν
τεύχος. Ελπίζω τα 33 τεύχη να προσέφεραν
στους αναγνώστες μας [ειδικά Ασκραίους] πληροφορίες και γνώσεις από την γενέτειρά τους.
Εύχομαι η από δω και πέρα πορεία της να είναι
ακόμα πιο αντάξια των προσδοκιών σας.

Ευχαριστούμε όσους δέχονται με προθυμία να
την διαβάζουν και να μας πουν τις σκέψεις τους
που βοηθούν στην αρτιότερη παρουσίασή της.
Ακόμη ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν και
προσπάθησαν, για το καλύτερο. Μεταξύ αυτών
είναι και οι Αφοί Τζανίμη, τους ευχαριστούμε.
Από το περιοδικό μας και εμάς που εργαστήκαμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας
θερμές ευχές για καλή σαρακοστή όμορφη Άνοιξη και καλή Ανάσταση!.

Μηνύματα που λάβαμε
Ευχαριστώ πολύ για τη φωνή της πατρίδας.
Με συγκίνηση το διαβάζω.
Χαρούμενο γεμάτο υγεία το νέο έτος
Β. Παπαθεοδοσίου

Σε ένα παλαιό νεκροταφείο του Μονάχου, υπάρχει
ο τάφος του μικρού Λεωνίδα Ανδρούτσου. Μετά τον
θάνατο του Οδυσσέα η φτωχή χήρα Ελένη με τον
γιο της πέρασαν δύσκολα χρόνια. Ο Λουδοβίκος
πήρε το παιδί στη Βαυαρία να το σπουδάσει. Ο άτυχος όμως Λεωνίδας, πέθανε 12 ετών από χολέρα.
Πάνω στο τάφο του είναι γραμμένο το εξής...
“Είμαι βλαστάρι ανθηρό, από άνδρες αρίστους
βγαλμένο, οι οποίοι αντί για καλά, οδυνηρά έπαθαν.
Τον παππού μου τον κυνήγησε και τον σκότωσε ο τύραννος όχι με δύναμη αλλά με δόλο, φαρμάκι δίδοντάς του ολέθριο. Τον πατέρα μου τον αδάμαστο
στους πολέμους, άντρες εχθρικοί από πύργο τον
γκρέμισαν ψηλό. Η μητέρα μου δε, που σε μια σπηλιά του Παρνασσού με γέννησε, κλαίει εδώ τον δωδεκαετή που (κι αυτός) καταστράφηκε”

Ευχαριστώ για τις ευχές και αντεύχομαι ομοίως
Καλή Χρονιά και προπάντων υγεία.
Ευχαριστώ και για τη “ΦΩΝΗ της ΑΣΚΡΗΣ”.
Πάρις Βαρβαρούσης
Καλή χρονιά στην Άσκρη. Γ. Λυκούρας.
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου
«Η φάτνη είναι η ταπεινή καρδιά, που μοναχά σ’
αυτή πηγαίνει και γεννιέται ο Χριστός» γράφει ο
Κόντογλου.
Ας το ευχηθούμε εις εαυτούς και εις αλλήλους.
Ευλογημένο Δωδεκαήμερο.
Χριστός Ετέχθη. π. Ευάγγελος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣΟΣ
Ευχαριστώ για το τεύχος. Χρόνια Πολλά σε όλους σας. Γιάννης Σ. Γκανάσος
Αγαπητέ κ. Πέππα
Σας ευχόμαστε Καλή χρονιά με υγεία και
δύναμη για να συνεχίσετε το έργο του πολιτισμού.
Σας ευχαριστώ για την αποστολή της εφημερίδας η “Φωνή της Άσκρης”, για την οποία οι
συντελεστές της αξίζουν συγχαρητήρια. Θα
ωφεληθούν πολύ οι νέοι και τα μικρότερα
παιδιά της Άσκρης εάν την διαβάζουν.
Πολλούς χαιρετισμούς και στην κα Μπίμπα,
την οποία, επίσης, ευχαριστώ για την αποστολή της εφημερίδας.
Χαρίκλεια Τσοκανή
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Σκέψεις

Τα ερείπια των Θεσπιών, στο βάθος ο Ελικώνας.
RUINS OF THESPEIA, MOUNT HELICON. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1821
ΕΚΔΟΣΗ: DODWELL, EDWARD. A CLASSICAL AND TOPOGRAPHICAL TOUR THROUGH GREECE,
DURING THE YEARS 1801, 1805, AND 1806, ΛΟΝΔΙΝΟ, RODWELL AND MARTIN, 1819.
Γεννάδιος βιβλιοθήκη - αμερικανική σχολή κλασικών σπουδών στην Αθήνα
Η ευημερία παράγει παράσιτα
Ρώτησαν τον ιδρυτή του
Ντουμπάι, Σεΐχη Ρασίντ, πώς
βλέπει το μέλλον της χώρας
του και εκείνος απάντησε:
«Ο παππούς μου ίππευε καμήλα, ο πατέρας μου το ίδιο,
εγώ οδηγώ Μερσεντές, ο γιος μου Land
Rover, ο εγγονός μου πάλι Land Rover θα
οδηγεί, αλλά ο δισέγγονος μου μάλλον πάλι
καμήλα θα ιππεύει...» Γιατί το λέτε αυτό;
«Υπάρχουν κάποιες αέναες αρχές που διέπουν τα πάντα στη ζωή. Και για να γίνω συγκεκριμένος, οι δύσκολες εποχές πλάθουν
δυνατούς άνδρες, οι δυνατοί άνδρες δημιουργούν καλές εποχές, οι καλές εποχές
παράγουν ανίσχυρους άνδρες και οι ανίσχυροι άνδρες δημιουργούν σκληρές εποχές.
Πολλοί δεν θα καταλάβουν, αλλά η ευημερία και η ευμάρεια στη χώρα μας παράγει
παράσιτα και όχι μαχητές της ζωής …»

Άνοιξη
Έφτασ’ η ώρια Άνοιξη —το λεν τα χελιδόνια
κι ο σκυθρωπός Χειμώνας εκίνησε να
φύγει·

του στέλνει κείνη λούλουδα, αυτός
τής ρίχνει χιόνια,
και με τ’ αθώο γέλιο της τα δάκρυά του σμίγει.
Στο γαλανό παλάτι του ο Φοίβος τριγυρίζει και,
χύνοντας, αφόβιστα ολόχρυσες αχτίδες,
σ’ ό,τι στο δρόμο του βρεθεί το χρώμα του χαρίζει
κι αφήνει πίσω του χαρά και άσβεστες ελπίδες.

Τα δέντρα πρασινίσανε και γιόμισαν λουλούδια·
του πιστικού ακούγεται η γέρικη φλογέρα
να σιγολέει άφταστα κάθε πρωί τραγούδια,
και τα πουλιά να κελαηδούν τον ύμνο τους στη μέρα.
Παντού ξεχύνετ’ η χαρά. Μόνον εσύ, μικρή μου,
βλέπεις τις τόσες ομορφιές με μάτια δακρυσμένα.
Έλα να βρεις παρηγοριά στ’ ολόθερμο φιλί μου!
Επρόβαλε η Άνοιξη! Ξέχνα τα περασμένα!

Κ. Καρυωτάκης
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Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Πρωτόγνωρες είναι οι συνθήκες που έχει
επιβάλλει η πανδημία στην Ανθρωπότητα, με
αναπόφευκτη αδρανοποίηση του Πολιτιστικού
Συλλόγου Γυναικών Άσκρης, σύλλογο με
πλούσια και πολυποίκιλη ιστορία δεκαετιών.
Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου βρίσκονται
στο ‘‘ψυγείο’’ και σε αναστολή για άγνωστο
χρονικό διάστημα ακόμη. Ωστόσο ο Σύλλογός
μας οργανώνεται και προγραμματίζει δράσεις
ώστε να είναι έτοιμος για τη στιγμή άρσης των

απαγορεύσεων.
Σαν έτοιμοι από καιρό….. για την έναρξη
και πάλι των δραστηριοτήτων το προσεχές καλοκαίρι.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
σας εύχεται

Ευτυχία
Την ευτυχία στη ζωή κανείς δεν την πουλάει
Δεν είν’ στα ράφια προσφορά στης αγοράς καλάθι
Είν’ το αιώνιο μυστικό το όνειρό τ’ ανθρώπου
νέου μεγάλου γέροντα που διαρκώς ξεφεύγει
Η βάσανος των ποιητών, σοφών, απλών και βασιλιάδων
γράφουν πασχίζουν να τη βρουν μα σαν καπνός τους φεύγει
Το σώμα της αέρινο ομίχλη τα μαλλιά της
το πρόσωπό της είδωλο στο βάθος του καθρέφτη
Γελάει σε όποιον την κοιτά και λειώνει αν την πιάνει
Βρίσκεται μέσα στην ψυχή αυτών που την ζήτησαν
στα νιάτα τους, στα γηρατειά και σε όλη τη ζωή τους
Δεν φαίνεται δεν δείχνετε δεν περπατά δεν στέκει
γίνεται μόνο αισθητή όταν αυτή μας λείπει
σαν την ξηρά στο ναυαγό, στην έρημο τα’ αλάτι
η όαση και το νερό όταν ο ήλιος καίει
Παρούσα είν στον έρωτα, παρούσα στην αγάπη
μέσα στον φίλων συντροφιά και της ζωής στην φύση
Σ’ όποιον τα άφθαρτα ζητά, σε όλη την ζωή του
Γιάννης Σ. Γκανάσος

Καλό Πάσχα

με υγεία και δύναμη!
Ύμνος για τον Στέφανο Τσιτσιπά
τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα
Ο συνθέτης και στιχουργός Γιώργος
Λυκούρας, σύζυγος της Ελένης Γρεβενιώτη, συνέθεσε έναν ύμνο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, εμπνευσμένος από την
πρώιμη πλην σημαντική πορεία και εντυπωσιακή εξέλιξη του Έλληνα πρωταθλητή στο άθλημα του τένις. Οι στίχοι:
Αφού η αγάπη κι ο αγώνας πάνε μαζί
και νικητής είναι αυτός που πιο πολύ αγαπά
βάλτε ταλέντο, βάλτε ιδρώτα, πείσμα και ψυχή

να μοιάσουμε στον Στέφανο τον Τσιτσιπά
Αφού η νίκη είν’ ωραία και χαμογελά
και της πατρίδας τη σημαία υψώνουμε παιδιά
βάλτε ταλέντο, βάλτε πείσμα, τέχνη και καρδιά

να μοιάσουμε στον Στέφανο τον Τσιτσιπά
Στεφάνι στον Στέφανο τον Τσιτσιπά
στεφάνι σ’ όποιον παλεύει στη ζωή
στεφάνι στον Στέφανο τον Τσιτσιπά
Από τη διεύθυνση
που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε τον
Ύμνο. Τραγουδά η
παιδική χορωδία του
4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής, υπό την διεύθυνση του Γρ. Αϊβαζόπουλου.
https://www.tennis24.gr/ymnos-gia-ton-tsitsipaapo-ton-syntheti-giorgolykoura/?fbclid=IwAR1kUfAoYxa1URRUNKrQki
6VzOXWEhKX9Mil4LyV_mxnfep-GLAufSyjmWc
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Φέτος ο Σύλλογος συμπλήρωσε 11 χρόνια.
11 χρόνια γεμάτα δραστηριότητες και επιτυχίες. Είναι ο πλέον γνωστός σύλλογος στη
Βοιωτία, αλλά και τόσο διαφορετικός από όλους τους άλλους. Ποτέ άλλοτε οι Ασκραίοι
δεν γνώριζαν τόσα πολλά για την ιστορία τους
και τις ομορφιές του τόπου τους. Ποτέ άλλοτε
δεν έγινε η Άσκρη κέντρο ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων αναγνωρισμένη από όλους τους Βοιωτούς. Ποτέ άλλοτε δεν επισκέφτηκαν την Άσκρη τόσο πολλοί ξένοι. Σε κανένα χωριό δεν υπάρχει ανάλογο πνευματικό
κέντρο. Η εφημερίδα μας η “Φωνή της Άσκρης” κατατάσσεται ανάμεσα στις καλύτερες
τοπικές εφημερίδες του είδους της σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί Ασκραίοι, κυρίως γυναίκες και κοπέλες δεν απευθύνθηκαν στο κοινό με τέτοια άνεση και
χάρη.
Θέσαμε συγκεκριμένους στόχους με αντικειμενικό σκοπό την ανάδειξη της κοιλάδας
των Μουσών και δεν παρεκκλίνουμε ούτε κατά κεραία. Δώσαμε μασημένη τροφή αλλά …
Η μελέτη μας για την ανάδειξη της Κοιλάδας
των Μουσών τα λέει όλα. Από τα έργα μηδενικού κόστους, μέχρι τα έργα πνοής. Από το μεγάλωμα στο γεφυράκι του Χριστού, μέχρι το
θέατρο. Η μελέτη αποτελεί ένα σχέδιο σταδιακής ανάπτυξης και βρίσκεται από τριετίας στα
χέρια του Δημάρχου.
Για να έλθουμε στον απολογισμό του προηγουμένου έτους:
Έγιναν οι εκλογές του Συλλόγου. Κόψαμε
την πίτα του Συλλόγου και ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τον Παύλο Καρποδίνη.
Λόγω covid δεν πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο.
Γιορτάσθηκαν τα Μουσεία 2019 με ομιλία
έξω από το Πνευματικό Κέντρο και κορυφαία
εκδήλωση, στο χώρο του μοναστηριού του Χριστού.΄Το θεατρικό μας, «Το Γεννέσιον της Άσκρης» ήταν καταπληκτικό.
Ας θυμηθούμε την νύμφη Άσκρη:
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Ουρανέ πατέρα, σε ευχαριστώ που με έβαλες
να ζω στον Ελικώνα.
Ένας τεράστιος βράχος στο κέντρο της Βοιωτίας
με τις πτυχές του γεμάτες ζωή.
Έβαλα το βουνό στην ζωή μου, αγάπησα το κάθε
βήμα μου σε αυτό, άνοιξα την ψύχη μου και τα
ματιά μου και πήρα την αύρα της φύσης, μαγευτικά από την τελειότητά της.....
Και έτσι την ομορφιά πολύ ατένισα...........
Στην Πολιάνα, κάτω από τις βελανιδιές, που
μου έδωσαν το όνομά τους, φιλοξένησα τον κοσμοσείστη Ποσειδώνα.
Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου του γέννησα δίδυμους γιούς, τους ποτάμιους θεούς Ολμειό και Περμησσό.
Ο ένας κυλάει δυτικά και ο άλλος ανατολικά.
Για να τονίσω την γλυκιά αγριάδα και για να
ποτίσω τα σπαρτά
Κάναμε νυκτερινό περίπατο με τον Σύλλογο Ελικωνίων κατά την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, απολαμβάνοντας την ανατολή της
Σελήνης και την επανάληψη του θεατρικού
για «Το Γεννέσιον της Άσκρης».
Η μελέτης σκοπιμότητας για δημιουργία
Ησιοδικού πάρκου δεν ολοκληρώθηκε λόγω
νέων δεδομένων.
Η προσπάθεια του Συλλόγου να αποτρέψει
τον βιασμό του Ελικώνα με ανεμογεννήτριες,
απορροφά το σύνολο σχεδόν του διαθεσίμου
χρόνου. Τα 6 αιολικά πάρκα στον Ελικώνα, τα
9 στο Μαραντάλι και τα 3 σε Παλιοβορό - Σανίδα – Σπάτι, με πάνω από 70 ανεμογεννήτριες
θέλουν καθημερινή απασχόληση.
Αυτά για τον απολογισμό.
Για τον τρέχοντα χρόνο:
 Καθιέρωση διαδικτυακών μηνιαίων εκδηλώσεων, όσο κρατούν τα μέτρα. Αρχή από
Δευτέρα 5 Απριλίου.
 Ανακήρυξη μεγάλων δωρητών και επιτίμων μελών του Συλλόγου.
 Προστασία του φυσικού κάλλους της
Άσκρης με κάθε νόμιμο μέτρο.
Μουσεία 2021, έστω και διαδικτυακά.
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Κοινωνικά
Γεννήσεις

Η κόρη του Χρήστου Αθ. Πικάση
και της Τζούλης Δράκου, στις 6
Αυγούστου 2020, στην Στοκχόλμη

Ο Ζήσης, γιός της Ορσαλίας Γ.
Λεπενιώτη και του Παναγιώτη
Πόντικα στις 13Απριλίου 2019

Το αγόρι της Ελαιούσας Γ. Παπαλουκά και του Παναγιώτη Δάλα στις 9-10-20

Η Φωνή της Άσκρης εύχεται στα παιδάκια
να είναι καλότυχα σε όλη τους τη ζωή

Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
α. Τρεις εργάτες πληρώθηκαν για ένα έργο 900 €
και εργάσθηκαν:
 ο Α’ 4 ημέρες από 6 ώρες την ημέρα
 ο Β’ 6 ημέρες από 5 ώρες την ημέρα
 ο Γ’ 6 ημέρες από 6 ώρες την ημέρα
Το ωρομίσθιο είναι το ίδιο για κάθε εργάτη.
Ποια είναι η αμοιβή του καθενός;
β.

α ακέραιος

α=;

γ. Ένας γιατρός και ένας οδηγός λεωφορείου είναι ερωτευμένοι αμφότεροι με ένα ελκυστικό
κορίτσι τη Σάρα. Ο οδηγός του λεωφορείου πρέπει να πάει ένα μακρινό ταξίδι διάρκειας μιας
εβδομάδας. Πριν φύγει έδωσε στη Σάρα επτά
μήλα. Γιατί;

Τα παιδιά του Ευαγγέλου και της Ευσταθίας Τζανίμη.
Όλοι δημιούργησαν πολλοί καλές οικογένειες με εξαιρετικά παιδιά και υπέροχα εγγόνια. Οι 3 από αριστερά
α. 14
δεν είναι πια μαζί μας. Η Παναγιώτα Λυμπέρη και η
β. Η φλόγα, κατανάλωσε το οξυγόνο του ποτηριού
Αλεξάνδρα Τσιώρα μας άφησαν με διαφορά 13 ημερών.
και το κενό καλύφθηκε με νερό.
Η Φρειδερίκη πριν 6 χρόνια.
γ. Μανιτάρι
Καλό σας ταξίδι αγαπημένες μου εξαδέλφες (ΙΛΠ)

Λύσεις προβλημάτων 32ου τεύχους.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε Απεβίωσε
Χρυσούλα Σταμάτη-Καρατσώλη Σωτήριος
1932
17/01/2021
Τσιώρα
Αλεξάνδρα
Ευάγγελος
1933
19/01/2021
Δαμπάνης Μελέτιος
Κωνσταντίνος
1958
23/01/2021
Καπνογιάννης
Ιωάννης
Παναγιώτης
1930
29/01/2021
Χρήστου Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
1946
01/02/2021
Λυμπέρη Παναγιώτα
Ευάγγελος
1931
01/02/2021
Παπαπαναγιώτου Ματθαίος
Ευάγγελος
1933
01/02/2021
Κιούση
Δέσποινα
Δημήτριος
1941
02/02/2021
Πέππα
Ερασμία
γεωργικός
1942
02/02/2021
Γκούμας Ιωάννης
Ιωάννης
1969
03/02/2021
Μήτσαινας Αλέξανδρος
Βασίλειος
1937
06/02/2021
Χρήστου Ελένη
Ευάγγελος
1941
16/03/2021
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς
των θανόντων συμπατριωτών και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
«Ώρα να φεύγουμε, εγώ για να πεθάνω, εσείς για να ζήσετε. Ποιος από μας βαδίζει προς ένα καλύτερο
πεπρωμένο, αυτό μονάχα ο Θεός το ξέρει». (Οι τελευταίες λέξεις του Σωκράτη λίγο πριν πιει το κώνειο)

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε
από τη ζωή ο Αντιστράτηγος εν αποστρατεία και επίτιμος Διοικητής της ΧΧ
ΤΘΜ
Αλέξανδρος
Μητσαινας. Για την απώλειά
του, ο πρώην δήμαρχος Δίου
Δημ. Καραΐσκος σημειώνει:
“Ο στρατηγός Αλέξανδρος Μήτσαινας ήταν
ένας πολύ νοήμων και χαρισματικός άνθρωπος
και είχε πολλά προτερήματα. Ήταν διακριτικός,
φιλόστοργος, αλληλέγγυος, ειλικρινής, συμπαθής και πολύ περήφανος. Διακατέχονταν από
συνέπεια, από κοινωνικές ευαισθησίες, από ήθος. Παρότι υπηρέτησε στα ύπατα στρατιωτικά
αξιώματα, που λίγοι φτάνουν ως αυτά, ποτέ δεν
το έδειχνε, δεν το έλεγε και δεν επαίρονταν καθότι ήταν απλός, ταπεινός και πολύ καταδεκτικός. Τους ανθρώπους δεν τους έκρινε από τις θέσεις τους και τα αξιώματά τους αλλά κυρίως από
τον χαρακτήρα τους και τις προθέσεις τους. Όλους τους σέβονταν και ήθελε από τον καθένα,
και από τον πιο απλοϊκό, κάτι να μαθαίνει, όπως έλεγε.
Ήμουν τυχερός που τον γνώρισα και για χρόνια με τιμούσε με την φιλία του. Ήταν η “ψυχή”
της παρέας μας. Θα λείψει ο Αλέξανδρος, ο
Στρατηγός, από την αγαπημένη του οικογένεια,
θα λείψει από την κοινωνία, από την παρέα
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μας, απ’ όλους μας. Όλοι θα τον θυμόμαστε με
τις καλύτερες αναμνήσεις…”
Πολυαγαπημένη Μάνα και Αδελφή Χρυσούλα
Τώρα που φεύγεις για άλλους κόσμους στο δρόμο σου
θα βρεις μια κρήνη στα αριστερά του οίκου του Άδη.
Δίπλα σ' αυτήν βρίσκεται
ένα λευκό κυπαρίσσι. Σ' αυτήν την κρήνη μη πλησιάσεις
κοντά.
Αλλά
θα
βρεις μια άλλη κοντά στης
Μνημοσύνης την λίμνη, που αναβλύζει κρύο νερό και που φύλακες την φυλάνε.
Τότε πες: " Είμαι παιδί της Γης και του έναστρου
Ουρανού, και βεβαίως το γένος μου είναι ουράνιο. Αυτό το γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι. Φλέγομαι από την δίψα μου και χάνομαι, δώστε μου
γρήγορα κρύο νερό που αναβλύζει από την λίμνη της Μνημοσύνης. Και αυτοί θα σου δώσουν
να πιείς από την ιερή κρήνη. Και τότε μαζί με
τους άλλους ήρωες θα βασιλεύσεις....." (Ορφικοί)
Αυτά σου είπα ώρα 3 το μεσημέρι Κυριακή 17
Ιανουαρίου και έφυγα για Αθήνα προκειμένου
να ετοιμαστώ κατάλληλα για την επομένη. Τέλος, μόλις έφτασα στο σπίτι, χτύπησε το τηλέφωνο ηχώντας σαν πένθιμη καμπάνα...
Αιωνία σου η μνήμη, θα σε θυμάμαι με αγάπη
όσο ζω.
Η αδελφή σου
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Ο Χρήστος Πικάσης στου Σιακαντάρη. Διακρίνονται οι Νίκος και Σπύρος Β. Χρήστου και Θανάσης Μπαμπούλας

Επάνω: Παναγιώτης
Λεβέτας (1876-1919)
και Αικατερίνη Λεβέτα
– Ζαρίφη (1886-1962)
Δεξιά: Αθανάσιος Χολιασμένος (1870-1957)
και Βασιλική Χολιασμένου Μπαλόκα
(1880-1955)
Επάνω: Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1981. Ο παπαΠαύλος
και ο πρόεδρος Ιωάννης Δαμπάνης. Από τα μικρά γνωρίζω τον Λουκά Λυμπέρη, την Ουρανία Γαλάνη και την
Ντίνα Πέππα.. Αναγνωρίστε τους

Ένα μεγάλο “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ” στον κ. Ανδρουλιδάκη.
Χωρίς να έχει ιδιαίτερη σχέση με την Άσκρη ανέβηκε μαζί μας στον Ελικώνα, είδε και έδρασε.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Άγγελος Ανδρουλιδάκης
300 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα
Χρήστος Αθ. Πικάσης
50 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Ελεούσα Γ. Παπαλουκά
20 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Μαργαρίτα Μπόλμπαση
50 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Οικογέν. Ελένης Σταμάτη Μπίμπα 100 ευρώ στην μνήμη της Χρυσούλας Σταμάτη - Καρατσώλη
Γεώργιος και Μαρία Καρατσώλη
50 ευρώ στην μνήμη της μητέρας τους
Ελένη Κάβουρα
30 ευρώ στην μνήμη της Χρ. Καρατσώλη
Αντιγόνη Κιούση
100 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Χρήστος Λυμπέρης
100 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα
Αθ. Ζαχαρίας και υιοί
500 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα
Νικόλαος Χολιασμένος
50 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα
Δημήτριος Λυμπέρης
150 ευρώ στην μνήμη της μητέρας του
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