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“Ο
Ο Απόλλωνας και οι Μούσες “
Κοπέλες από διάφορες χώρες
χώρες, του School Of All Relations (SOAR)) με έδρα την Αίγινα, μετά
τριήμερη διαμονή στα “Δύο Ποτάμια”, περπατούν πλάι στον Ολμειό, εκεί που λούζονταν οι
Μούσες. Μετά την ξενάγηση και
αι τα τραγούδια, η αναμνηστική φωτογραφία. Δυστυχώς ο βροχερός καιρός δεν επέτρεψε να προσεγγίσουν το ποτάμι το οποίο είχε “φουσκώσει
φουσκώσει”.
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Ομιλία για το Άγιο Όρος και λειτουργία σχετικής εκθέσεως φωτογραφίας
Παρουσίαση του “Έργα
γα και Ημέραι” του Ησιόδου (Προαύλιο ΠΚ).
ΠΚ)
Θεατρικό δρώμενο με τον Ελικώνα, τις Μούσες και τον Ησίοδο (υπό εξέταση)
Θεατρική παράσταση με το έργο “Μαρία Πολυδούρη”
Πολυδούρη”. (Δημοτικό
(Δημοτ
Σχολείο Άσκρης)
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Αποστολή και διανομή του περιοδικούμας
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”

ΣΣ – συμβάντα - γεγονότα
Είμαστε στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Ο λάμπει
τα σχολεία έκλεισαν και ο υδράργυρος ανεβαίνει. Καιρός
για διακοπές. Βουνό ή θάλασσα! δηλαδή Φύση! και τούτο διότι είμαστε δημιούργημά της και εκεί ξαναβρίσκουμε την συναισθηματική μας ισορροπία.
Δείτε στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού που ανά
χείρας κρατάτε, " η ΕΝΟΤΗΤΑ είναι ΘΕΟΤΗΤΑ
αυτό μαρτυρά η χαρούμενη ομάδα που επισκέφτηκε τον Ελικώνα. Όμως αυτό δυστυχώς δεν
συμβαίνει στην χώρα μας μα ούτε και στο χωριό
μας. Αυτό φάνηκε στις 26 του Μάη....
Επειδή η εποχή όπως όλοι γνωρίζουμε είναι
αρκετά δύσκολη και απομονώνει τους ενθουσιασμούς και τις χαρές που προσφέρει η ζωή, ο
Σύλλογος Φιλοπροόδων φρόντισε και αυτό το
καλοκαίρι να διασκεδάσει τα δροσερά μας βράδια με τις καλοκαιρινές ποιοτικές εκδηλώσεις
του. Γιατί πως να το κάνουμε, πολιτιστικές εκδηλώσεις και καλοκαίρι είναι ταυτισμένα.
Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στην ουσία
του καλοκαιριού των εκλογών και προ παντός
των εκδηλώσεων. Ας συγκρατήσουμε τις ημερομηνίες από το πρωτοσέλιδο, και ας τις παρακολουθήσουμε με ευγνωμοσύνη. Διότι τόσο ο
Σύλλογος Φιλοπροόδων και ο Σύλλογος Γυναικών Άσκρης, όσο και οι Σύλλογοι των άλλων
χωριών του Δήμου μας, μοχθούν για κάτι καλλίτερο κάθε φορά.
Η Φωνή της Άσκρης εύχεται το 3μηνο που ακολουθεί να μας βρει γεμάτους δύναμη, θετική
ενέργεια και με ΕΝΟΤΗΤΑ γιατί όπως λέει και
το γνωμικό του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ "Πρέπει
να μάθουμε να ζούμε μαζί ως αδέλφια αλλιώς
θα πεθάνουμε ως ανόητοι ".

Καλό
καλοκαίρι
Περιμένουμε άρθρα σας
γεμάτο
θάλασσα,
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν αγάπη και ανέμελες
στιγμές.
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
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Ελ. Σταμάτη Μπίμπα

Σελίδα 2

Η καρδιά του θέρους. Καιρός για ανάπαυση.
μαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δέ τοι ἄνδρες εἰσίν
(Ησίοδος, “Έργα και Ημέραι”, 586)
Και μόλις το γαϊδουράγκαθο ανθίζει και το τζιτζίκι βουερό
πάνω στο δέντρο καθισμένο οξύ τραγούδι χύνει συνεχώς
απ᾽ τα φτερά του κάτω, την ώρα του θέρους τού κοπιαστικού,
τότε παχύτατες οι γίδες είναι κι άριστο το κρασί,
λάγνες όσο ποτέ οι γυναίκες, μα ασθενικότατοι οι άντρες,
αφού ο Σείριος τους ξεραίνει το κεφάλι και τα γόνατα,
κι είναι το δέρμα μαραμένο από την κάψα. Μα τότε πια
είθε να έχεις τη σκιά του βράχου και βίβλινο κρασί,
κριθαρόψωμο με γάλα ζυμωμένο και γάλα από γίδες που παύουν να θηλάζουν, 590
κρέας από δασόθρεφτη δαμάλα που δε γέννησε ακόμα
κι από πρωτότοκα κατσίκια. Να πίνεις κι από πάνω φλογερό κρασί
στον ίσκιο καθισμένος, με χορτασμένη από φαΐ καρδιά,
το πρόσωπό σου στρέφοντας απέναντι στο Ζέφυρο που ζωηρά φυσάει.
Κι από αέναη κρήνη και τρεχούμενη, αθόλωτη, να χύνεις πρώτα
τρία μέρη το νερό, ενώ το τέταρτο κρασί να ρίχνεις.

Σχόλια (Πρόκλου, Γκιργκένη κλπ.)
Οι γίδες είναι παχύτατες, επειδή μετά τον απογαλακτισμό των κατσικιών, καταναλώνουν
την τροφή για το δικό τους σώμα' και το κρασί
είναι άριστο, επειδή τότε πλέον έχει διαπιστωθεί
ότι απέφυγε τις αλλοιώσεις από τη μεταβολή
των εποχών του ήλιου, καθώς δεν αλλοιώθηκε
παρόλο που πέρασε χειμώνα, άνοιξη και καλοκαίρι. Και οι γυναίκες, που ως προς την κράση
τους είναι πιο ψυχρές και γι' αυτό έρχονται σε
οργασμό πιο αργά, είναι πιο οργασμικές τώρα
που ζεσταίνονται. Οι άντρες όμως είναι πιο αδύναμοι, επειδή από τη φύση τους είναι πιο θερμοί
και πιο ξηροί από τις γυναίκες και τώρα ζεσταίνονται περισσότερο λόγω της εξωτερικής θερμότητας.
Σείριο μπορεί να λέει τον ίδιο τον ήλιο, μπορεί
όμως και να λέει το πιο λαμπρό αστέρι του αστερισμού του Κυνός' γιατί και αυτό τότε, όταν ανατέλλει πριν από τον ήλιο, καίει πολύ και είναι
αίτιο καυσώνων που αποκαλούνται Κυνικά καύματα. Ποια είναι, λοιπόν, τα γιατρικά της ζεστής;
 Η ανακουφιστική σκιά κάτω από τους
βράχους.
 Βίβλινο κρασί, το οποίο ονομαζόταν έτσι
από ένα ποτάμι, μάλλον αυτό που κατεβαίνει
από το εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή του Χριστού πρέπει να καλλιεργούσαν σιτηρά, ενώ τα αμπέλια και τις άλλες καλλιέργειες
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γύρω από τον Περμησσό για να μπορούν να τα
φυλάνε.
 Γάλα από γίδες αποκομμένες. Όταν οι γίδες σταματήσουν να θηλάζουν το γάλα τους γίνεται ψυχρότερο και δεν έχει πολλούς θρόμβους
(Πρόκλος). Οι αρχαίοι έπιναν συνήθως το γάλα
των προβάτων και των κατσικιών και πολύ σπάνια των αγελάδων. Μολονότι το γάλα αμέσως
μετά τον τοκετό (πυός) θεωρούνταν ως λιχουδιά,
ως καλύτερο λογαριαζόταν το γάλα προς το τέλος της περιόδου του θηλασμού.
 Κρέας από δασοθρεμμένη αγελάδα, δηλαδή από δαμάλα αδάμαστη, που δεν ανατράφηκε ως μέρος ήμερης αγέλης, αλλά μεγάλωσε
μόνη της στην ερημιά. Ο ποιητής δεν περιγράφει
τον τρόπο ζωής έκλυτων ανθρώπων αλλά ανθρώπων που δουλεύουν με τα χέρια τους τη γη
και βγάζουν το ψωμί τους· γιατί για τέτοιους ανθρώπους δεν είναι τίποτα καλύτερο από αυτήν
την πλούσια και δύσπεπτη τροφή.
 Οι αρχαίοι ποτέ δεν έπιναν ανέρωτο κρασί. Το θεωρούσαν δείγμα απρέπειας και αγένειας. Μια από τις τυπικότερες αναλογίες του κράματος (εξ ου και η λέξη κρασί) νερού - οίνου ήταν
τρία προς ένα. Πρόκειται για μια αναλογία που
στοχεύει περισσότερο στην αναζωογόνηση από
την κούραση και τη ζέστη παρά στη δημιουργία
ευφορίας.
(ΙΛΠ)
Σελίδα 3

Η Χορωδία της Άσκρης
Και νέα εκδρομή οργάνωσε η χορωδία μας.
Ένα απογευματινό προσκύνημα στην Ι. Μονή
Δαδιού, ενημέρωση για την ιστορία της και επίσκεψη των εγκαταστάσεων. Εκεί γνωρίσαμε και
το δέντρο γαύρος, από όπου και η σύγχρονη ονομασία της Μονής. Ακολούθησε βόλτα και καφές στην πλατεία της Αμφίκλειας. Ήταν μία πολύ καλή εξόρμηση.

Την Κυριακή 30 Ιουνίου έγινε, στο προαύλιο
της εκκλησίας του χωριού μας, η ετήσια συναυλία της χορωδίας, με συμμετοχή και της χορωδίας Ακραιφνίου. Άρχισαν οι φιλοξενούμενοι με
ωραία ελαφρολαϊκά και συνέχισε η χορωδία της
Άσκρης με ρεμπέτικα, σε εξαιρετική απόδοση.
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Στο τέλος της συναυλίας, ο Παπαθανάσης, με
την υπέροχη φωνή, μας προσγείωσε στις χαμένες πατρίδες και μας θύμισε τα εγκλήματα των
Τούρκων με το καταπληκτικό τραγούδι “Στου
Βοσπόρου τ’ αγιονέρια”.
Καλό Καλοκαίρι
Υπόθεση Πατσίφικο
Το 1849 είχε απαγορευτεί το κάψιμο του Ιούδα
το Πάσχα· υπεύθυνος για την απαγόρευση αυτή
θεωρήθηκε (εσφαλμένα) ο Ντον Πατσίφικο, εβραίος πορτογαλικής καταγωγής που ζούσε
στην Αθήνα, με αποτέλεσμα το εξαγριωμένο
πλήθος να καταστρέψει το σπίτι του και να λεηλατήσει την περιουσία του, ενώ η αστυνομία αδιαφορούσε (ίσως επειδή ηγέτες του όχλου ήταν
δυο υπουργοπαίδια).
Ο Πατσίφικο ζήτησε αποζημίωση από την ελληνική κυβέρνηση, όμως το ποσό που ζητούσε
κρίθηκε υπέρογκο. Όταν δεν μπόρεσε να αποζημιωθεί, ζήτησε την προστασία της Αγγλίας -ήταν
άγγλος υπήκοος, αφού είχε γεννηθεί στο Γιβραλτάρ.
Ο Πάλμερστον, που ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών, απάντησε με πρωτοφανή τρόπο: κήρυξε
ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδας και προέβη σε
συλλήψεις ελληνικών πλοίων και κατάσχεση του
φορτίου τους ώστε να συγκεντρωθούν τα χρήματα για την αποζημίωση του Πατσίφικο. Ήταν
μια από τις πρώτες εκδηλώσεις της λεγόμενης
«διπλωματίας των κανονιοφό-ρων». Ο αποκλεισμός κράτησε δυο μήνες.
Οι άλλες δύο εγγυήτριες δυνάμεις, Γαλλία και
Ρωσία, διαμαρτυρήθηκαν για την δυσανάλογα
βίαιη αντίδραση και τελικά το θέμα Πατσίφικο
παραπέμφθηκε σε διαιτησία η οποία επιδίκασε
στον αιτούντα πολύ χαμηλότερη αποζημίωση
απ’ όσο ζητούσε.
Όταν το επεισόδιο είχε τελειώσει, το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή των Λόρδων, η οποία καταδίκασε τις ενέργειες του Πάλμερστον. Όμως, η
Βουλή των Κοινοτήτων, στις 25 Ιουνίου 1850, αναίρεσε την απόφαση. Ο Πάλμερστον κέρδισε
την ψηφοφορία αλλά και τη δυσαρέσκεια της
βασίλισσας Βικτωρίας.
Σ.Σ. Έτσι μας αντιμετώπιζαν οι Άγγλοι, αλλά
και οι Γάλλοι.
Σελίδα 4

Ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδος - 1882
Άγγελος Βλάχος (1838 – 1920)
Ξεύρεις τὴν γῆ ποὐ ἀνθεῖ
φαιδρὰ πορτοκαλέα
καὶ κοκκινίζει ἡ σταφυλὴ
καὶ θάλλει ἡ ἐλαία;
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

Ξεύρεις τὴν γῆ, ἥτις παντοῦ
μὲ αἵματα ἐβάφη,
ὁποῦ κοιλάδες καὶ βουνὰ
εἶναι τυράννων τάφοι;
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

Σ.Σ. Αυτοί είναι κάποιοι σατιρικοί στίχοι του
αείμνηστου Γ. Βλάχου, γραμμένοι περίπου το
1900. Αναφέρεται στην Ελλάδα και έφτασε ως
τις μέρες η φράση “χώρα που ανθεί η φαιδρά
πορτοκαλέα” να σημαίνει την χώρα εκείνη
που δεν υπάρχει σοβαρότητα στην αντιμετώπιση των καταστάσεων και χαρακτηρίζεται
από έλλειψη οργάνωσης εν γένει.
ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ο θάνατος καραδοκεί,
να του δώσουνε λουλούδια γονείς καταπιεστικοί.
Γονείς σκληροί κομπλεξικοί όλοι μ' απωθημένα,
μη πει τίποτε ο κόσμος ξεσπάνε στα καημένα.
Αλήθεια πόσοι εγγράμματοι και πόσοι σπουδαγμένοι, είναι όλοι αδιόριστοι με την καρδιά σφιγμένη.
Και βάλτε εσείς στην ζυγαριά γράμματα με την
τέχνη,
ποιός έχει άραγε δουλειά και που το χρήμα πέφτει;
Δεν έτυχε να δείτε πτυχιούχο ταξιτζή
και γκαρσόνι σε μπαράκι με πτυχία στο καρφί;
Μόνα τους πρέπει τα παιδιά απόφαση να πάρουν
για να παλέψουν με καρδιά και πέρα να τα βγάλουν.
Εμείς μονάχα σαν γονείς μια γνώμη θε να δώσουμε
ότι και να διαλέξουνε πρέπει να τα σκοτώσουμε;
Σ.Σ. Ο Μπάμπης Ζερβός είναι φίλος και
αναγνώστης της “Φωνής της Άσκρης”

Ο χωρικός και η γριούλα
Ένας καλοσυνάτος χωρικός πάει για ψώνια
στο χωριό, αλλά χαλάει το αυτοκίνητό του και
αναγκάζεται να το πάει για επισκευή στο συνεργείο της περιοχής. Όμως επειδή το αυτοκίνητο δεν μπορεί να επισκευαστεί την ίδια μέρα, αποφασίζει να γυρίσει σπίτι του με τα πόΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 26

Γῆ μήτηρ παλαιῶν θεῶν
καὶ νέων ἡμιθέων
γῆ ἀναμνήσεων κλεινῶν
καὶ γῆ ἐλπίδων νέων
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

δια. Το βασικό πρόβλημά του είναι πώς θα
κουβαλήσει τα πράγματα που αγόρασε, δηλαδή 10 κιλά μπογιά, έναν άδειο κουβά, δύο κότες και μια χήνα. Ενώ προβληματίζεται, τον
πλησιάζει μια γριούλα που όπως φαίνεται έχει
χαθεί…
- Μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς θα πάω
στο τάδε μέρος του χωριού; Ρωτάει εκείνη.
- Βέβαια, το αγρόκτημά μου είναι εκεί κοντά,
ελάτε μαζί μου. Το πρόβλημα μου όμως είναι
πώς θα κουβαλήσω τα ψώνια μου, απαντά εκείνος.
- Απλούστατο, λέει η γριούλα. Βάλτε το κουτί
της μπογιάς μέσα στον άδειο κουβά και πιάστε
τον με το ένα χέρι! Πιάστε τη χήνα με το άλλο
χέρι και βάλτε από μία κότα σε κάθε μασχάλη!
Ο χωρικός εντυπωσιάστηκε, την ευχαρίστησε για την ιδέα και συνέχισαν μαζί. Σε κάποια
στιγμή, ο χωρικός πρότεινε να κόψουν δρόμο.
Οπότε η γιαγιά του λέει:
- Α όχι, από εκεί είναι ερημιά. Ποιος με διαβεβαιώνει ότι καθ' οδόν δεν θα με στριμώξετε, κι
αφού μου σηκώσετε το φουστάνι, θα μου κάνετε ένας Θεός ξέρει τι…
Ο χωρικός χωρίς να θέλει να την προσβάλλει της απαντάει:
- Ήμαρτον Θεέ μου, πώς θα μπορούσα να σας
κάνω κάτι τέτοιο, αφού μεταφέρω 10 κιλά
μπογιά, δύο κότες, μια χήνα; Θα χάσω τα πτηνά μου…
- Απλούστατο, απαντά εκείνη. Θα ακουμπήσετε κάτω τη χήνα, θα την καλύψετε με τον άδειο κουβά, θα βάλετε από πάνω το κουτί της
μπογιάς και εγώ θα κρατάω τις κότες!!!
Αν αγωνιστείς μπορεί και να χάσεις Αν δεν αγωνιστείς είσαι ήδη χαμένος (Μπέρτολτ Μπρεχτ)

Σελίδα 5

Λιθοβολισμός του βουλευτή Λυκίδη
Μετά τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, της
28.9.480 π.Χ., κατ’ εντολήν του Ξέρξη, ο αρχιστράτηγος των περσικών δυνάμεων εισβολής
στην κατεχόμενη Ελλάδα, Μαρδόνιος, έστειλε
διαδοχικά δύο ειδικούς απεσταλμένους, τον
γιο του Αμύντα τον Αλέξανδρο και τον Ελλησπόντιο Μουρυχίδη, με δελεαστικές προτάσεις
για συνθηκολόγηση, στους Αθηναίους.
Εκείνοι, ηγούμενοι της αντίστασης κατά των
Μήδων, με επικεφαλής τον Θεμιστοκλή, κι επιλέγοντας τα «ξύλινα τείχη», βρισκόντουσαν
πρόσφυγες στη Σαλαμίνα καθώς τη γη τους
κατέλαβαν και πυρπόλησαν οι κατακτητές.
Την 1η πρόταση Μαρδονίου την απέρριψαν με
το γνωστό έκτοτε «όσο ο ήλιος θ’ ακολουθεί
τον ίδιο δρόμο που και σήμερα πορεύεται, αποκλείεται να κάνουμε συνθήκες με τον Ξέρξη». Διότι, όπως είπαν, «ελευθερίης γλιχόμενοι
αμυνεύμεθα ούτως όκως αν και δυνώμεθα» (η
λαχτάρα της λευτεριάς μας παρακινεί να τον
αντιμετωπίσουμε [τον κατακτητή] μ’ όση δύναμη έχουμε- Ηροδότου VIII-143).
Ο Μαρδόνιος, στο «Εδαφικό & Περιουσιακό», πρότεινε να τους δώσει πίσω όλη τη γη
τους κι επιπρόσθετα όποια άλλα εδάφη ήθελαν για να ορίζουν. Στις «Αποκαταστάσεις»
πρότεινε να τους ξανακτίσει τους ναούς που
είχαν καταστρέψει τα στρατεύματά του και
στην πτυχή της «Διακυβέρνησης» τούς πρότεινε αναγνώριση της αυτονομίας τους, με μόνο
αντάλλαγμα να συνθηκολογήσουν με τον
Ξέρξη και να συνομολογήσουν συμμαχία μαζί
του («ημίν ομαιχμίην συνθέμενοι άνευ τε δόλου και απάτης», (VIII-140). Όπως μήνυσαν και
στους Λακεδαιμονίους οι Αθηναίοι, «μολονότι
ξέρουμε καλά πως θα 'χουμε μεγαλύτερο κέρδος αν κάνουμε συνθήκες με τον Πέρση παρά
αν τον πολεμάμε («κερδαλεώτερόν εστι ομολογέειν τω Πέρση μάλλον ή περ πολεμέειν»),
ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» («το
ημέτερον φρόνημα σαφέως, ότι ουδαμά προδώσομεν την Ελλάδα» ΙΧ-7).
Μετά την 1η απόρριψη των προτάσεών του,
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ο Μαρδόνιος τις ξανάστειλε με τον Μουρυχίδη
στη Σαλαμίνα, στην εν εξορία Βουλή των 500.
Τότε κατά βουλευτής, ονόματι Λυκίδης, γράφει ο Ηρόδοτος (ΙΧ-5)- πρότεινε να δεχτούν
κατά προτάσεις και να κατά πάνε για έγκριση
στην εν εξορία Εκκλησία του Δήμου. Κι ο Ηρόδοτος συνεχίζει: «Οι Αθηναίοι κατά αγανάκτησαν κι αμέσως, όσοι έβγαιναν από τη Βουλή κι όσοι ήρθαν απ’ έξω μόλις το ‘μαθαν, έβαλαν στη μέση τον Λυκίδη και τον σκότωσαν
με λιθοβολισμό («περιστάντες Λυκίδην κατέλευσαν βάλλοντες»). Έμαθαν κι οι γυναίκες
των Αθηναίων το τι τρέχει και ξεσηκώνοντας
η μια την άλλη βάδιζαν στο σπίτι του Λυκίδη
και σκότωσαν με λιθοβολισμό τη γυναίκα του
και κατάλιθοβόλησαν και τα παιδιά του» (IX-5)
(ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ)
ΣΣ. Ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες
Για την Παγκόσμια ημέρα της Μάνας (12 Μαΐου) παραθέτουμε συμβουλές προς τις κυοφορούσες μητέρες του Αγ. Παϊσίου
......... Έλεγε σ' έναν παιδίατρο:
-Να λες στις μητέρες να το νοιώθουν πόσο πολύ
τις ετίμησε ο Θεός, που τις αξίωσε να γίνουν μητέρες. Από την στιγμή που φέρουν μέσα τους το
συλληφθέν έμβρυον, έχουν μια δεύτερη ζωή.
Να μιλούν στο παιδί τους, να το χαϊδεύουν επάνω από την κοιλιά τους. Το έμβρυο τα αισθάνεται μυστικά αυτά.
Να προσεύχονται με πολλή αγάπη γι' αυτό.
Όπως αντίθετα αισθάνεται, όχι μόνο το γεννημένο παιδί τους, αλλά και το έμβρυο την έλλειψη
αγάπης της μάνας του, τα νεύρα της το θυμό της,
την απέχθειά της. Και δημιουργούνται τραύματα
στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σ' όλη του
την ζωή.
Τα άγια συναισθήματα της μάνας και η αγία
ζωή της, αγιάζουν το παιδί της από την ώρα της
συλλήψεώς του ακόμη. Τα ίδια ισχύουν και για
τον πατέρα.
Προσοχή λοιπόν στο χρονικό διάστημα των
9 μηνών, είναι πολύ ενδιαφέρον εξ ού και " είναι σε ενδιαφέρουσα".

Σελίδα 6

Καλοκαίρι και υγεία
Ο ήλιος είναι το ακούραστο μάτι τ'
ουρανού που όλα τα βλέπει και όλα
τα μαρτυρά. Είναι επόπτης του κόσμου και ρυθμιστής της τάξης και
της ασφάλειας, κάτι που μπορεί ν'
αποδειχθεί επικίνδυνο για όλους όσους αφεθούν στην
παιχνιδιάρικη διάθεσή του. Γι' αυτό
λοιπόν
φανείτε
προσεκτικοί.
… παιχνίδια στην Αλυκή

ΣΟΛΑΡΙΟΥΜ Όχι ευχαριστώ!!
Το μαυρισμένο δέρμα ξεκίνησε ως μόδα
και κατέληξε να γίνει
μανία. Δεν είναι λίγες
οι γυναίκες και οι άνδρες που επιθυμούν να
διατηρούν το μπρούτζινο χρώμα της καλοκαιρινής επιδερμίδας και
μέσα στο καταχείμωνο. Την λύση την δίνει η μέθοδος του σολάριουμ, την οποία όμως πρόσφατες επιστημονικές έρευνες ενοχοποιούν για την
αύξηση κρουσμάτων καρκίνου του δέρματος, και
έχει βεβαιωθεί κατά 80% η πιθανότητα δερματικού καρκίνου σε άτομα που το ξεκινούν σε ηλικία κάτω των 30 ετών. Οι νέοι και νέες που κάνουν συχνά σολάριουμ έχουν οκταπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μελάνωμα, την πλέον
επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος.

Το φαρμακείο των διακοπών
Ένα σωστό οργανωμένο φαρμακείο διακοπών
θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:
Παυσίπονο-αντιπυρετικό, αντιισταμινικό σιρόπι,
ηλεκτρολυτικά διαλύματα για ενυδάτωση, γάζες
αποστειρωμένες, επίδεσμος, ψαλίδι, επιθέματα
εγκαυμάτων-τσιρότα, αντιισταμινική αλοιφή για
κουνούπια, φυσιολογικός ορός-αμπούλες, παγοκύστη, θερμόμετρο- οινόπνευμα αντιηλιακό υψηλού δείκτη προστασίας, ένεση αδρεναλίνης
[σε περίπτωση αναφυλακτικού σοκ, σύριγγες
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εντομοαπωθητικό [φιλικό για παιδιά], τσιμπιδάκι για αγκάθια, αχινούς τσιμπούρια] και οπωσδήποτε το τηλέφωνο του προσωπικού σας γιατρού και παιδιάτρου, και του Κέντρου δηλητηριάσεων210-7793777

Για να μη βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα φαρμακείο άχρηστο όταν φτάσετε στον προορισμό σας,
φροντίστε να το έχετε σε ισοθερμική τσάντα για
να μη υπάρξουν αλλοιώσεις στο περιεχόμενό
του λόγω θερμοκρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ
Τα τσιμπούρια βρίσκονται στην ύπαιθρο, σε
λιβάδια, δάση, θαμνότοπους, αλλά και σε αστικά
πάρκα και κήπους.
Δεν πετούν και δεν πηδούν αλλά προσκολλώνται στο δέρμα του ανθρώπου ή του ζώου μόλις
του το επιτρέψουν οι συνθήκες. Τα τσιμπούρια
αγαπούν ιδιαίτερα την ζέστη και την υγρασία
και τρέφονται με φυτικούς χυμούς και αίμα.
Χρειάζεται πολλή προσοχή γιατί μπορεί να είναι
φορείς πολλών ασθενειών. Όταν
μας τσιμπήσει πρέπει πρώτα να το
αφαιρέσουμε με τσιμπίδι και να
απολυμάνουμε πολύ καλά την περιοχή. Ωστόσο η περίπτωση χρειάζεται παρακολούθηση από γιατρό.
Αν το τσιμπούρι παραμείνει στο δέρμα πάνω
από 24 ώρες μπορεί να μεταδώσει ασθένειες. Η
τυχόν μόλυνση εκδηλώνεται μέσα σε δύο έως έξι
εβδομάδες μετά την προσκόλληση. Θα πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί σε συμπτώματα όπως πυρετός, εξάνθημα, νευρολογικές διαταραχές. Στην
περίπτωση αυτή θα χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος και εξετάσεις.
31 Μαΐου
Παγκόσμια ημέρα
κατά του
καπνίσματος

Σελίδα 7

Ο ισχυρός απέναντι στον αδύνατο
Ο διάλογος Αθηναίων – Μηλίων, ανατριχιαστικά επίκαιρος (ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ Ιστορίαι, 5, 84-113)

416 π.Χ. Πελοποννησιακός Πόλεμος
Οι Αθηναίοι θέλουν μαζί τους τη Μήλο. Οι
Μήλιοι αντιστέκονται. Ο Θουκυδίδης καταγράφει τον διάλογο. Ο ισχυρός απέναντι
στον αδύνατο. Παρατίθεται μια σύνοψη αυτής της διαπραγμάτευσης. Ημέρες που είναι.
Αθηναίοι: «Επιβάλλεται να επιδιώξουμε το
εφικτό, αφού και οι δύο γνωρίζουμε ότι το επιχείρημα της δικαιοσύνης έχει αξία μόνο μεταξύ ίσων και ότι οι ισχυροί επιβάλλουν τη δύναμή τους και ο αδύνατος παραχωρεί ό,τι του
επιβάλλει η αδυναμία του.»
Μήλιοι: «Αφού μιλάμε για το συμφέρον και
όχι το δίκαιο, θεωρούμε χρήσιμο να μην παραγνωρίσετε το κοινό συμφέρον».
Αθηναίοι: «Είμαστε εδώ για το συμφέρον
της ηγεμονίας μας αλλά επιδιώκουμε και τη
σωτηρία σας, επειδή θέλουμε χωρίς κόπο να
σας εξουσιάσουμε για το συμφέρον και των
δύο μας».
Μήλιοι: «Πώς γίνεται να έχουμε κοινό
συμφέρον εμείς δούλοι και εσείς κυρίαρχοι;».
Αθηναίοι: «Επειδή θα έχετε δυνατότητα να
υποταχθείτε, αποφεύγοντας χειρότερες συμφορές και εμείς αν δεν σας καταστρέψουμε θα
έχουμε κέρδος»
Μήλιοι: «Έτσι σκέπτονται οι υπήκοοί σας
για το σωστό;».
Αθηναίοι: «Ναι, γιατί λόγια για το δίκαιο
όλοι τα λένε. Όσοι διατηρούν την ελευθερία
τους, όμως, το οφείλουν στη δύναμή τους»
Μήλιοι: «Εμείς που είμαστε ακόμα ελεύθεροι, θα θεωρηθούμε τελείως ανίκανοι και δειλοί αν δεν φθάσουμε στα έσχατα για να μην
υποδουλωθούμε».
Αθηναίοι: «Δεν χρειάζεται, αν σκεφθείτε
συνετά. Αγωνίζεστε για τη σωτηρία σας, επομένως δεν πρέπει να αντισταθείτε σε πολύ
ανωτέρους σας».
Μήλιοι: «Αν χωρίς αντίσταση υποχωρήσουμε δεν έχουμε καμιά ελπίδα, αν όμως αντισταθούμε υπάρχει ελπίδα να σωθούμε».
Αθηναίοι: «Η ελπίδα την ώρα του κινδύνου
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είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Όσοι τα παίζουν όλα για όλα, όπως στα ζάρια, στηριγμένοι στην ελπίδα, όταν διαψευστούν βλέπουν
ότι καταστράφηκαν και δεν τους έχει μείνει
τίποτα».
Μήλιοι: «Οι Σπαρτιάτες θα μας βοηθήσουν».
Αθηναίοι: «Είστε πολύ αφελείς. Οι Σπαρτιάτες όταν έχουν να κάνουν με άλλους, κοιτάνε το συμφέρον τους».
Μήλιοι: «Μπορεί να μας στείλουν άλλους
συμμάχους τους».
Αθηναίοι: «Αυτά που αραδιάζετε ως ακλόνητα επιχειρήματα είναι μελλοντικές ελπίδες.
Πολλοί έπεσαν με τη θέλησή τους σε συμφορές και δοκίμασαν χειρότερη ντροπή, υποδουλωμένοι με δική τους απόφαση. Να μη θεωρήσετε άπρεπο να υποταχθείτε σε ισχυρότατη
πόλη που σας κάνει ήπιες προτάσεις, να είσαστε σύμμαχοι, να κατέχετε τη χώρα σας και να
καταβάλλετε φόρους. Σας δόθηκε ευκαιρία να
επιλέξετε μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Μην
επιλέξετε το χειρότερο».
Οι Μήλιοι τελικώς αρνήθηκαν. Οι Αθηναίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς τη Μήλο, βοηθούμενοι και από Μηλίους που δεν συμφωνούσαν με την αδιάλλακτη στάση των ηγετών
τους.
Αποτελέσματα αυτοδιοικητικών εκλογών
Δήμαρχος επανεξελέγη για τρίτη φορά ο
Γεώργιος Ντασιώτης. Μεταξύ των δημοτικών
συμβούλων οι Λουκάς Μπαμπούλας, Κωνσταντίνα Γκιζιώτη και Ασημίνα Πικάση
Για την Κοινότητα Άσκρης οι:
Νικόλαος Χολιασμένος, πρόεδρος
Σύμβουλοι οι Αλέξανδρος Γαλάνης, Ανθούλα
Ρουσέτη, Ιωάννης Γκούμας και Στάμου – Χρήστου Δήμητρα.
Η “Φωνή της Άσκρης” συγχαίρει τους εκλεγέντες και υπενθυμίζει ότι:
“Τον άρχοντα τριών δει μεμνήσθαι∙ πρώτον μεν
ότι ανθρώπων άρχει∙ δεύτερον κατά νόμους άρχει∙ τρίτον ότι ουκ αεί άρχει”
(Αγάθων)
Σελίδα 8

Διδακτικές ιστοριούλες - Η Κόκκινη Κλώσα
(Παραλλαγή του αγγλικού παιδικού παραμυθιού : «The little red hen.»)

Μια φορά κι έναν καιρό,
ήταν μια μικρή κόκκινη κλώσα
(μκ κλώσα), που σκάλιζε το χώμα στη φάρμα που ζούσε, μέχρι
που ανακάλυψε μερικούς σπόρους σιταριού. Φώναξε τότε τους
γείτονές της και τους είπε «Αν
φυτέψουμε αυτούς τους σπόρους,
θα μπορέσουμε να έχουμε ψωμί
να φάμε. Ποιος θα με βοηθήσει
στο όργωμα και στο φύτεμα;»
Ρώτησε η μκ κλώσα.
«Όχι εγώ», είπε η αγελάδα, «τέλειωσε το ωράριο μου».
«Όχι εγώ», είπε η πάπια, «σήμερα έχω ημιαργία».
«Όχι εγώ», είπε το γουρούνι,
«έχω πάρει άδεια αιμοδοσίας».
«Όχι εγώ», είπε η χήνα, «ψάχνω
για δουλειά».
«Θα το κάνω τότε μόνη μου»,
είπε η μκ κλώσα. Κι έτσι κι έκανε. Όργωσε το χωράφι, φύτεψε
τους σπόρους, πότισε το χωράφι,
το σιτάρι ψήλωσε κι ωρίμασε,
που έγινε ψηλό και ολόχρυσο.
«Ποιος θα με βοηθήσει να θερίσω
το σιτάρι;» Ρώτησε τότε η μκ
κλώσα.
«Όχι εγώ», είπε η πάπια, «σήμερα κάνω στάση εργασίας.»
«Όχι εγώ, είναι εκτός της ειδικότητας μου», είπε το γουρούνι.
«Όχι εγώ, θα χάσω την αρχαιότητά μου», είπε η αγελάδα.
«Όχι εγώ, θα χάσω το επίδομα
ανεργίας», είπε η χήνα.
«Θα το κάνω τότε μόνη μου»,
είπε η μκ κλώσα. Κι έτσι κι έκανε. Θέρισε το σιτάρι, έφτιαξε το
αλεύρι και έφτασε επιτέλους η
ώρα να φτιαχτεί το ψωμί. «Ποιος
θα με βοηθήσει να ζυμώσω το
ψωμί;» ρώτησε η μκ κλώσα.
«Όχι εγώ, θα έχανα το επίδομα
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της έγκαιρης προσέλευσης»,
είπε η πάπια.
«Όχι εγώ, θα ήταν υπερωρία αν
σε βοηθούσα», είπε η αγελάδα.
«Όχι εγώ, θα έχανα το επίδομα
ωρίμανσης, είπε το γουρούνι.
«Όχι εγώ, θα ήτανε ρατσιστικό
να ήμουν εγώ η μόνος βοηθός»,
είπε η χήνα.
«Θα το κάνω τότε μόνη μου»,
είπε η μκ κλώσα. Ζύμωσε κι
έψησε πέντε φρατζόλες. Μύρισε
όμορφα το φρεσκοψημένο ψωμί,
σε όλη η φάρμα και τότε μαζεύτηκαν όλα τα ζώα. Όλα θέλανε για την ακρίβεια απαιτούσανε,
μερίδιο απ’ το ψωμί. Αλλά η μκ
κλώσα είπε, «Όχι, μπορώ να φάω
και τις πέντε φρατζόλες μοναχή
μου».
«Αίσχος - Κερδοσκοπία!», φώναξε
η αγελάδα.
«Καπιταλιστική βδέλλα!», ούρλιαξε η πάπια.
«Απαιτώ ίσα δικαιώματα!», διαμαρτυρήθηκε η χήνα.
Και το γουρούνι, απλώς γρύλισε,
καθώς βαρέθηκε να κάνει κάτι
παραπάνω.
Και γράψανε σε πλακάτ «Αδικία», «Η μκ κλώσα να φορολογηθεί», «Να κρατικοποιηθεί το ψωμί», «Τα πεινασμένα ζώα έχουν
δίκιο», «Νόμος είναι το δίκιο του
γουρουνιού» και κάνανε πορεία
γύρω – γύρω από τη μκ κλώσα
φωνάζοντας διάφορα συνθήματα.

είπε η μκ κλώσα. «Ολομόναχη
μου, τα έκανα όλα.»
«Ακριβώς», είπε ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης. «Αυτή
είναι η ομορφιά της ελεύθερης
αγοράς. Καθένας μπορεί να δουλεύει όσο θέλει. Αλλά, με τους
σύγχρονους κρατικούς κανονισμούς, το ψωμί θα πρέπει να
μοιραστεί σε όλα τα ζώα και η
εσύ μκ κλώσα, θα πρέπει να δώσεις φόρο την μισή φρατζόλα
ψωμιού στο κράτος, να πληρώσεις ακόμα φόρο ακίνητης περιουσίας για το χωράφι που όργωσες, να πληρώσεις για να δημοσιεύσεις στις εφημερίδες φωτογραφίες του ψωμιού που έψησες
και να πληρώσεις εισφορές στα
ταμεία των αγροτών, των μυλωνάδων και αρτοποιών, οπότε θα
σου μείνει το ένα τέταρτο της
φρατζόλας. Τι νομίζεις δηλαδή,
ότι εσύ θα τρως και οι άλλοι θα
πεινάνε;»

Και έζησε η μκ κλώσα καλά
–με το ένα τέταρτο της φρατζόλας-, και τα υπόλοιπα ζώα –με
τις ολόκληρες φρατζόλες– ακόμα καλύτερα. Κι από τότε, η μκ
κλώσα σταμάτησε να φτιάχνει
το ψωμί της σε αυτήν τη φάρμα
και πήγαινε σε άλλη φάρμα.
Οι γείτονές της όμως, η πάπια,
η αγελάδα, το γουρούνι και η
χήνα αναρωτιόνται ακόμα μέχρι
σήμερα γιατί η μκ κλώσα δεν
έφτιαξε ποτέ ξανά άλλο ψωμί.

Τότε ήρθε ο αντιπρόσωπος της
κυβέρνησης και είπε στη μκ
κλώσα. «Δεν πρέπει να είσαι
τόσο άπληστη, δεν μπορείς να το
φας μόνη σου».
«Μα εγώ δούλεψα μόνη μου,
για να φτιαχτεί αυτό το ψωμί,
(Από την εφημερ. “Πυροβολητής”)
κανένας άλλος δεν με βοήθησε»,
Σ.Σ. Ομοιότητες…
Σελίδα 9

Ένας μεγαλειώδης πίνακας ζωγραφικής

Ο Ερμής εμπιστεύεται τον Διόνυσο στις Μούσες

Φρανσουά Μπουσέ 1769
Μουσείο τέχνης Kimbell στο Τέξας των Η.Π.Α.
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Κρεμέζι (ή κέρμις)
Η Παλαιοπαναγιά, όπως ονομαζόταν παλαιότερα η Άσκρη, εκτός από το περίφημο κρασί, παρήγαγε μεταξύ των άλλων και το κρεμέζι.
Το κρεμέζι, ή κέρμις ήταν μια κόκκινη χρωστική
ουσία η οποία έβγαινε από το έντομο κέρμις που
υπήρχε σε μεγάλες ποσότητες πάνω στους θάμνους και στις βελανιδιές των λόφων του Ελικώνα.
Το κόκκινο χρώμα που έβγαινε από το κρεμέζι ήταν το πιο περιζήτητο για την βαφή των κόκκινων
σκουφιών (φέσια) που φορούσαν οι κάτοικοι την
περίοδο αυτή.
Η εκμετάλλευση της χρωστικής ουσίας του κρεμεζιού υπήρξε μια σημαντική οικονομική βοήθεια
για τους κατοίκους της Άσκρης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με έναν "Πίνακα εμπορίου της Ελλάδος" που κυκλοφόρησε και έγραψε ο
Πρέσβης Φελίξ Μπωζούρ 1787-1797, αναφέρεται
μεταξύ των άλλων:
“… Όταν ψάχνουν για ερείπια επάνω στους νότιους λοφίσκους που οδηγούν στον Ελικώνα και
στον Παρνασσό συναντάει κανείς παντού συστάδες
από αυτό το δενδρύλλιο.
Επειδή προτιμάει τα στείρα και όλο βότσαλο εδάφη αποτελεί μαζί με μερικούς άθλιους αμπελώνες
το μοναδικό πλούτο όλων των χωριών που είναι
σκορπισμένα στα μέρη που κατείχαν άλλοτε οι
Δελφοί η Κρίσα, η Κυπαρισσία, η Δαύλεια η Άμβρωσσος, η Αντίκυρα η Βούλη και οι Θεσπιές. Η Θέσπη, η πατρίδα του Ησιόδου Άσκρα, η Ιπποκρήνη,
το σπήλαιο και το ιερό δάσος των Μουσών κρύβονται σήμερα κάτω από θάμνους κρεμεζιού.”
Όπως βλέπετε, από τότε έψαχναν για αρχαία στην
Κοιλάδα των Μουσών.
(ΙΛΠ)

Σελίδα 10

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Το έθιμο του στολισμού του Επιταφίου θ
θέλει τις γυναίκες του χωριού με ευλάβεια, κ
κατάνυξη και υπό τον ήχο των πένθιμων κωδ
κωδωνοκρουσιών να ξενυχτούν στολίζοντας τον
ξυλόγλυπτο επιτάφιο με ανοιξιάτικα λουλο
λουλούδια.

Ο σύλλογος για το καλοκαίρι έχει προπρ
γραμματίσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
 Στις 29 Ιουνίου οι δυο σύλλογοι του χωχ
ριού μας διοργανώνουν στην Λίμνη Μουσών
μουσική βραδιά
διά με ζωντανή ορχήστρα, Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για εργασίεργασ
ες στο κτίριο που στεγάζεται το Πνευματικό
Κέντρο του χωριού μας.

 Στις 26 Ιουλίου όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ
Χορού στην πλατεία του χωρίου, εκεί θα απολαύσουμε
ουμε τους χορευτές μας και τους καλεκαλ

Στις 16 Ιουνίου στα πλαίσια της ετήσιας κ
καθιερωμένης εκδρομής που διοργανώνει ο Σύ
Σύλλογος επισκευτήκαμε
ευτήκαμε το νησί του Πόρου. Πρ
Προσκύνημα στο μοναστήρι της Ζωοδόχου
ωοδόχου Πηγής,
φαγητό και ξενάγηση στην όμορφη παραλία
στο Ασκέλι και στην χώρα του νησιού.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 26

σμένους μας σε παραδοσιακούς χορούς από
όλη την Ελλάδα.
 Προς το τέλος του καλοκαιριού (7 ΣεΣ
πτεμβρίου) η καθιερωμένη Γιορτή Κρασιού.
Σας περιμένουμε.
Καλό καλοκαίρι
Σελίδα 11

Το άγαλμα του Ορφέα;
Κατά τις ανασκαφές που έγιναν το 1889 στο
ιερό των Μουσών βρέθηκε μεταξύ των άλλων και
ένας χάλκινος βραχίονας αγάλματος για τον οποίο ο Πωλ Τζαμότ σημειώνει:
“Αυτός ο βραχίονας, με βάση τις διαστάσεις του θα
έπρεπε να ανήκε σ' ένα άγαλμα λίγο μεγαλύτερο
από το φυσικό του μέγεθος. Εάν είχα την ευτυχία
να ξαναβρώ ολόκληρο το άγαλμα, αυτό θα περιλαμβάνονταν αναμφίβολα, ανάμεσα στα ωραιότερα χάλκινα γλυπτά της αρχαιότητας.”
Μήπως ο βραχίονας που βρέθηκε και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο ανήκε στο
άγαλμα του Ορφέα που περιέγραψε ο Καλλίστρατος;
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Σελίδα 12

Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Τον μήνα Απρίλιο είχαμε επισκέψεις συλλόγων:
 Στις 7 Απριλίου την “Ατραπό” (Ορεινός Εναλλακτικός Τουρισμός). Έγινε ο γύρος της Κουρσάρας και επίσκεψη – ενημέρωση στον αρχαιολογικό χώρο.
 Στις 14 Απριλίου τον “ΕΟΣ Αχαρνών”. Έγινε
διάσχιση του Ολμειού ποταμού. Επειδή το ποτάμι είχε πολύ νερό κάναμε την μικρή διαδρομή,
από Σκάλα, την οποία είχαμε προετοιμάσει κατάλληλα με κορμούς και σχοινιά.
Οι εντυπώσεις ήταν άριστες από τους δύο
συλλόγους και ανάλογα τα οφέλη για την πλατεία του χωριού. Υπόψη ότι ο Σύλλογος ούτε επιλέγει ούτε προτείνει μαγαζιά.
Τον Μάιο και Ιούνιο ανεξάρτητες ομάδες και
προεδρεία συλλόγων έκαναν αναγνωριστικές
διαδρομές στην Κοιλάδα των Μουσών. Κάποιοι
ζήτησαν να διανυκτερεύσουν αλλά … Εδώ ερχόμαστε και πάλι να προσεγγίσουμε τον τρόπο
τουριστικής ανάπτυξης της Άσκρης μέσω των
βραχυχρονίων μισθώσεων, που όμως δεν προχώρησε.
Διαλέξεις
Στις 11 Μαΐου έγινε η αναβληθείσα διάλεξη
για τις ανασκαφές στο άλσος Μουσών από τον
αρχαιολόγο Γιάννη Καλλιοντζή. Παρά τις ταυτόχρονες προεκλογικές δραστηριότητες στην έδρα του Δήμου, η αίθουσα γέμισε και ο ομιλητής
καθήλωσε κυριολεκτικά το ακροατήριο. Οι ανασκαφές που άρχισαν πέρυσι κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχισθούν και φέτος. Η παρουσία του
ομότιμου καθηγητού κλασικής φιλολογίας Αποστόλου Αθανασάκη και οι σκέψεις του για την
προβολή του έργου του Ησιόδου συζητήθηκαν
πολύ. Η παρουσία καθηγητού ψυχολογίας και η
ιδέα του για μαθήματα στην Κοιλάδα των Μουσών καθιστά επιτακτική την ανάγκη εύρεσης
καταλυμάτων. Είμαστε σε επαφή και με τους 3.
Πνευματικό Κέντρο
Μετά από καθυστέρηση ετών άρχισε η κατασκευή των κοινοχρήστων χώρων στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης, με συμβολή και του Δήμου.
Για κάλυψη μέρους των εξόδων (ήδη ο Σύλλογος
έχει διαθέσει μέχρι στιγμής 1.100 ευρώ) προγραμματίσθηκε μουσική βραδιά, η οποία όμως
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 26

αναβλήθηκε μετά τον πασχαλινό τραυματισμό
της μικρής Αλεξίας. Το κόστος είναι μεγάλο και
πρέπει να εξευρεθούν πόροι. Υπόψη ότι το όλο
έργο του Πνευματικού Κέντρου έχει γίνει αποκλειστικά με πόρους του Συλλόγου Φιλοπροόδων. Ζητούνται λοιπόν χορηγοί για ηλεκτρικά, υδραυλικά, πλακάκια, παράθυρα και πόρτες. Η τιμητική αναγραφή των χορηγών στον
πίνακα του ΠΚ θα θυμίζει αυτούς που πρόσφεραν για αυτόν τον τόπο.
Στις 29 Ιουνίου έγινε η αναβληθείσα μουσική
εκδήλωση στη Λίμνη Μουσών. Η πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών καλωσόρισε τον κόσμο και
ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την βοήθεια που
έχει προσφέρει ο Δήμος και τον Δημήτρη Λυμπέρη για το δώρο που προσέφερε. Ο πρόεδρος του
Συλλόγου Φιλοπροόδων ευχαρίστησε τους χορηγούς, τους τεχνίτες και εργάτες για την προσφορά τους. Η κλήρωση σχεδιάστηκε σε συνεργασία
με τον Δημήτρη Λυμπέρη, ο οποίος είναι κύριος
αρωγός στην όλη υπόθεση του Πνευματικού Κέντρου. Είναι κρύα η αίθουσα, μας φέρνει ηλεκτρικές θερμάστρες. Κάνει ζέστη το καλοκαίρι,
μας φέρνει ανεμιστήρες οροφής. Σε περίπτωση
προβλήματος ρευστότητας, υπόσχεται να βοηθήσει. Για την κλήρωση λοιπόν, πρότεινε ο ίδιος
και προσέφερε ένα ακριβό και σημαντικό δώρο
για να ανέβει το επίπεδο της εκδήλωσης και να
συγκεντρωθούν μεγαλύτερα ποσά. Τελικά συγκεντρώθηκαν 713 ευρώ, ένα καλό ποσό, το οποίο σε συνδυασμό με την εξαιρετική ορχήστρα,
τα ωραία εδέσματα και το κέφι του κόσμου, έδειξε ότι η εκδήλωση πέτυχε απόλυτα.
Μουσεία 2019
Συνεκτιμώντας τον όγκο των απαιτουμένων
εργασιών, την παντελή έλλειψη εθελοντισμού
από πλευράς ανδρών, το κόστος λειτουργίας
(γεννήτρια, ηχητικά, φωτιστικά κλπ), την κατάσταση του δρόμου που συνεχώς χειροτερεύει και
κυρίως την μη ανταπόκριση του κόσμου, οι εκδηλώσεις “Μουσεία 2019” θα γίνουν από 9 έως 12
Αυγούστου και θα περιορισθούν στο Πνευματικό
Κέντρο Άσκρης και ενδεχομένως στο Σχολείο. Οι
εκδηλώσεις φαίνονται στο εξώφυλλο και θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις.
Σελίδα 13

Κοινωνικά
Γεννήσεις

Στις 15-3-19 γεννήθηκε η κόρη της Χαράς Προσκεφαλά και του Φοίβου Κολοτούρου.
Στις 18-5-19 γεννήθηκε η κόρη της Νικολέτας Προσκεφαλά και του Νάσου Σουδιανού.
Τα δυο κοριτσάκια είναι εγγονές της Γιούλης Πέππα και του Γιώργου Προσκεφαλά.
Η “Φωνή της Άσκρης" εύχεται να είναι καλότυχα σε όλη τους την Ζωή, και να τα χαίρονται οι
γονείς τους.
Φθόνος
Μια φορά ένα φίδι άρχισε να κυνηγάει μια πυγολαμπίδα. Ύστερα από τρεις μέρες αδιάκοπης
καταδίωξης, χωρίς δυνάμεις πια,
η πυγολαμπίδα σταμάτησε και
μίλησε στο φίδι:

A. Αν από:
-//-//-//Τότε από

2 και 3 πάμε στο 10
5 και 2 -//35
3 και 9 -//36
6 και 3 -//54
7 και 6 που πάμε;

— Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση;
— Δε συνηθίζω ν’ ακούω τα θηράματά μου, αλλά μια που θα σε
φάγω, μπορείς να ρωτήσεις.
— Ανήκω στην τροφική σου αλυσίδα; — Όχι.

Προβλήματα λογικής
περιεκτικότητα σε οκτάνια 115, πόσα λίτρα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την δεύτερη
δεξαμενή;
α. 15
β. 25
γ. 30 δ. 40 ε. 50

B. Δεξαμενή έχει βενζίνη περιεκτικότητας σε
οκτάνια 130 και άλλη δεξαμενή έχει βενζίνη
περιεκτικότητας σε οκτάνια 90.
Για να έχουμε μείγμα 80 λίτρα βενζίνης με
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— Σου έκανα κανένα κακό; - Όχι.
— Τότε γιατί θέλεις να με σκοτώσεις; Αφού σκέφτηκε λίγο, το
φίδι απάντησε:
— Επειδή δεν αντέχω να σε
βλέπω να λάμπεις.

Λύσεις προβλημάτων 25ου τεύχους.
Α. κότες 11 και πρόβατα 7
Β. Θα περιμένει να νυχτώσει και θα βγει από την
πρώτη πόρτα.
Γ. Ναι.
Σελίδα 14

Για αυτούς που «έφυγαν» από κοντά μας
Αυτό το τρίμηνο δεν πέθανε κανείς στο χωριό. Φαίνεται ότι λιγιστέψαμε πολύ και δεν υπάρχουν άνθρωποι “πλήρεις ημερών ”για να “φύγουν”. Όμως:
Πού πάει ένας άνθρωπος όταν φεύγει από
εδώ; Πέθανε σου λένε. Και πότε θα γυρίσει, ρωτάς; Δε θα γυρίσει. Πάει… Κι αυτό το “πάει”, αυτό το τελεσίδικο, το μαύρο του θανάτου, αδυνατείς να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να δεχτείς ότι
πέθανε, δεν μπορείς να δεχτείς πως δε θα τον
ξαναδείς, δε θα ξανακούσεις τη φωνή του, δε θα
μοιραστείς πράγματα μαζί του. Άδειασμα.
Δάκρυα κυλούν στα μάτια και παγώνει το μέσα σου. Αρνείσαι. Αυτός λένε δεν είναι εδώ. Κι
όμως λένε ψέματα. Αν δεν είναι εσύ πώς ακούς
στα αυτιά σου το γέλιο του; Πώς ακούς τη φωνή
του; Πώς νιώθεις την αγκαλιά του, πώς μυρίζεις
το άρωμά του;
Όλα παιχνίδι της μνήμης. Όλα στο μυαλό,
όλα στην καρδιά. Οι αναμνήσεις του, οι στιγμές
σας, η αγάπη σου. Αυτή δεν πέθανε. Δε φεύγει η
αγάπη. Δεν ξεχνιέται όσα χρόνια κι αν περάσουν. Μοιράστηκες, έδωσες, πήρες. Και τώρα όλα
μια φωτογραφία πάνω σε ένα ψυχρό μάρμαρο.
Αυτή σου μαρτυρά ποιος είναι από κάτω. Μόνο
που εσύ δε θέλεις να πιστέψεις. Πού πάει ο άνθρωπος όταν φεύγει από εδώ; Πού πάει η ψυχή
όταν το σώμα συναντά το σκοτάδι;
Μεταφυσικές θα τις πουν τις ανησυχίες σου.
Ανθρώπινες θα τις πεις εσύ. Κλείνεις τα μάτια
και περιμένεις την αύρα να σε αγγίξει. Κάπου
εκεί γύρω σου είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δε
δέχεσαι να μην υπάρχει. Δεν τον βλέπεις, μα η
αγάπη σου δε γυρίζει πίσω. Κάπου πάει κι ας μη
βλέπεις που. Κάπου… κάπου.
Δύσκολο πράγμα οι απώλειες. Δύσκολο να τις
δεχτείς, δύσκολο να συμβιβαστείς με την ιδέα
τους. Κι είναι κι αυτή η αγάπη που δεν τελειώνει,
που περιπλέκει τα πράγματα. Αγαπάς κι όταν
όλα έχουν τελειώσει. Αγαπάς κι ας μη βλέπεις,
ας μην αγγίζεις, ας μην ακούς τον άλλο πραγματικά.
Αγαπάς την ανάμνηση, αγαπάς τη μνήμη.
Όχι δεν τον ξεχνάς. Κανείς αγαπημένος που έφυγε δεν ξεχάστηκε ποτέ. Κι αν ξεχάστηκε, δεν
αγαπήθηκε.
Κλείνεις τα μάτια και τον περιμένεις. Σε όνειρο,
σε παραίσθηση, τον περιμένεις. Θα έρθει, θα σου
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εμφανιστεί. Θα σου θυμίσει πώς είναι να είσαι
κοντά του. Θα σου ζητήσει με τον τρόπο του να
μην τον ξεχάσεις. Όχι ότι το έκανες βέβαια, αλλά ξέρεις, είναι εκείνα τα ζόρια της μέρας και η
ζωή που προχωρά που σε κάνει πού και πού να
λησμονείς.
Θα σου μιλήσει, θα σου γελάσει και ‘συ θα
γεμίσεις δάκρυα. Δε θα τον ακούσει κανείς άλλος, δε θα τον δει κανείς. Μόνο εσύ. Και θα κλάψεις. Βουβά και πονεμένα, ασταμάτητα. Με παράπονο… Γιατί εκείνη την ώρα θα συνειδητοποιήσεις πόσο σου λείπει, πόσο δυσαναπλήρωτο
είναι το κενό που άφησε πίσω του.
Και τότε, τη στιγμή της πιο μεγάλης απουσίας, θα τον αγαπήσεις περισσότερο. Και θα καταλάβεις πως δεν πρόκειται να τον ξεχάσεις ποτέ,
όσα χρόνια κι αν περάσουν…
Γιατί όσους αγάπησες κι “έφυγαν”, δεν τους ξεχνάς ποτέ.
Της Στεύης Τσούτση
Δύο λόγια από τον Πρόεδρο
Το 2005 αποστρατεύθηκα και πολλοί ανέφεραν
την περίπτωσή μου για να δείξουν την έλλειψη
αξιοκρατίας.
Κατέβηκα στις Περιφερειακές εκλογές με ανεξάρτητο συνδυασμό γιατί πιστεύω, ότι η Βοιωτία
με την μεγάλη ιστορία, τα πολλά μνημεία, το
πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, τα πλούσια εδάφη και τους υπέροχους κατοίκους αξίζει κάτι
καλύτερο. Στόχος μου ήταν να περάσω από επάνω θέματα του Συλλόγου για τα οποία αγωνίζομαι 10 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Δεν διατηρώ
καμία πολιτική φιλοδοξία και κατέβηκα αποκλειστικά για τον Σύλλογο. Δεν ζήτησα ψήφο
από κανέναν και ακόμη και τα ψηφοδέλτια τα
είχα αφήσει στα καφενεία. Πήρα από το χωριό
248 ψήφους δηλαδή το 46%. Ευχαριστώ πολύ αυτούς που με εμπιστεύονται και με ψήφισαν. Ευχαριστώ και αυτούς που δεν με ψήφισαν για δικούς του λόγους ο καθένας και συνέβαλαν έτσι
στην μη εκλογή μου την οποία και επιθυμούσα.
Εγώ κέρδισα, αλλά έχασε το χωριό.
Τα γεγονότα επαναλαμβάνονται, αλλά εγώ
θα συνεχίσω και σίγουρα θα δικαιωθώ, δεν έχει
σημασία πότε.
(ΙΛΠ)
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Αριστερά. Μέσα της δεκαετίας του 70’. Από τα καλύτερα
παιδιά. Αναγνωρίστε τους.
Κάτω. Εκδρομή στα Καλάβρυτα με τον Σύλλογο "Απανταχού Ασκραίων". Διακρίνονται από αριστερά: Σωτ. Τζανίμης, Θαν. Δήμου, Νίκος
Ρουσέτης, - Ελένη ΣταμάτηΜπίμπα, Μάλλον η παπαδιά,
Θαν. Λυμπέρης, μάλλον Χρ.
Λυμπέρης, και τους λοιπούς
ανακαλύψτε τους.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Αθανάσιος Καλοζούμης
20 ευρώ για το περιοδικό
Ασκραίος
200 ευρώ για εργασίες στο Πνευματικό Κέντρο.
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