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Για όσους εφαρμόζουν τις συμβουλές του Ησιόδου θα υπάρχει δικαιοσύνη και ευημερία
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Ευτυχώς, αρχίσαμε αμέσως μετά το lockdown
Χρειάζεται ασπίδα προστασίας η Κοιλάδα των
Μουσών, της Μαρίας Δ. Λυμπέρη (σελ. 8)
Ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ’ … , της Άννας
Νικολάου (σελ.3)

Η Παναγιά του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας, του Ιωάννη Πέππα (σελ. 10)
Μουσεία 2021
6- 8 Αυγούστου (σελ. 12)
Έκθεση ζωγραφικής για παιδιά με θέμα
τον Ησίοδο και τις Μούσες (σελ. 11)
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SOS
Η Κοιλάδα των Μουσών κινδυνεύει. Μόνο
στην περίμετρό της 35 ανεμογεννήτριες.
Όμως, αποτέλεσε την αφορμή να ενισχυθούν οι αντιδράσεις κατά των αλόγιστων
“ΑΠΕ” στο Πανελλήνιο. Γιατί

“Οι Μούσες τιμωρούν την ύβρη”

Γι’ αυτό σας θέλουμε και πάλι μαζί μας
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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
Αγαπημένοι μου αναγνώστες,
Πέρασε και αυτό το 3μηνο και εγώ πάλι κοντά
σας με νέες ειδήσεις ευχάριστες και μη. Η Ανθρωπότητα έδωσε και θα συνεχίσει να δίνει εξετάσεις αντοχής, αφού όλος ο πλανήτης δονείται
και συντονίζεται στην συχνότητα του φόβου της
πανδημίας, και βέβαια όταν γίνεται αυτό η εξέλιξη πάει πίσω. Ο χρόνος κυλά οι δυσκολίες δεν
υποχωρούν και το σήμερα δεν έχει σχέση με το
χθες. Γι’ αυτό ας "ξορκίζουμε" τον φόβο και να
μη χάνουμε την ΑΓΑΠΗ για την ΖΩΗ.
Η Φ.τ.Α σας χαιρετά πνευματικά και καλοκαιρινά αφού το Θερινό Ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου συμβολίζει την νίκη του Φωτός ενάντια στο
σκοτάδι την επικράτηση του αγίου του θετικού
και του καλού ενάντια σε οποιοδήποτε "κακό".
Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ, μια εποχή τόσο
τραγουδισμένη και αγαπημένη.
Εμπρός λοιπόν ας αψηφήσουμε τους καύσωνες
και τις κακές ειδήσεις και ας το χαρούμε με τους
" κανόνες του μέτρου" πηγαίνοντας όπου ταιριάζει στον καθένα, θάλασσα, βουνό ή ταξίδια, απολαμβάνοντας τα δώρα της Φύσης που απλόχερα μοιράζει.
Πάντως το καλοκαίρι στο χωριό μας είναι πολύ
ευχάριστο. Καθαρός βουνίσιος αέρας, σχετικά
κοντά η θάλασσα, οι κάτοικοι πιο ήρεμοι πιο γαλήνιοι και τα βράδια οι συναντήσεις στην πλατεία και στην Λίμνη δίνουν και παίρνουν από
τους παραθεριστές.
Ακόμη η Φ.τ.Α σας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου, και εμπλουτίζει τις σελίδες
που ακολουθούν με πλούσιο φωτογραφικό υλικό
και σημαντικές επισημάνσεις, όπως στις σελίδες
11, 12, και 13.
Επί πλέον ευχαριστεί την συντοπίτισσα δικηγόρο Μαρία Δ. Λυμπέρη για την στήριξη του Συλλόγου και της γενέτειράς της.
Τέλος σας εύχεται καλό 3μηνο με υγεία υπομονή πειθαρχία στην τήρηση των μέτρων και πίστη
στις Θείες Δυνάμεις γιατί η πραγματική δύναμη
βρίσκεται στην έλλειψη του φόβου.
Ραντεβού στο τέλος του Σεπτέμβρη.
Καλά μπάνια που ενισχύουν το Ανοσοποιητικό

Καλό καλοκαίρι από καρδιάς.

Για την Φ.τ.Α

Ελένη Σταμάτη Μπίμπα

Σελίδα 2

Πρώτα έγινε το χάος
Ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ’ …
Ο Ησίοδος ήταν από τους πρώτους ποιητές
που προσπάθησε να δώσει μια ερμηνεία της
δημιουργίας του κόσμου. Στηρίχθηκε οπωσδήποτε σε προφορικές δοξασίες και ερμηνείες,
καθώς και στις προσωπικές του παρατηρήσεις,
κι έτσι κατέληξε να κατατάξει το Χάος στην
πρώτη θέση των στοιχείων της δημιουργίας.
Το Χάος είναι μια άμορφη μάζα, μια άβυσσος μεταξύ των δύο βασικών στοιχείων του
κόσμου, του Ουρανού και της Γης. Μάλιστα
στη Θεογονία προχωρά και σε μια περιγραφή
του(στ. 700 κ. ε.): «Καύσων πρωτοφανής κατείχε το Χάος. Και φαινόταν επάνω σαν να έβλεπαν τα μάτια και να άκουγαν τα αυτιά ήχο
παρόμοιο, όπως αν συναντιόταν η Γη και ο ευρύς Ουρανός από πάνω». Και λίγο πιο κάτω
(στ. 735 κ. ε.) περιγράφει το χάσμα του Ταρτάρου, έναν χώρο που είναι η αρχή και το τέλος
όλων των πραγμάτων: « Εκεί της σκοτεινής
Γης και του μαύρου Ταρτάρου και της αχανούς
θάλασσας και του έναστρου Ουρανού με τη
σειρά είναι όλων οι πηγές και τα πέρατα,
σκληρά και μουχλιασμένα, μισητά από τους
θεούς, μέγα κενό, που ούτε και σε έναν ολόκληρο χρόνο δεν μπορεί κανείς να φτάσει στον
βυθό του…»
Το Χάος γένετ’, δηλαδή δεν προϋπήρχε, αλλά δημιουργήθηκε πρώτιστα, πρώτα απ’ όλα
τα στοιχεία και ἔπειτα Γαῖα εὐρύστερνος … ἤδ’
Ἔρος. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι ησιόδειοι παράγοντες της κοσμογονίας. Το Χάος είναι η
«φωλιά» των «νεοσσών», ο χώρος υποδοχής
της κάθε γέννησης. Η Γαῖα είναι το ἀσφαλὲς
ἕδος, το στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται όλοι οι οργανισμοί. Ο Ἔρος , τέλος,
είναι η κινητήριος δύναμη των γεννήσεων.
Το Χάος γεννά τη Νύκτα και αυτή με τη
σειρά της την Ημέρα, το αιώνιο ζεύγος που
εναλλάσσεται και δίνει κανονικότητα και αέ-
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(Ἡσιόδου, “Θεογονία”,116)

ναο ρυθμό στον κόσμο μας. Και φυσικά αυτά
συνοδεύονται από τα χαρακτηριστικά τους.
Αδελφός της Νύκτας είναι το Έρεβος, το σκοτάδι που βρίσκεται κάτω από τη Γη, και αδελφός της Ημέρας είναι ο Αιθήρ, το φως που βρίσκεται κάτω από τον Ουρανό.
Με βάση τις ιδέες του Ησιόδου, που ως άνθρωπος της φύσης θα πρόσεξε ότι όλοι οι σπόροι αλλά και οι ζωοδότρες πηγές αναδύονται
από τα έγκατα της Γης, οι Ορφικοί απέδωσαν
τη δημιουργία του κόσμου σε μια ανάλογη
τριάδα, στη Νύκτα, που αντιστοιχεί στο ησιόδειο Χάος, τη Γη, τον Ουρανό και μια προσθήκη, τον Χρόνο.
Κατά τον Επιμενίδη ὁ Ἀὴρ και ἡ Νὺξ γεννούν τὸν Τάρταρον, έναν χώρο σκοτεινό και
χαοτικό και από εκεί αναδύονται οι δύο Τιτάνες που γεννούν το ᾠόν.
Κατά τον Ακουσίλαο, το Χάος γεννά τὸν
Ἔρεβον και τὴν Νύκτα και από το ζεύγος αυτό
δημιουργούνται ὁ Αἰθήρ, ὁ Ἔρως και ἡ Μῆτις,
η σκέψη, η μνήμη.
Στην τριάδα του Φερεκύδη τη θέση του Χάους κατέχει ὁ Χρόνος και μαζί με αυτόν ὁ Ζεύς,
η γενεσιουργός δύναμη, και ἡ Χθονίη, η Γη.
Απλοϊκός θεωρήθηκε από κάποιους ο Ησίοδος, αλλά η κοσμογονική σκέψη που διαμόρφωσε έδωσε το έναυσμα, μέσα από τη διαδικασία της αποδοχής και της απόρριψης, για
πιο περίπλοκα κοσμογονικά μοντέλα, πιο κοντά στην επιστήμη και την καθαρή λογική.
Αυτή την πρωτιά του Ησιόδου αναγνωρίζει
και ο Πλάτων στο Συμπόσιό του λέγοντας
«Ἡσίοδος πρῶτον Χάος φησὶ γενέσθαι».
Άννα Νικολάου
(Το 2ο και τελευταίο μέρος από το “Ασκραίον
χείμα ” του Δ. Λιαντίνη στη σελίδα 7)

Σελίδα 3

Για υγεία και οικονομία
Οι έξι γιατροί

Ήλιος

θάλασσα

άσκηση

Αιθέρια έλαια

Απαραίτητα στις διακοπές μας. Δείτε μερικές ιδέες που θα σας
φανούν χρήσιμες και
θα σας βοηθήσουν να
περάσετε ξένοιαστο το
καλοκαίρι.
Τα αιθέρια έλαια είναι η συμπυκνωμένη
δύναμη των φυτών. Οι πιό συνηθισμένοι τρόποι
χρήσης τους είναι: μέσω όσφρησης και μέσω της
απορρόφησης από το δέρμα μετά από τοπική
επάλειψη. Μπορούμε λοιπόν να τα χρησιμοποιούμε ανα πάσα στιγμή, δεν πιάνουν χώρο στις
αποσκευές μας και το βάρος τους είναι ελάχιστο.
Αιθέριο έλαιο λεβάντας....
Οι ισχυρές αναλγητικές επουλωτικές και αντισηπτικές ιδιότητές του το καθιστούν μια πρώτης
τάξεως άμεση βοήθεια σε ηλιακά και χημικά εγκαύματα, και επιτρέπεται να το εφαρμόσουμε
στο δέρμα μας αδιάλυτο. Σε περίπτωση ηλίασης
στην μπανιέρα 10 σταγόνες όπου παραμένουμε
μισή ώρα βρέχοντας και το κεφάλι μας [όχι τα
μάτια],και εναλλακτικά τοποθετούμε βρεγμένες
κομπρέσες με νερό και λίγες σταγόνες λεβάντας
στο κεφάλι μας.
Έξυπνα μυστικά για εξοικονόμηση ενέργειας
Υπάρχουν τρόποι για να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια στο σπίτι μας, οι οποίοι είναι απλοί, έτσι εξοικονομούμε χρήματα και προστατεύουμε το περιβάλλον χωρίς να "θυσιάσουμε"
τις ανέσεις μας. Αφού αγαπάμε και φροντίζουμε
το σπίτι μας, το ίδιο ενδιαφέρον οφείλουμε να
δείχνουμε και στο φυσικό μας περιβάλλον.
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ξεκούραση

διατροφή

φίλοι.

1. Αν πρόκειται να αγοράσουμε καινούργια ηλεκτρική συσκευή, να ελέγξουμε την ετικέτα στην
οποία αναγράφεται η Ενεργειακή Απόδοση
[Energy Ralihg]. Όσο περισσότερα αστεράκια
διαθέτει, τόσο λιγότερο ενεργοβόρα είναι,άρα
και συμφέρουσα.
2. Λιγότερη σπατάλη στην ηλεκτρική κουζίνα.
Χρησιμοποιούμε σκεύη που εφαρμόζουν ακριβώς
στις εστίες. Έτσι γλυτώνουμε ενέργεια. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, και προτιμούμε τον θερμό αέρα του φούρνου.
3. Προσοχή στο ψυγείο. Τοποθετούμε το ψυγείο
μακρυά από ηλεκτρική κουζίνα και καλοριφέρ
καθώς και χώρους που " βλέπει" ο ήλιος.
4. Όχι συσκευές σε κατάσταση αναμονής. Απενεργοποιούμε τις συσκευές όπως τηλεόραση,
φούρνο μικροκυμάτων, στερεοφωνικό, υπολογιστή.
5. "Έξυπνη" θέρμανση και ψύξη. Ρυθμίζουμε τον
θερμοστάτη στους 26 βαθμούς το καλοκαίρι, και
στους 20 τον χειμώνα.
6. Περιορίζουμε την κατανάλωση ζεστού νερού.
Γεμίζουμε το πλυντήριο ρούχων και πιάτων πριν
την λειτουργία πλυσίματος. Τοποθετούμε ηλιακό θερμοσίφωνα.
7. Αλλάζουμε τα φώτα. Αντικαθιστούμε τις κοινές λάμπες με ειδικούς λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης [φθορίου led].
8. Η καλή μόνωση είναι σημαντική.
Κάντε το ξύδι σας αρωματικό!
Θέλετε ένα ξύδι με έντονο, ξεχωριστό άρωμα;
Ρίξτε σ' ένα λίτρο ξύδι λίγο αλάτι, πιπέρι, σκόρδο, βασιλικό, δυόσμο, φασκόμηλο και μαϊντανό
και αφήστε τα όλη νύχτα. Το πρωί σουρώστε και
φυλάξτε το σε γυάλινο μπουκάλι.
ΕΣΜ

Σελίδα 4

Για τη γιορτή της Μητέρας
(Κυριακή 8 Μαΐου)

Ορχομενός 12-12-2012
Από το βιβλίο του
Πρωτοπρεσβυτέρου. Αθανασίου Ν. Αθανασίου
“ΕΜΜΕΤΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ”
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Έρχεται ο Αγριώνιος, ο βοιωτικός Ιούλιος
Ο μήνας αυτός ήταν αφιερωμένος στον μεγάλο θεό της Βοιωτίας, τον Διόνυσο. Τέσσερις
νύχτες διαρκούσε η γιορτή, τα Αγριώνια, με επίκεντρο τον Ορχομενό, αλλά γιορτάζονταν
και στη Χαιρώνεια και στη Θήβα. Μέρος έπαιρναν γυναίκες μυημένες στα Διονυσιακά μυστήρια, απόγονοι του Μινύα.
Την πρώτη νύχτα συγκεντρώνονταν σε χώρο
ιερό κι έκαναν θυσίες στον θεό. Ακολουθούσε
φαγοπότι κι εν συνεχεία ξεχύνονταν στους αγρούς και στα βουνά αναζητώντας τον θεό
μαινόμενες, καταλαμβανόμενες δηλαδή από
ιερή μανία, η οποία κορυφωνόταν από τις νυχτερινές περιπλανήσεις στα βουνά, από τη λαμπαδηφορία και την αίσθηση ως ο θεός είναι
κάπου κρυμμένος και θα εμφανιστεί ξαφνικά.
Κατά την περιπλάνησή τους τις συνόδευαν οι
ιερές κραυγές "ιώ - ιώ" και "ευοί - ευαί - ευάν"
μαζί με τη μουσική τυμπάνων, κυμβάλων, αυλών και κροτάλων και φυσικά το ποτό του θεού, το κρασί.
Τρεις μέρες και τρεις νύχτες κρατά η αναζήτηση. Στο τέλος της τρίτης ημέρας ο ιερέας του
θεού συγκεντρώνει τις γυναίκες και τις βεβαιώνει πως ο θεός έχει αποσυρθεί στο άντρο
των Μουσών και το κυνήγι σταματά. Ακολουθεί συμπόσιο, όπου μασούν κισσό, την ενσάρκωση του θεού και πίνουν ελατόρακο με κισσό
και υδρόμελι. Στη Χαιρώνεια οι νέες γυναίκες
κατά τη διάρκεια της γιορτής έλυναν τα αινίγματα των μεγαλυτέρων, κάτι που αποτελούσε
ένα είδος κατήχησης στα Διονυσιακά μυστήρια.
Την τέταρτη ημέρα μαζεύονταν πάλι στο ιερό
του θεού κι ένας ιερέας μεταμφιεσμένος σε
δαίμονα και οπλισμένος ξίφος ή τσεκούρι τις
κυνηγούσε, θυμίζοντας την τρέλα που είχε ρίξει ο θεός στις κόρες του Μινύα, όταν τον αμφισβήτησαν. Λένε μάλιστα ότι ένας ιερέας, ο
Ζωίλος σκότωσε μία από αυτές τις γυναίκες,
γεγονός που ενέπλεξε τους κατοίκους του Ορχομενού σε δίκες. Ο ίδιος και η οικογένειά του
έχασαν το ιερατικό αξίωμα.
Και εν είδει θείας τιμωρίας, ο Ζωίλος πέθανε
μετά από μόλυνση μιας ασήμαντης πληγής.
(Από τις αναρτήσεις της Άννας Νικολάου)

Σελίδα 5

ΑΣΚΡΑΙΟΝ ΧΕΙΜΑ (2ο και τελευταίο μέρος)
(Ανέκδοτο κείμενο του Δ. Λιαντίνη κατεξοχήν ποιητικό ερμηνεύει ποιητικά κοσμογονικά μεγέθη του Ησιόδου)

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

μένη στο σείσμα του χορού

Και οι ποταμοί πριν ξεπλύνουν τον ιδρό του κορμιού τους στην θάλασσα
καναχηδά ρέοντες
χυθήκανε να συγκλύσουν με μυριάδες γυρίσματα
το πετραίο αλαλητό της δίψας. Σέρνοντας στη λαύρα αιχμαλωσιά της γης τη μήτρα των σύννεφων
και τα σπέρματα του κεραυνού.

Χρυσοκόμης δε Διώνυσος ξανθήν Αριάδνην

Νείλον τα’ Ακφειόν τε Ηριδονόν βαθυδίνην
Στρυμόνα Μαίανδρόν τε και Ίστρον καλλιρέεθρον.
Από το ένα άκρο του κόσμου έως τα ανατολικά της
Εδέμ, όπου τα νερά ξαναβρίσκουν την κοίτη τους
στα παλιά ονόματα
Αφισών, Γεών, Τίγρης και Ευφράτης.
*
Ύστερα στους καθρέφτες του ρυακιού η ιτιά λύγισε
τη μέση. Και κοκκινίζοντας οι παπαρούνες άνοιξαν
το ρούχο τους. Και οι άνεμοι πήραν τις ανεμώνες
ψηλά. Όπου σε μισχοφόρους περιπάτους
Έρως ωμάρτσε και Ίμερος έσπετο.
Ακόμη με τη θεληματική κεφαλή τους οι ηλίθιοι
συμπάλευαν όρθιοι τις πλάκες του μεσημεριού. Και
οι ωραίοι υάκινθοι μάτωσαν την άκρη του δίσκου.
Ενώ αλλού ο καλπασμός του πυρετού άναβε τη ματιά των θηρίων και πράσινο ρίγος ετάραζε τις φλέβες των κήπων. Όπου ναυμαχίες έβλεπες στον ωκεανό των χυμών.
Εν τούτοις στην αγκαλιά του χειμώνα έριχνε ήδη ο
ήλιος τον Ελικώνα ολάκερο και αραδαριές τα χρυσάνθεμα. Ζερβά και δεξιά του με τά δύο κορίτσια
να στέκονται
Θέμιν αιδοίην ελικοβλέφαρον τ’ Αφροδίτην.
Για να κρατούν πέρα από την κάθυγρη θύελλα το
σύδεντρο της ξαστεριάς.
Τότε πήραν να σισυρίζουν ντροπαλά στις πλαγιές
τα ρόμπολα και οι φράξοι. Ενώ στα μπράτσα της
αύρας ήταν να χαίρεσαι μεγάλη χαρά τους κρόκους
και τα μάραθα.
Γιατί, είτε στ’ ασημιά του ο Έσπερος χοροστατούσε
στα ελάφια που έρχονταν και στη γούρνα από
πρόσμενε, είτε οι ροές προβάτευαν τα κύματα, όταν
χτυπούσε το πέλαγο έντεκα το πρωί.
Από μακριά ξαγνάντιζε το πλοίο ανθισμένο κατάρτι. Που έφερναν η σκαρμοί του τη μέθη δεσμω

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 34

και μαζί της ανάστατα τα άλλα κορίτσια.
Με τους βραχίονες ανοιχτούς στις οάσεις του λίβα.
Και την ακοή λειβαδεύοντας όπου ενεδρεύουν οι
κάκτοι.
Με το στηθόδεσμο κρεμασμένος το αγκάθι των άστρων. Και ρυθμικά τα τλακ-τλακ στις ακτές των
μηρών.
Ήταν Πάσχα ματιών να κοιτάς τα κορίτσια. Το απόσπερο λοξά να βουλιάζουν στον άνεμο. Τα χαράματα να ξυπνούν στους καινούργιους ροδώνες.
Και τη νύχτα να ψαύουν επίμονα τους μικρούς αμφορείς στα νερά.
Την Κυμοθόη, την Δωτώ, την Πόντοπόρεια,
Την Ακταίη, τη Μενίππη, τη Σαώ, την Ευλιμένη.
Τη Λυσιάνασσα, την Ιπποθόη, τη Δωρίδα,
Την Ευάρνη, τη Χευξώ, τη Δυναμένη, τη Φέρουσα.
Που όλες μαζί, από την πρώτη Αρέθουσα στη δύση
και τη στερνή Σαλμακίδα στην ανατολή πάλευαν
στενάζοντας στις νερόβιες σπηλιές. Ν’ ανεβάσουν
στο φως το θανάσιμο το κοντάρι του Αχιλλέα.
*
Ύστερα σαν ο θεός ετέλεψε τον κάματο της μέρας
και όλου του κόσμου το υποστατικό γιόρταζε οκλαδόν το ιερό του Σαββάτου.
Ο Ησίοδος κατέβασε στα χειμαδιά της πολιτείας,
καθώς ο βοσκός από το βουνό το κοπάδι του, το
opera et dies των ανθρώπων.
Στην αρχή ειδοποίησε τον ατάσθαλο Πέρση και όλο
στην αντίπερα όχθη το άλλο αδελφάτο, να μην εμπιστεύεται τις βασιλικές αλοργίδες.
Και διάβασε στο άγραφο μέλλον τον ασβαλερό
καιρό της ύβρης, οπόταν η περιττή Ασία δεν θα χωρέσει στην απέριττη Ελλάδα.
Γιατί το μισό φτάνει να ξεπερνάει σε μέγεθος το
όλο. Και το σιδερένιο υνί νικάει σε χρεία τον χρυσό
της σαρκοφάγου.
Απαράλλαχτα αλλιώς η ταπεινή μολόχα ακαρτερώντας να μάλαξει τον άρρωστο νοηματοδοτεί το
προλεταριάτο των φυτών. Και τα ασφοδέλια της
λύπης κάνουν ο Άδης να μυρίζει κομμάτι περιβόλι.
Νήπιοι, ουδέ ίασιν, όσων πλέον ήμισυ παντός
Ουδ’ όσον εν μαλάχη τε και ασφοδέλω μεγ’ όνεια
########

Σελίδα 6

Καζάνι
Αχ, αυτό το καζάνι ..

Από τα πλέον απαραίτητα αξεσουάρ της μαγειρικής
-και όχι μόνο- κάθε νοικοκυράς της τότε εποχής αλλά
και τώρα ακόμα, μα περιορισμένης χρήσης.
Για δείτε το, έχει μαυρίσει από το κακό του το καημένο. Σε πόσες μπουγάδες ζέστανε νερό. Πόσα
προικιά δεν βοήθησε να πλυθούν! Πόσα νήματα
και ρούχα δεν βάφτηκαν εκεί. Και σε συνεργασία
με τη φίλη του τη
σκάφη, πόσους ανθρώπους δεν βοήθησε
να
μπανιαρίζονται
κάθε Σάββατο.
Πόσοι τραχανάδες,
μουσταλευριές, πόσες
φασολάδες σε κηδείες,
αλλά και κρέατα σε
μνημόσυνα και σε γάμους δεν μαγειρεύτηκαν εκεί' μέχρι και πατσά πηχτή έβραζαν
και τόσα άλλα.
Αχόρταγη η νοικοκυρά στη χρήση του, αχόρταγο και αυτό στα ξύλα που το ζέσταναν. Απόκαμε που λέτε το καζάνι μας πολλές φορές, αλλά ο καλός Θεούλης που
μεριμνά για όλα, έφτιαξε και τους γανωτή δες
και όταν αυτό είχε ξεγανωθεί και δεν μπορούσε
άλλο να προσφέρει στις υπηρεσίες του νοικοκυριού, έ ..... να μη καταντήσει σε κάποιον γύφτο ή
σαν τενεκές ξεγάνωτος στα σκουπίδια ή σε κάποιο πλέχου, αποφάσιζε η κάθε νοικοκυρά να το
στέλνει κάπου κάπου διακοπές. Ο προτιμώμενος
χώρος διακοπών του καζανιού ήταν το εργαστήρι του γανωτή. Εκεί λοιπόν το καζάνι μας ξανάνιωνε με καινούργια εσωτερική ασημί ζουσα και
απαστράπτουσα φορεσιά. Μετά απ' αυτό επέστρεφε στην μόνιμη και απάγκια γωνιά της αυλής, ανανεωμένο.
Εκτός από τη φίλη του τη σκάφη είχε και άλλες φιλίες το καζάνι μας. Το έπαιζε άρχοντας
βλέπετε, λόγω όγκου. Είχε την σιδεροστιά που
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ήταν αχώριστοι φίλοι, δεν μπορούσε χωρίς αυτή
να λειτουργήσει, κάτι σαν σύζυγοι ας πούμε. Είχε τη κορίτα, τη κοφίνα (γαλίκι) που έμπαινε η
μπουγάδα, το σαπούνι αλλά μούργα, το τρενάλ
κ.α. Ήταν μια καλή παρέα σα να λέμε.
Μια φορά το χρόνο που λέτε αποφάσιζε η
νοικοκυρά και πήγαινε εξοχή όλη αυτή τη παρέα. Και πού; στο ποτάμι. Οι νοικοκυρές του κάτω
χωριού στη Μπουκουρίμα και οι υπόλοιπες στη
Μεσιανή Βρύση, στα δύο ποτάμια και στην Επισκοπή. Στο ποτάμι γινόταν η ετήσια καλοκαιρινή ιεροτελεστία του γενικού πλυσίματος. Εκεί

συμμετείχε το κοπάνι, οι βελέντζες και οι κουρελούδες πλην των καθημερινών ρούχων. Αυτό
ήταν άλλου είδους πλύσιμο. Δεν συμμετείχε το
καζάνι, ήταν απλώς παρατηρητής για παράδειγμα στο κοπάνισμα της κουρελούς από την
πλύστρα νοικοκυρά που κοπανούσε με τόσο άχτι
σαν να είχε τη πεθερά της στη θέση της κουρελούς. Το θέαμα ήταν καταπληκτικό. Από δω ασπρόρουχα, λίγο πιο κει τα χρωματιστά απλωμένα πάνω σε χόρτα ή θάμνους και παραπέρα
τα πιο Χοντρά (κουβέρτες - βελέντζες) κ.α.
Το σούρουπο όλα αυτά φορτώνονταν καθαρά
και αρωματισμένα -γιατί τα φυτά που ήταν απλωμένα ήταν αρωματικά (μίντριζα και λυγαριές)- σε ένα δύο ζωντανά και επέστρεφαν παστρικά όλα στη θέση τους το καθένα.
Και καλό λέρωμα
Ελένη Σταμάτη

Σελίδα 7

Χρειάζεται ασπίδα προστασίας η Κοιλάδα των Μουσών
Πιστεύουμε
αλήθεια, ότι, αν προς εξυπηρέτηση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων, ισοπεδώσουμε όλες τις κορυφές των βουνών της
ηπειρωτικής χώρας,
όπου, υπάρχει αξιοποιήσιμη αιολική ενέργεια, καταστρέψουμε τα ελάχιστα δάση,
αλλοιώσουμε το μοναδικό ανάγλυφο της νησιωτικής χώρας, απειλήσουμε το φυσικό περιβάλλον & αψηφήσουμε τους αρχαιολογικούς
χώρους, θα προστατέψουμε το περιβάλλον
από την κλιματική αλλαγή και θα ωφεληθούμε; Η απάντηση είναι αρνητική. Δεν είναι αρνητική όμως προς την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, αλλά προς την αλόγιστη &
υπερβολική επιχειρηματική δραστηριότητα
αναφορικά με αυτήν.
Αναζητώντας την κληρονομιά του τόπου
μας φθάνουμε στη μυθολογία, αυτή που εξιστορείται για την Κοιλάδα των Μουσών. Μόλις
το 1985 η Κοιλάδα των Μουσών κηρύχθηκε
αρχαιολογικός χώρος, με την επισήμανση ότι
δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση σε αυτόν.
Αρχικά καταλάμβανε έκταση που οριοθετήθηκε ανατολικά από το δρόμο προς την Άσκρη
και το Νεοχώρι, με εξαίρεση τις οικιστικές περιοχές τους. Βόρεια από το δρόμο προς την κορυφή του Λόφου Παλιοβορός (υψομ. 548μ.) και
μέχρι τη κορυφή του υψώματος, δυτικά της
Κρύας Βρύσης, περιλαμβάνοντας τους λόφους
Πυργάκι και Κρύα Βρύση. Δυτικά με τη νοητή
γραμμή που ενώνει τις κορυφογραμμές του
υψώματος Ζαγαράς (υψ. 1525μ). Και νότια με
τη νοητή γραμμή από το λόφο Ζαγαρά προς
τη κορυφογραμμή Ζ’ Ζάγναντο μέχρι το δρόμο
Νεοχωρίου. Το 2012 όμως επαναοριοθετήθηκε
δια της μετατοπίσεως των ορίων του στην κορυφογραμμή του Ελικώνα (Ζαγαρά) με μείωση
του εδαφικού χώρου του, με δηλωθέντα σκοπό
την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 34

δειξη του μνημειακού πλούτου της περιοχής.
Όμως αυτό δεν είναι ούτε προφανές, ούτε ακριβές, το αντίθετο μάλιστα.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Κοιλάδας των
Μουσών περιλαμβάνει ορατά αρχαία μνημεία
και μνημεία του έχουν χρησιμοποιηθεί ως δομικό υλικό για την κατασκευή νεότερων κτισμάτων. Περαιτέρω, δοθέντος ότι δεν υπάρχει
ανασκαφική δραστηριότητα στη περιοχή, είναι
απολύτως αναμενόμενο, όταν υπάρξει, να μας
εκπλήξουν τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Η κήρυξη της Κοιλάδας των Μουσών σε αρχαιολογικό χώρο ήταν σημαντική, αλλά η ανάγκη προστασία της δεν εξαντλείται με αυτή.
Η γνώση και η αναγνώριση της μείζονος αρχαιολογικής σημασίας της από τους θεσμικούς
φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι
όσοι ο νόμος τους έχει αναθέσει την εξουσία
να γνωμοδοτούν και να αποφασίζουν για την
περιοχή. Η γνώση από τους πολίτες της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και η
ευαισθητοποίησή μας στην προστασία της,
χωρίς εκπτώσεις και υποχωρήσεις. Ο χαρακτηρισμός της σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης
Α’ κατηγορίας. Η ένταξη της στο περιφερειακό
χωροταξικό σχέδιο Στερεάς Ελλάδος με στόχο
την προστασία της και την ανάδειξή της σε
πολιτιστικό & τουριστικό προορισμό, αποτελούν επιπλέον ενέργειες που πρέπει να γίνουν
κατά τη προσωπική μου εκτίμηση. Όπως απαιτούμενο μέτρο προστασίας της είναι και η
αποτροπή εγκατάστασης, εντός και πλησίον
αυτής, δραστηριοτήτων διάφορων, ξένων και
βλαπτικών στη φύση και τον χαρακτήρα της.
Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων περιλαμβάνεται στις χρήσεις που πρέπει να μην
επιτρέπονται. Και απαιτείται η απένταξη της
περιοχής από τις δυνητικά πρόσφορες περιοχές για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αν και
η περιοχή συγκεντρώνει ζωηρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την δημιουργία αιολικών
πάρκων, που με το πρόσχημα της κλιματικής
αλλαγής, της εγκατάστασης τους κατόπιν δήθεν μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Σελίδα 8

και της δημιουργίας θέσεων εργασίας που θα
προσφέρουν, επιδιώκουν την θεσμική έγκριση
και τη κοινωνική αποδοχή, εντούτοις, ο αρχαιολογικός χώρος της Κοιλάδας των Μουσών και
τα μνημεία του πρέπει να προστατευθούν από
αυτή την δραστηριότητα. Είναι αναγκαίο να
παραμείνει ελεύθερος ο ορίζοντας που τον περιβάλλει και τον αναδεικνύει. Να λειτουργεί
ως χώρος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, κινητήριος δύναμη περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, ως χώρος
αναψυχής, με τις επιτρεπόμενες αγροτικές
χρήσεις γης. Η θέα του ορίζοντα γεμάτη από
ανεμογεννήτριες δεν είναι ούτε ελκυστική, ούτε ευχάριστη, ούτε ωφέλιμη για την κοινωνία,
δεν υπηρετεί τους στόχους ανάπτυξης της και
αποκρούεται από αυτή.

Η κοινωνία εκφράζεται και εξατομικευμένα, αλλά κυρίως από θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα και συλλογικότητες. Και στη περιοχή ομόθυμη ήταν η αντίδραση στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στον Ζαγαρά
τόσο του Δήμου, των αντιπροσώπων του τόπου
μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και του τοπικού συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης “Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”, που έχει αναλάβει υπεύθυνα να
γνωρίσει την ιστορία της Κοιλάδας των Μουσών στους επισκέπτες της από την Ελλάδα και
το εξωτερικό. Και εργάζεται μεθοδικά στη διάδοση της φήμης και της αξίας της, προσφέροντας πολιτιστικό και κοινωνικό έργο με προστιθέμενη αξία στο τόπο.
Μαρία Δ. Λυμπέρη
Δικηγόρος

Διάλογος Ύλης (Υ) - Πνεύματος (Π)
Η ύλη και το πνεύμα κάπου συναντηθήκανε
και διάλογο ατέλειωτο με ένταση αρχίσανε.
Η ύλη πρώτα το λόγο πήρε και δήλωσε:
(Υ) - Εγώ τον κόσμο κυβερνώ και απότομα εψήλωσε.
Το πνεύμα ανταποκρίθηκε με κομπασμό.
(Π) - Χωρίς εμένα η ύλη δεν θα 'χε κανένα προορισμό
(Υ) - Εγώ και στον εγκέφαλο ύλη δίνω διαλεχτή,
(Π) - Εγκέφαλος χωρίς πνεύμα, είναι άδειο κουτί!
(Υ) - Ύλη είμαι, όμως σε μένα εγκλωβίζεσαι,
χωρίς το είναι μου, χάνεσαι, σκορπίζεσαι!
(Π) - Εγώ τρέχω με ταχύτητα ασύλληπτη
Ενώ εσύ αιώνια παραμένεις ακίνητη!
(Υ) - "Ύλη είμαι και φαίνομαι, όλοι με θαυμάζουνε,
άφαντο είσαι εσύ; Μάτια δεν σε κοιτάζουνε.
(Π) - Σε τούτη δω τη γη, όσοι την ύλη λάτρευσαv
πλούτισαν, ψευτοευτύχησαv, μα γρήγορα ξεχάστηκαν!
(Υ) - Ύλη είμαι εγώ, όμως στο σώμα μου εσένα εγκολπώνω
και όταν εκρήγνυμαι, δυνάμεις τεράστιες απελευθερώνω.
(Π) - Χωρίς εμένα πολιτισμοί ποτέ δεν έγιναν!
(Υ) - Ναι, αλλά με διακόπτη γύρισμα διαλύεσαι και χάνεσαι!
(Π) - Τον Παρθενώνα κοίταξε, τι πνεύμα κουβαλάει.
(Υ) - Όταν τα μάρμαρα ασβέστη γίνονται το πνεύμα πού θα
πάει;
Μιλήσανε ώρα πολλή, η ~Ύλη και το Πνεύμα
είχαν και οι δυο τους πολλά γερά επιχειρήματα
- επιστημονικά, φιλοσοφικά, ιδεολογικάσύνθετα και αντίθετα σα να ‘σανε «ποιήματα.»
Τέλος και οι δυο συμφώνησαν, πως είναι απαραίτητοι
στον κόσμο τον αιώνιο, γίνονται αυτοί πρωταίτιοι.
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Αγκαλιάστηκαν κι οι δυο κι ανθρώπους
δημιούργησαν
σε ανώτερη εντολή υπάκουσαν και τότε
μεγαλούργησαν.
Από το βιβλίο του Νίκου Νόκα
“ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ”
......"Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε εξαντλημένοι και υποφέρετε από την πάλη
και τις στενοχώριες! Γιατί η ειρήνη μου θα
σας δυναμώσει και θα σας ανακουφίσει.
Γιατί η ειρήνη μου είναι πλήρης χαράς. Για
τον λόγο αυτό σας χαιρετώ πάντα με αυτόν τον τρόπο. Η ειρήνη να είναι μαζί σας!
Γι’ αυτό λοιπόν έτσι να χαιρετάτε πάντα ο
ένας τον άλλον ώστε να μπορέσει να σταλεί στο σώμα σας η ειρήνη της Γήινης Μητέρας σας, και στο Πνεύμα σας η ειρήνη
του Ουράνιου Πατέρα σας. Και τότε θα
βρείτε την ειρήνη μέσα σας, γιατί το βασίλειο του Θεού είναι μέσα σας. Και τώρα
επιστρέψτε στα Αδέλφια σας με τα οποία
μέχρι τώρα είσαστε σε πόλεμο και δώστε
την ειρήνη σας σ' αυτούς επίσης. Γιατί μακάριοι είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται
για αυτήν, γιατί θα βρουν την ειρήνη του
Θεού. Πηγαίνετε και μην αμαρτήσετε πιά,
και δώστε στον καθένα την ειρήνη σας,
όπως εγώ σας έδωσα την δική μου”.
Η ΕΙΡΗΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
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Η Παναγιά του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας
Ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο Στρατηγό Χρήστο Μπολώση ο οποίος με αφορμή το
υπέροχο χρονογράφημά του “Νάτανε το ‘21”
που δημοσιεύθηκε στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ μηνός
Μαρτίου 2021 σελίδα14, μου δίνει την ευκαιρία
να αναφερθώ στο χωριό μου, την Άσκρη Βοιωτίας, την Άσκρη των Μουσών, του Ησιόδου και
του Κτησιβίου.
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού, από
τα λείψανα της αρχαίας Άσκρης (“περιοικούσι
δε και άνδρες το άλσος”, Παυσανίας 9,31,3) δημιουργήθηκε η “Παναγιά” του Βυζαντίου και
της Τουρκοκρατίας, στο κέντρο της Κοιλάδας
των Μουσών, η οποία παρουσίασε μεγάλη ακμή (1.300 κάτοικοι) κατά τους τρεις πρώτους
αιώνες του Βυζαντίου. Ήταν έδρα της Επισκοπής Θεσπιών και σύμφωνα με το σωζόμενο
κτηματολόγιο των Θηβών ήταν μία αρκετά
αναπτυγμένη αγροτική περιοχή και ξεχώριζαν
οι περίφημοι αμπελώνες της (“Άσκρη πολυστάφυλος” του Ομήρου). Σώζεται, ανακαινισμένο από το 1970, το εξωκλήσι της Αναστάσεως του Χριστού του 9ου αιώνα, η αρχαιότερη
σωζόμενη εκκλησία της Βοιωτίας μαζί με την
Παναγία της Σκριπούς (Ορχομενός). Κατά την
Φραγκοκρατία την εξουσίαζε ένας “μάιλος”
και στη συνέχεια ήταν κτήμα του ηγεμόνα των
Θηβών Νερούτσου Πίτη. Εδώ τοποθετούν και
την καθολική επισκοπή των Ζαρατοβίων.
Το έτος 1460 η Βοιωτία υποτάχθηκε, και τυπικά, στην Οθωμανική αυτοκρατορία, ενώ η
Παναγιά περιήλθε στην κυριότητα Τούρκου
μεγιστάνα. Η δύσβατη πορεία του νέου Ελληνισμού στους αιώνες της δουλείας στάθηκε,
σύμφωνα με τον Κ. Βακαλόπουλο, αγώνας
ύπαρξης ενός ολόκληρου Γένους απέναντι σε
μια μακροχρόνια διαδικασία, που απέβλεπε
στην εθνολογική αλλοίωση και αφομοίωσή
του μέσα από διαδοχικά στάδια. Στην αρχή
εκδηλώθηκε με τη φυγή προς τα ορεινά για
την αναζήτηση της σωτηρίας, και την ανάπτυξη νέων μορφών αντίστασης και επιβίωσης.
Έτσι ο πληθυσμός της Παναγιάς από 100 οικογένειες το 1466 θα ανέλθει σταδιακά στους
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1.600 κατοίκους το 1570, όταν ολόκληρη η Αθήνα είχε 16.000 κατοίκους. Από τα οθωμανικά
κατάστιχα έχουμε τα ονόματα των κατοίκων,
το εισόδημά τους και ότι συντηρούσε 12 νερόμυλους και 2 μοναστήρια (παπά-Νικόδημου
και παπά-Γιώργη).

Τον 17ο αιώνα όμως από την Παναγιά επανδρώνονται 12 τσιφλίκια και μένουν στο
χωριό μόνο 50 φορολογήσιμες οικογένειες, οι
οποίες μετακινούνται 2 km ανατολικά, εκτός
Κοιλάδας των Μουσών, όπου κτίζουν το σημερινό χωριό με το όνομα Παλαιοπαναγιά. Με το
όνομα αυτό είναι γνωστή στην Επανάσταση
του ’21.
Το 1970 άλλαξε το όνομά της σε Άσκρη, όπως ήταν στην αρχαιότητα. Άρα δεν χάθηκε,
αλλά υπάρχει, έχει μεγάλη σχέση με την
στρατιωτική οικογένεια [Ναύαρχος Λυμπέρης
Χρήστος και οι γιοί του Παναγιώτης και Γεώργιος
στο ΠΝ, Αναστάσιος Λεβέτας, Άγγελος Λυμπέρης,
Αλέξανδρος Μήτσαινας, Αθανάσιος Λυμπέρης
(ΠΝ) Παντελής Μήτσαινας (ΠΑ), Ιωάννης Πέππας,
Ιωάννης Παπαθεοδοσίου, Ιωάννης Λυμπέρης, Σωτήριος Παπαθεοδοσίου (ΠΝ), Αναστάσιος Τζανίμης, Γεώργιος Παπαθεοδοσίου, Ιωάννης Δαμπάνης,
Γεώργιος Κιούσης, Βασίλειος Χρήστου και Ιωάννης
Παπαθεοδοσίου, μόνο από το 1950 και εντεύθεν]

και σας περιμένουμε να το επισκεφθείτε.
Λεπτομέρειες στο βιβλίο μου “3.650 χρόνια
στην Κοιλάδα των Μουσών”, το οποίο βρίσκεται
στην βιβλιοθήκη της ΕΑΑΣ.
(ΙΛΠ)
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Και όσα άλλα παιδιά επιθυμούν, από όπου και αν κατάγονται. Τα έργα θα εκτεθούν στο ΠΚ Άσκρης από 6 Αυγούστου.
Πληροφορίες: 6973440151 (Άντα)

Summer camp 2021

Το Summer camp 2021,
για 3η συνεχόμενη χρονιά
ετοιμάζει ένα καταπληκτικό, καλοκαιρινό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας
2-10 ετών.
Στόχος μας είναι τα
παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους μέσα από το παιχνίδι, την τέχνη, την κίνηση, να
πειραματιστούν, να μάθουν, να διασκεδάσουν
και να επικοινωνήσουν, απολαμβάνοντας ένα
χαρούμενο καλοκαίρι στην ομορφότερη και
ονειρεμένη αυλή μας. Είναι ένα πρόγραμμα
βασισμένο στην εκπαίδευση με όμορφες δραστηριότητες όπως: Θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι
στην πισίνα, πίστα survivor, ομαδικά παιχνίδια, μαγειρική-ζαχαροπλαστική, χορός τραγούδια, χειροτεχνία και messy play- sensory
play.
Πραγματοποιείται στην Άσκρη Βοιωτίας και
είναι σχεδιασμένο από παιδοψυχολόγο, λογοθεραπευτή, βρεφονηπιοκόμο και φιλόλογο.
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Ονομάζομαι Παπαπαναγιώτου Αναστασία
είμαι λογοθεραπεύτρια - βρεφονηπιοκόμος και
επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η
καταγωγή μου είναι από την Άσκρη.
Αγαπάω τον τόπο μου και μου αρέσει να τον
βλέπω ζωντανό και όμορφο γεμάτο από την
ζωντάνια και τα όμορφα χαμόγελα των μικρών παιδιών. Δημιούργησα ένα όμορφο, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό καλοκαιρινό πρόγραμμα και είμαι ενθουσιασμένη για το φετινό summer camp 2021 και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας!
Κάθε χρόνο οι φίλοι μας περνάνε φανταστικά και ζουν ένα ανεπανάληπτο καλοκαίρι
γεμάτο όμορφες αναμνήσεις, εμπειρίες και
γνώσεις.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς για την εμπιστοσύνη που μας δείξανε και
το προσωπικό του προγράμματος για την αγάπη και την υπομονή προς τα παιδιά.
Οι εγγραφές γίνονται στο τηλ. επικοινωνίας: 6970663271
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Η ορθόδοξος εκκλησία, είναι ο χώρος της γνήσιας εμπειρίας της χάριτος του Θεού.
Εκκλησία της Πεντηκοστής είναι η ορθόδοξη εκκλησία μας. Γιατί είναι η εκκλησία της σαρκώσεως και ενανθρωπήσεως του Χριστού, του σταυρικού Του θανάτου, της Αναστάσεώς Του και
της Πεντηκοστής.
Δοξάζουμε το Πανάγιο πνεύμα, γιατί τους αλιείς ανθρώπους, τους απλούς, τους έκανε πάνσοφους. Πάνσοφοι έγιναν οι Άγιοι Απόστολοι, αφού κατάλαβαν, τί σχέση έχει ο άνθρωπος με
τον Θεό, με τον εαυτό του και με τον κόσμο. Πάνσοφοι γιατί με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, έστρεψαν καρδιά και νου προς τα άνω, προς την βασιλεία του Θεού και την αιώνια ζωή.
Αγαπητοί μου, μέτοχοι στην Πεντηκοστή γινόμαστε όλοι, όταν όλοι μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία, γινόμαστε μέτοχοι της Θείας Χάριτος, στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Πατήρ Μιχαήλ,
εφημέριος Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Άσκρης

Η ΒΙΕΝΗ ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Του Γεωργίου Ε. Δουδούμη
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Το υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο
του Δημητρίου Χ. Λυμπέρη

Η τεχνολογία αιχμής στα ελαιοτριβεία ξεκινά από την Άσκρη.
Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, με θέα στην Κοιλάδα των Μουσών και στον Ελικώνα, στην νότια
έξοδο της Άσκρη, δίπλα στον κεντρικό δρόμο,
στην “Δημοσιά”, όπως θα έλεγε ο παππούς
του, κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς το
ελαιοτριβείο, το οποίο θα λειτουργήσει φέτος.
Μαζί με το εμφιαλωτήριο και όλα με ISO.
Για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων
“Δ. Λυμπέρη” θα σταθώ σε δύο σημεία: Είναι
διάχυτη η εντύπωση στην αγορά “Για τα αδύνατα μόνο στον Λυμπέρη”. Σε φιλική παρέα.
όταν κάποιος περίφημος για την απληστία
του, είπε “εγώ τι θα κερδίσω;” η κόρη του Δημήτρη, Γιούλη του απάντησε “εσύ τι θα προσφέρεις!”. Έτσι λειτουργούν οι επιχειρήσεις
του: «πρώτα ο πελάτης».
Για εμάς λοιπόν το ελαιοτριβείο. Για να βγάζουμε άμεσα ποιοτικό λάδι, χωρίς ζέσταμα και
με μεγαλύτερη απόδοση. Ένα τέλειο, φαρμακευτικό θα λέγαμε, ελαιόλαδο με πολλές ακόμη διευκολύνσεις κόστους και ποιότητας.
Για να αναδειχθεί επιτέλους το συγκριτικό
πλεονέκτημα της μεγαρίτικης ελιάς που καλλιεργείται στο ημιορεινό τόπο μας από την εποχή του Ησιόδου “λιπ’ ελαίω”.
(ΙΛΠ)
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Με την άρση του εγκλεισμού (lockdown)
άρχισαν οι επισκέψεις Συλλόγων, έτσι την Κυριακή 23 Μαΐου και την Κυριακή 30 Μαΐου είχαμε τον όμιλο Βούλας και τον Σύλλογο
“Κρυστάλλης” αντίστοιχα για τον “Γύρο της
Κουρσάρας” και την “Διάσχιση του Ολμειού”.
Οι ορειβασίες σταμάτησαν λόγω του θέρους.
Η επίθεση με τις ανεμογεννήτριες συνεχίζεται. Έχει δοθεί άδεια εγκατάστασης για τον
Παλιοβορό, βρίσκεται στο ΣτΕ η κορυφογραμμή του Ελικώνα, το Μαραντάλι στο ΥΠΕΝ, η
ΚΟΡΦΗ στην Αποκεντρωμένη και 15 άλλες
μεμονομένες (γύρω από την κεραία και γύρω
από το εξωκκλήσι του Χριστού) πήραν βεβαίωση παραγωγής από την ΡΑΕ. Για όλες έχουν
γίνει προσφυγές σε ανάλογο επίπεδο.
Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω
την Ασκραία δικηγόρο, στον Άρειο Πάγο και το
ΣτΕ, Μαρία Δ. Λυμπέρη για την ανεκτίμητη
προσφορά της. Ενημερώθηκε πλήρως για τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής, χειρίστηκε αριστοτεχνικά και χωρίς καμία αμοιβή την προσφυγή στο ΣτΕ και κυρίως διότι αγωνίζεται για
την προστασία της Κοιλάδας των Μουσών με
μεγαλύτερο πάθος από εμένα.
Με μέριμνα της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής καθαρίστηκε
ο χώρος γύρω από το
εξωκκλήσι του Αγίου
Γεωργίου και με τη
συνδρομή της ΕΦΑ
Βοιωτίας και η Επισκοπή Στη φωτογραφία οι κολώνες από τον
ναό της Ασκραίας Ήρας, τόσο καθαρά ούτε με
την πυρκαγιά του 2007.
Η διαδικτυακή εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και βγήκαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία εξετάζονται. Ευχαριστούμε τους
εξαίρετους εισηγητές και κυρίως εσάς που την
παρακολουθήσατε. Στις προθέσεις του Συλλόγου είναι να γίνει μία ημερίδα στην Άσκρη με
ανάλογο περιεχόμενο.
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Η Άσκρη με την Κοιλάδα των Μουσών αποτέλεσαν θέμα συζητήσεως στην Ακαδημία
Αθηνών με αφορμή ομιλία του επιφανούς
Βοιωτού Κωνσταντίνου Κατζέλη, η οποία και
επισυνάπτεται.
Το πρόγραμμα για τα “Μουσεία 2021” δεν
έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Ενδεικτικά έχει
όπως παρακάτω:
Παρασκευή 6 Αυγούστου:
Ο Ελικώνας στην παγκόσμια τέχνη
Διαδικτυακή παρουσίαση
με την professor Betsey Robinson
Προαύλιο Π. Κέντρου Άσκρης, 20.30 ώρα
Σάββατο 7 Αυγούστου:
Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη (Αναλόγιο)
Οι οικιστές της Άσκρης
Θεατρικό δρώμενο
Αμπελώνας Χριστού, 20.30 ώρα
Κυριακή 8 Αυγούστου:
Ανδρομάχη
Από τον θεατρικό οργανισμό ΑΙΧΜΗ
Αμπελώνας Χριστού, 20.30 ώρα
Σύντομα θα εκδοθεί με μέριμνα του Συλλόγου βιβλίο με τίτλο «Η ζωή στην Άσκρη την
εποχή του Ησιόδου. Πιστεύω μέχρι τέλους του
έτους να καταφέρω να ολοκληρώσω και το νέο
μου βιβλίο με προσωρινό τίτλο “Ποιος σκότωσε
την Άσκρη”. Θα έχουν μερίδιο όλοι, από την
αρχαϊκή εποχή μέχρι σήμερα.
Τα οικονομικά του Συλλόγου δεν είναι καλά
και τα έξοδα αυξημένα. Ήδη στο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου θα προσφύγουμε και πάλι στο
ΣτΕ, αυτή τη φορά για την κορυφογραμμή του
Μαραντάλι, δυτικά από τις κεραίες κινητής
τηλεφωνίας. Εκκρεμεί επίσης και μηνυτήρια
αναφορά για την περίεργη υποβάθμιση της
Κοιλάδας των Μουσών. Όσοι θέλετε μπορείτε
να καταθέσετε, το ποσό που μπορεί ο καθένας,
στο βιβλιάριο του Συλλόγου ο αριθμός του οποίου φαίνεται στη σελίδα 2. Υπόψη ότι λόγω
του εγκλεισμού δεν έγινε Γενική Συνέλευση
και στερηθήκαμε ακόμη και τις εισφορές.
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Κοινωνικά
Το νέο ΔΣ του ΑΟ ΑΣΚΡΗΣ

Νέα παιδιά, μεγάλες ελπίδες.

Σιδεροκέφαλοι

Λιγότερο άγχος
Σ' ένα σεμινάριο για την διαχείριση του άγχους, μια ψυχολόγος που μιλούσε στο ακροατήριο σήκωσε ένα ποτήρι και ρώτησε:
"πόσο βαρύ είναι αυτό το ποτήρι με νερό;" Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πολλές άλλοι είπαν 200 γρ. άλλοι 300 γρ. Εκείνη είπε
ότι δεν είναι το βάρος που έχει σημασία αλλά ο χρόνος που κρατάει κανείς το ποτήρι. Εάν το κρατάει στο χέρι του για 2-3 λεπτά, δεν
υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως το κρατήσει για πολύ ώρα, το χέρι
του θα μουδιάσει και θα πιαστεί. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζει αλλά όσο πιο πολύ το κρατάει κανείς τόσο πιο
βαρύ γίνεται.
Η ειδικός λοιπόν διευκρίνισε ότι οι αγχωτικές καταστάσεις, οι ανησυχίες και τα βάρη της ζωής είναι σαν το ποτήρι με το νερό. Αν μας
απασχολούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεν τίθεται θέμα,
αν όμως τα σκεπτόμαστε συνεχώς και τα "κουβαλάμε" παντού,
τότε μας αποπροσανατολίζουν από τους πραγματικούς μας στόχους, μας αδρανοποιούν και καθιστούν την καθημερινότητά μας
δυσβάστακτη.

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΚΟΙ
Κοντά σε αυτούς που ο Πλάτων καλούσε σοφιστές, και τους οποίους εμείς σήμερα μπορούμε
να αποκαλέσουμε άνετα χειριστές των μέσων
μαζικής ενημέρωσης και κυρίως διαμορφωτές
της κοινής γνώμης, δηλαδή, ένα είδος ιδιότυπου
δημοσιογραφικού κλήρου, ο οποίος έχει ταχθεί
ψυχή τε και σώματι στο να νομιμοποιεί δημοσίως, με την καθημερινή ιδεολογική φληναφώδη
αφήγησή του, την κυριαρχία εκείνων των κακών
ανθρώπων ήτοι των ισχυρών. Αναφερόμενος σε
αυτούς ο Πλάτων και στο έργο του «Γοργίας»
τονίζει ότι οι κακοί είναι ισχυροί και οι ισχυροί
είναι σχεδόν πάντα κακοί.
Λοιπόν, κοντά σε αυτήν την κατηγορία των
παμπόνηρων κατά τον Πλάτωνα, των πραγματικά μοχθηρών, υπάρχει μια ακόμη χειρότερη
κατηγορία, και αυτή είναι των σκλάβων που αγαπούν τις αλυσίδες τους.
Γιάννης Σ. Γκανάσος
Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
α.
β.

γ. 3 μύγες βρίσκονται σε ένα τραπέζι. Κτυπάμε
το χέρι και οι μύγες φεύγουν. Πότε θα βρεθούν
και οι 3 σε ίδιο επίπεδο;
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Λύσεις προβλημάτων
τεύχους 33
α. 240, 300 και 360 αντίστοιχα.
β. 5
γ. “Ένα μήλο την ημέρα
τον γιατρό τον κάνει πέρα”
Βλέπεται συχνά πάνω στα φρούτα κάτι αυτοκόλλητα με αριθμούς.
Όταν έχει 4 ψηφία και το
πρώτο είναι 3 η 4 σημαίνει
ότι το φρούτο έχει ψεκαστεί
με φυτοφάρμακα..
Εάν έχει 5 ψηφία και το
πρώτο είναι 8 τότε είναι γενετικά τροποποιημένο δηλαδή μεταλλαγμένο. Εάν έχει 5 ψηφία και το
πρώτο νούμερο είναι το 9 τότε είναι βιολογικό.
Τον Ιούνιο έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Στεργίου, πρόεδρος της Κοινότητας Άσκρης από το 1982 μέχρι
το 1986. Ικανότατος, δραστήριος
και οξυδερκής έδωσε έμφαση στον
αγροτικό τομέα και μεταξύ των
άλλων άνοιξε δρόμους προς όλα τα κτήματα.
Καλό σου ταξίδι Πρόεδρε.
Σελίδα 14

Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε Απεβίωσε
Κωνσταντίνου Σωτηρία
07/05/2021
Στεργίου Σωτήριος
Λουκάς
1932
03/06/2021
Αγορία
Λυμπέρη
χήρα Χαραλάμπους
05/06/2021
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς
των θανόντων συμπατριωτών και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
Στις 13 Απριλίου «έφυγε» ο
Γιάννης Λάμπρου, εκ Θεσπιών
ορμώμενος. Ένας φίλος της
αλήθειας και της Άσκρης. Ένας ονειροπόλος που ήθελε να
κάνει πολλά και γρήγορα. Ένας μεγάλος κι αναγνωρισμένος συγγραφέας, συλλέκτης
σπουδαίος, καταξιωμένος κι αποδεχτός στους
πνευματικούς κύκλους της πρωτεύουσας. Αεικίνητος, καθώς ήταν, στράφηκε στην εξερεύνηση,
τη συγκέντρωση και μελέτη των ιστορικών πηγών και πληροφοριών. Απίθανα και δυσεύρετα
τεκμήρια έφερε στο φως, σπάνια ευρήματα, που
για αιώνες κείτονταν θαμμένα και λησμονημένα
σε κάποια σκονισμένα ράφια, που πλούτισαν τις
γνώσεις μας και τις οπτικές. Ακολούθησαν έκτοτε δεκάδες βιβλία. Χιλιάδες σελίδες είδαν το φως
με επαινετικά λόγια ακόμη κι από τον αθηναϊκό
τύπο. Πολλά, μάλιστα, θεματολογικά ξέφυγαν
από τα στενά όρια της εντοπιότητάς μας. Πολλά
στοιχεία του δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες της
Άσκρης και ακόμη περισσότερα αποτέλεσαν πηγές στα βιβλία μου. Όμως, από τις συζητήσεις
μας στο Πνευματικό Κέντρο, τη Λίμνη Μουσών
και το καφενείο “Ο Πλάτανος”, άφησε πολύ υλικό ακόμη, υλικό που πρέπει να γίνει κτήμα όλων
μας ενισχύοντας έτσι την ιστορική αυτογνωσία
μας. Διαφορετικά θα πάει χαμένος τόσος κόπος,
τόση γνώση.
Φίλε Γιάννη, ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς σου που σε σκεπάζει.
Στις 1 Νοεμβρίου 2020 «έφυγε» και ο Αυγέρης.
Για την ιστορία, ο ορειβάτης Αυγέρης, Αυγερινός
Θεοδωρόπουλος, ήλθε στην Άσκρη τη δεκαετία
του 90, αγάπησε τον τόπο και έφτιαξε το σπίτι
του στην κορυφή του λόφου πάνω από το νεκροταφείο, για να έχει μπροστά του την Κοιλάδα
των Μουσών και τον Ελικώνα που τόσο αγάπησε. Σηματοδότησε όλα τα μονοπάτια του ανατοΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 34

λικού Ελικώνα, ανέδειξε το ιερό βουνό των Μουσών και έφερε πολλούς επισκέπτες στην Άσκρη.
Είχε τρεις αγάπες στη ζωή του: το βουνό, το βιβλίο και την Άσκρη. Ήταν ευχάριστος στην παρέα, πολύ καλός συνομιλητής και πολλά είχες να
πάρεις από την κουβέντα μαζί του. Ήταν τέτοια
η αγάπη του για την Άσκρη που μόνον πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα τον ανάγκασαν
να την αφήσει.
Ο Θεός να τον αναπαύει.
Επιστολή εγγονής προς την γιαγιά της
Αγαπημένη μου γιαγιά
Θα μας λείψεις πάρα μα πάρα
πολύ. Δεν ξέρεις πόσο πολύ [σε μένα τουλάχιστον]. Θα κλαίω γιατί σε
χάσαμε αλλά και σύ 88 χρονών γυναίκα πονάς, πονάς πολύ και το καταλαβαίνουμε. Θα ήθελα εγώ προσωπικά η μικρότερή σου
εγγονή να σε ευχαριστήσω που με μεγάλωσες
όχι τόσο όσο τα άλλα παιδιά, αλλά και για το
τόσο διάστημα εγώ θα σε ευχαριστήσω και θα σε
ευχαριστώ πάντα για όλα όσα μου έχεις δωρίσει.
Γιατί εγώ όλα όσα μου έχεις κάνει τα βλέπω σαν
δώρα. Δεν με νοιάζει που μάλλον δεν θα μου κάνεις κάποιο τελευταίο δώρο πριν φύγεις απ'
την ζωή. Μου αρκεί η αγάπη σου. Σ 'αγαπώ πολύ
γιατί είσαι η γιαγιά μου κι όχι μόνο γι’ αυτό αλλά επειδή ήσουν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Λυπάμαι πολύ. Μακάρι να φύγεις ήρεμα
από αυτή την ζωή κι όλα τ' άλλα είναι παρελθόν.
Πόσο θα μου άρεσε να κάναμε κι άλλα πράγματα μαζί, αλλά και να ήθελα εσύ είσαι τόσο
άσχημα που δεν μπορείς. Και σου ξαναλέω ότι
δεν με πειράζει μου αρκεί η αγάπη σου για μένα.
Και αν ήξερες πόσο πολύ χαιρόμουν [πριν αρρωστήσεις] να σε βλέπω χαρούμενη! πάρα πολύ
χαιρόμουν. Μου άρεσε πολύ να σε βλέπω να
χαίρεσαι και χαιρόμουν κι εγώ μαζί σου, χαμογελούσα. Τέλος πάντων θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και πάλι για όλα.
Σ' αγαπώ γιαγιάκα η εγγονούλα σου
Χρυσή
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Στην Αλυκή πριν χρόνια: Από αριστερά Σωτ. Χολιασμένος ανάμεσα στα
παιδιά του Τριάνθη, Νίκο και Χρίστο,
Βούλα Ρουσέτη, εξαδέλφες Θάνα και Αντιγόνη Κιούση, Δήμ. Παπαλουκά και Γιασεμί Ζαρίφη.

Περιμένοντας τον ταχυδρόμο
έξω από το καφενείο του Σ.
Καραχάλιου.

Πρωτομαγιά του 1974.
Διακρίνονται: Νίκος Λεβέτας, Γιωργία, Βαδιλοπανάγου, Φωφώ και Αριστείδης Αθανασίου, Θανάσης Ζαχαριας, Βαγγέλης Σταμάτης, Βούλα
Ρουσέτη, Νίκος Μαργαρίτης, Μαρία Σταμάτη, Νίκος Σταμάτης, Κώστας
Δαμπάνης.
(Ευχαριστούμε την Βούλα
Ρουσέτη για τις φωτό)

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Γεώργιος Αργυρίου
100 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα
Δημήτριος Σταμάτης
20 ευρώ
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