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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 την Ταμία του Συλλόγου μας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Περιμένουμε άρθρα σας
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
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ΣΣ – συμβάντα - γεγονότα
Αχ! αυτό το ολοστρόγγυλο 2020 δεν συγκινήθηκε καθόλου από τις τόσες ευχές που του δώσαμε
στο καλωσόρισμά του. Ίσως κάτι άλλο θέλει από
μας. Πιστεύω το 3μηνο που πέρασε να μας δίδαξε πολλά και θα συνεχίσουμε να διδασκόμαστε
μέχρι να βρει ο καθένας μας αυτό που θέλει, αλλά και η Ανθρωπότητα αυτό που της πρέπει.
Αυτός ο ιός που μάγκωσε όλο τον πλανήτη σαν
χταπόδι, να μη είναι τίποτα άλλο παρά ένα συμπαντικό "δώρο" είτε προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος είτε πρόκειται για μεταφυσική "τιμωρία", και ναι, κάθε τι που μας δίδεται έχει και το
τίμημά του, έχει όμως και την αξία του. Ίδωμεν.
Τώρα που γράφονται αυτές οι σειρές είναι το
τέλος της Άνοιξης. Αλήθεια τί περίεργη Άνοιξη!
εκεί που συνειδητοποιείς ότι έχεις καλοκαίρι αλλά και χειμώνα δεν της λείπει και το Φθινόπωρο.
Πως γίνεται; Οι 4 εποχές στριμώχθηκαν σε μία.
Και καθώς ο τροχός γυρίζει συναντήσαμε και το
Θερινό Ηλιοστάσιο στις 20 Ιουνίου που σηματοδότησε επίσημα την αρχή του καλοκαιριού. Μια
εποχή που όλοι αγαπάμε γιατί η ψυχολογία μας
αλλάζει. Αυτό το μαρτυρά και η πανέμορφη εικόνα του εξωφύλλου του περιοδικού μας. Βλέπουμε τα νιάτα ότι πήραν τους δρόμους για την
φύση που τους καλεί, και σε αποστάσεις 2μετρες
έτσι που να είναι και νομοταγείς στον Πνευματικό αυτό χώρο που δεν σκιάζεται από τίποτα.
Ας συγκρατήσουμε και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων των 4 ημερών και να
τιμήσουμε τον δύσκολο και Ιερό αγώνα του Συλλόγου μας γιατί μη ξεχνάμε ότι διανύουμε μια
αρκετά δύσκολη χρονιά απ' αυτές που μυρίζουν
μπαρούτι, και που μπορούν ν' αλλάξουν την ροή
της Ιστορίας. Όλοι λίγο πολύ έχουμε καταλάβει
ότι το πνεύμα της εποχής αλλάζει.
Όμως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα υπάρχουν ελπίδες ότι θεόπνευστα πλάσματα θα έρθουν στην Γη να μας διδάξουν νέους δρόμους,
γιατί είναι αδύνατον να θεραπεύεται η ζωή μας
με πολιτικά μέτρα, όταν η ρίζα της αρρώστιας του ανθρωπίνου γένους βρίσκεται στο επίπεδο του πνεύματος.
Είθε να επικρατήσει Ειρήνη, Ομόνοια, Αφύπνιση, Αλληλεγγύη και Αγάπη μεταξύ μας.
Καλό καλοκαίρι με αντάμωμα στο 4ήμερο των
εκδηλώσεων.
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Σελίδα 2

Υπεροψία και ταπεινοφροσύνη
ῥεῖα δ᾽ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει,
ῥεῖα δέ τ᾽ ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει
Χάρη σε αυτόν (τον Δία) άλλοτε άδοξοι και άλλοτε ένδοξοι είναι οι θνητοί οι άνθρωποι,
άλλοτε γνωστοί και άλλοτε άγνωστοι με τη θέλησή του Δία του μεγάλου.
Γιατί εύκολα αυτός δίνει την δύναμη μα κι εύκολα τον ισχυρό καταστρέφει,
εύκολα τον περιφανή μειώνει και υψώνει τον αφανή,
εύκολα διορθώνει το άδικο και ταπεινώνει τον υπερόπτη.
(Ησίοδος, “Έργα και Ημέραι”, 2-6)

Σχόλια Πρόκλου
Γνωστοί και άγνωστοι, λογικοί και παράλογοι, Έλληνες και βάρβαροι και μέτριοι και
πλούσιοι όλοι έχουν γεννηθεί από τον Δία.
Αυτός διοικεί τα πάντα δυναμώνει τους αδύνατους και τυραννάει τον δυνατό και όχι
μόνο αυτό αλλά οργίζεται με την κακία και τη
μοχθηρία. Άδηλο λέει τον ταπεινό τον αφανή
και τον άδοξο. Στρεβλό ονομάζει αυτόν που
έχει πονηρό χαρακτήρα λόγω της πανουργίας
του, αυτόν λοιπόν ο Δίας τον ισιώνει επαναφέροντάς τον στον απλοϊκό χαρακτήρα ή επειδή τον τιμωρεί για την πανουργία του.
Τον αυθάδη και υπερόπτη κάνει μηδαμινό
και ταπεινό γιατί η αυθάδεια οδηγεί στην περιφρόνηση όλων των άλλων, ενώ η ταπείνωση
οδηγεί στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι
εμείς δεν διαφέρουμε καθόλου από τους συνανθρώπους μας και επίσης μας κάνει μετρημένους ως προς το ήθος.
Σχόλια Γκιργκένη
Ο Δίας είναι εκείνος δια του οποίου όλοι οι
άνθρωποι είναι αυτό που είναι, ένδοξοι η άσημοι, ονομαστοί ή ανώνυμοι.
Η δύναμη του θεού πάνω στα ανθρώπινα
δίνεται με όρους που παραπέμπουν στην παράλληλη δύναμη της ποίησης και των ποιητών
να αναδεικνύουν ή να αφήνουν στη λήθη τη
φήμη των ανθρώπων. Και αυτό γιατί η δύναμη
του Δία να εξυψώνει τους ανθρώπους ή να
τους ταπεινώνει ενεργείται και εκφράζεται
μέσα από την δύναμη των ποιητών να μεγαλώνουν ή να αμαυρώνουν το όνομα και τις
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πράξεις ενός ανθρώπου. Οι άνθρωποι είναι
άδοξοι και ένδοξοι γνωστοί και άγνωστοι δια
του Διός αλλά μέσω των ποιητών. Ο Ησίοδος
λοιπόν είναι ένας ποιητής με γνώση της δύναμής του πάνω στη κοινωνική και ατομική ζωή.
Ο Δίας μπορεί εύκολα να κάνει τον ισχυρό
αδύνατο και τον αδύνατο ισχυρό. Η ευκολία
αυτή του Δία να μεταβάλει την ανθρώπινη τύχη δεν αντιμετωπίζεται από τον ποιητή τόσο
υπό το πρίσμα της δίκαιης ανταμοιβής εκ μέρους της θεότητας του καλού ή του κακού που
έπραξε κανείς, όσο με μία ορισμένη έλλειψη
ηθικού προσανατολισμού: η ευτυχία και η δυστυχία επανέρχονται κυκλικά, οι λαοί υποφέρουν για τις αμαρτίες των αρχηγών τους, κάποιος μπορεί να υποφέρει για τα σφάλματα
των προγόνων του μόνον και μόνο ως αποτέλεσμα τις ευχέρειας που διαθέτει η θεότητα να
εφαρμόζει την δύναμή της. Εν τούτοις ο στίχος
7 με την αναφορά του στην τιμωρία των αδίκων φανερώνει ότι ο Ησίοδος βρίσκεται ήδη
στην αφετηρία μιας υπέρβασης αυτών των αντιλήψεων.
Όμως η επανόρθωση της αδικίας δηλαδή
ουσιαστικά η δικαίωση του αδικημένου αντιτίθεται στην ταπείνωση του υπερόπτη.
Προφανώς, με τις απόψεις αυτές του Ησιόδου ταυτίζεται και η φράση του Ιησού:
Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται» από την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. (Λουκ. 18, 914,4)

Σελίδα 3

Υγεία - Συνταγές
Εμπειρικοί κανόνες

 Πιείτε νερό εκεί όπου
πίνει το άλογο. Το άλογο δεν
θα πιει ποτέ θολό νερό.
 Τοποθετήστε το κρεβάτι
σας εκεί όπου η γάτα κοιμάται
άνετα.
 Φάτε φρούτα εκεί όπου
σταματά το σκουλήκι. Επιλέξτε
τα μανιτάρια που έχουν μύγες.
 Φυτέψτε ένα δέντρο εκεί
όπου σκάβει ένας τυφλοπόντικας.
 Φτιάξτε ένα σπίτι εκεί
όπου ένα φίδι συναντάτε.
 Σκάψτε ένα πηγάδι εκεί
όπου τα πουλιά φωλιάζουν στη
ζέστη.
 Πηγαίνετε στο κρεβάτι
με τις κότες και σηκωθείτε με
τα κοκόρια, θα έχετε μια χρυσή
προοπτική για την ημέρα.

 Εάν τρώτε περισσότερο
πράσινο, θα έχετε δυνατά πόδια και μια ανθεκτική καρδιά
λιονταριού.
 Κοιτάζετε συχνά τον
ουρανό και οι σκέψεις σας θα
είναι καθαρές και ελαφριές.
 Να είστε περισσότερο
ήσυχοι από το να μιλάτε και η
σιωπή θα έρθει στην ψυχή σας
και το μυαλό σας θα είναι χαλαρό και ήρεμο!
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7 κόλπα για να μη σας τσιμπήσει ούτε ένα κουνούπι.
Το καλοκαίρι είναι εδώ, και
οι επιδρομές των κουνουπιών
άρχισαν. Δείτε μερικές συμβουλές για να τα απωθήσετε
με φυσικούς τρόπους από βότανα όπως δενδρολίβανο, βασιλικό, φασκόμηλο, ευκάλυπτο, λεβάντα, σκόρδο, γεράνι,
μελισσόχορτο θυμάρι.
1. Ότι διαλέξετε από αυτά
καλλιεργείστε τα είτε σε γλάστρες στο μπαλκόνι είτε στον
κήπο σας.
2. Ένας άλλος τρόπος είναι τα
αιθέρια έλαια σε λύχνο μερικές σταγόνες της αρεσκείας
σας σε νεράκι.
3. Άλλος τρόπος είναι να διαλύσετε τα αιθέρια έλαια σε
νερό προσθέτωντας οινόπνευμα και να ψεκάσετε τους
τοίχους και τα φυτά σας κάθε
10 ημέρες.
4. Αυξείστε την Βιταμίνη Β1
που τα αποτρέπει.
5. Αποφεύγετε τις μπανάνες
διότι περιέχουν αρκετό κάλιο
που έλκει τα κουνούπια.
6. Αποφεύγετε τα σκούρα
ρούχα.
7. Προστατέψτε τους αστραγάλους και καρπούς, τα σημεία αυτά είναι τα αγαπημένα τους.
Παλιά ιάματα*
Ξεμάτιασμα
Ξεκίνησε ο Χριστός με την Παναγία
να πάνε στο βουνό για ξύλα
στο δρόμο που πηγαίνανε πάτησαν μία φασκαντήρα

- Φασκαντήρα φασκαντήρα
πού πας
πάω στον … να πιω αίμα
Όχι όχι να μην πας στον … να
πιεις αίμα να πας στα όρη
στα άκαρπα βουνά
όπου ο ήλιος δεν ανατέλλει
σήμαντρο δεν χτυπά
παππάς δεν διαβάζει
φούρνος δεν καίγεται
ψωμί δεν ψήνεται
κόκορας δεν λαλεί
εκεί να πας εκεί να πιεις εκεί
να κοιμηθείς**.
Για την στοματίτιδα και τα
σάλια των παιδιών
Καλώς το πρώτο αστεράκι
μου πονεί το στόμα μου
φούρνος πέτρινος
με τι να το σβήσω
με κρύο νεράκι και δροσερό
χορταράκι
να φύγει η φλόγα σου**.
Για τα νεφρά
Πήγα στον Ασπρόκαμπο
να φορτώσω 700 κιλά στάρι
εκεί που φόρτωνα το στάρι μου
πέσαν τα νεφρά μου
βοήθησε Χριστέ και Παναγιά
μου
με τι να τα γιατρέψω
Πάρε της ελιάς το λάδι τρίψε τα
νεφρά σου
και σύρε στη δουλειά σου**.
* Από την 98χρονη Αγγελικώ
Χρήστου† (Ντούσια) και την Μαρία Σταμάτη†, η οποία σχεδόν
κάθε δειλινό αντιμετώπιζε πολλές μικρομάνες με τα μωρά τους
για τα σάλια και τις στοματίτιδες
και όντως είχαν αποτέλεσμα.
Βέβαια αφιλοκερδώς.
** Όλα από τρεις φορές κάνοντας το σταυρό τους.

Ελένη Μπίμπα – Σταμάτη
Σελίδα 4

Γερογιάννης ο καθηγητής θρύλος
Ο Ιωάννης Γερογιάννης γεννήθηκε στο Καπαρέλλι Θηβών
και σπούδασε στη Θεολογική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1950 περίπου διορίστηκε στο Αστικό σχολείο Θεσπιών σαν Θεολόγος. Παντρεύτηκε την Τριάδα Λυμπέρη
από την τότε Παλαιοπαναγιά
και απέκτησε δύο γιους. Από το
1955 και μετά ήταν μόνιμος κάτοικος του χωριού μας της Άσκρης και διορίστηκε πλέον ως
γυμνασιάρχης στις Θεσπιές
σαν θεολόγος και όχι μόνον
διότι μόνον δύο καθηγητές δίδασκαν σε όλο το γυμνάσιο ο
Γερογιάννης και η φιλόλογος
Κρεμμύδα από το Μαυρομμάτι.

Θήβα 1963-64 με μαθητές του. Τα
μικρά αγοράκια είναι οι γιοί του
Μάκης και Βαγγέλης

Ήταν καλός καθηγητής και
δίκαιος αλλά πολύ αυστηρός
και χειροδικούσε γιατί τα παιδιά τότε ήταν ατίθασα και άγρια και ήταν ο μόνος τρόπος
να τα συνετίσει. Ο χάρακας, τα
χέρια και τα λόγια του ήταν τα
όπλα για να μπορέσει να στα-
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θεί. Παρέδιδε τα μαθήματα πολύ παραστατικά, τα παραδείγματα που έδινε δημιουργούσαν
γέλια στους μαθητές αλλά
συγχρόνως ήταν και πολύ κατανοητά, βλέπετε είχε πιάσει
το νόημα της περιοχής και της
εποχής. Συγκεντρώσαμε κάποιες πληροφορίες από μαθητές του για να δώσουμε μία εικόνα, όσο γίνεται καλύτερη,
του αείμνηστου καθηγητή.
 Με τις προσφιλείς του
φράσεις εξηγούσε πώς δημιουργήθηκε το ω: ήταν κάποτε
λέει το ο το οποίο έφαγε - έφαγε
το σκασμό και έσκασε και γεννήθηκε το γράμμα ω.
 Το μυστικό παιδιά μου που
λέτε όταν το ξέρει
ένας και έγραφε έναν Ι στον πίνακα
όταν το μάθει άλλος
ένας έγραφε άλλον Ι
ίσον 11, άρα δεν υπάρχει μυστικό.
 Σε μαθήτρια
που ερχόταν αδιάβαστη: μόι μαράκα
σαν δεν ήξερες να
μαγειρεύεις μακαρόνια τι τον ήθελες τον
άντρα με γαλόνια.
 Σε γεροδεμένο μαθητή έλεγε:
εσύ πρέπει να φέρεις τη σιδερένια αμπάρα από την πόρτα σου
να σε δείρω για να το καταλάβεις.
 Συνήθως έλεγε: Αν δεν
διαβάζετε θα σας στείλω για
σαλιγκάρια στο Λαύριο ή να φιλάτε γαλιά στο Καραντά.
 Όταν έπαιρνε απολυτήριο μαθητού από δημοτικό για
εγγραφή στο γυμνάσιο με χα-

μηλή βαθμολογία έλεγε: Άλλη
βάρκα με σαβούρα.
 Την εποχή που ήταν αρραβωνιασμένος έδωσε στους
μαθητές Δημήτριο Σταμάτη και
Χρήστο Κλεφτογιάννη ένα καντήλι γυάλινο με συρόμενα
αλυσιδάκια σαν δώρο να το
πάνε στην αρραβωνιαστικιά
του Τριάδα. Αυτό ήταν ότι έπρεπε να το χρησιμοποιήσουν
τα παιδιά σαν λιβανιστήρι και
περνώντας ποδαρόδρομο από
το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας και Κύριε Ελέησον, Κύριε
Ελέησον έσπασε. Την άλλη ημέρα απουσίασαν, κατάλαβε ο
καθηγητής και τους έστειλε
μήνυμα να μην χάνουν μαθήματα. Την τρίτη ημέρα πήγαν
και οι δυο τους και ω του θαύματος σιωπή δεν τους πείραξε.
Αρκετά χρόνια μετά όταν έγινε
το δημοψήφισμα για τον βασιλιά ήταν δικαστικός αντιπρόσωπος στα Άσπρα Σπίτια και
έσπευσε ο Μίμης Σταμάτης να
τον συναντήσει: Αυτό το καντήλι ακόμα πάει; είπε με την
μπάσα φωνή του.
 Μία χρονιά πήγε εκδρομή
όλο το γυμνάσιο στην Ιερά Μονή Μαζαράκη και ενώ είχε επιστήσει την προσοχή στους μεγαλύτερους να προσέχουν τους
μικρότερους μαθητές έγινε το
αντίθετο. Απλώθηκαν όλα τα
παιδιά καταγής σε ομάδες να
φάνε, κάποιοι από το διπλανό
χωριό είχαν φέρει κρασί, ήπιαν
μέθυσαν και άρχισαν τα παρατράγουδα. Η τιμωρία ήταν επιστροφή τροχάδην πίσω στο Γυμνάσιο και εκείνος πίσω τους
με το βούρδουλα.
(Συνέχεια στη σελίδα 11)

Σελίδα 5

“Περιδιαβαίνοντας ψυχές και τόπους”
Από την ποιητική συλλογή του Ανδρέα Βαρελά

Άσκρη
Να ζήσει η Παληοπαναγιά
που τη βαφτίσαν Άσκρη
πού 'χει αμπέλια μπόλικα
και στο κρασί 'ναι πρώτη
Πατρίδα του Ησίοδου
προς τις εννέα Μούσες
πού 'ναι στον Ελικώνα εκεί
και δεν είναι απούσες
Με το κρασί το θείο σου
φτιάχνεται ο νους τ' ανθρώπου
με Μούσες και Απόλλωνα
η γέννηση του κόσμου.

Τους έμαθες για τους Θεούς
πως γίνανε, τι θέλουν
μα και τους νέους δίδαξες
σωστά για να πηγαίνουν.
Τη Γή για να καλλιεργούν
τ' αλέτρι έδωσες εσύ
κι από τ' αμπέλι να τρυγούν
να φτιάχνουν το κρασί.
Η Άσκρη η πολυστάφυλος
κάτω απ' τον Ελικώνα
μες στην κοιλάδα των Μουσών
που ίδια μένει ακόμα.

Σοφέ, φιλόσοφε μεγάλε
Αθήνα, 29/02/04 άκου τις σκέψεις μου και βάλε
στην ανθρωπότητα λίγο μυαλό
Ησίοδος
για να βαδίσει στο καλό.
Ησίοδε, Ησίοδε
Πες στις δασκάλες σου
την έντασή σου μείωνε
να μας βοηθήσουνε
σαν τραγουδάς το μεσημέρι
και τις Ψυχές μας όλες
κι ακούγεσαι σ' όλα τα μέρη.
να τις φωτίσουνε.
Μήπως τις Μούσες και ξυπνήσεις

Πού 'ναι ψηλά στον Ελικώνα
δασκάλες σου σ' ότι ζητήσεις

από την Άνοιξη ως τον Χειμώνα.

Μην καταστρέφουμε τη φύσην όλη

ας ξαναγίνει ένα περβόλι
όπου θα ζούνε με αρμονία
φυτά και πλάσματα στην κοινωνία.

Λίγοι καλοί και φωτισμένοι

οι πιό ανήσυχοι κι οι πιό ψαγμένοι
θέλουν βοήθεια, θέλουνε πλάτη
για να μας σβήσουνε την αυταπάτη.

Ότι αξίζει μόνο το κέρδος
και τιποτ' άλλο σ' αυτό το μέρος
της γης το μέλλον αυτοί να ορίζουν
και οι μετέπειτα να τους μακαρίζουν.

Γι' αυτό βοηθάτε όλοι μαζί
ν' ανοίξουνε τα μάτια
και των υπόλοιπων στη γη
πριν πάμε όλοι στα κομμάτια.
Σου μάθανε να τραγουδάς
σου μάθανε να γράφεις
σου δίδαξαν πως στη ζωή
θα πάθεις και θα μάθεις.

Κι όταν θα λάβουμε
λιγάκι απ' τη σοφία σου
και σώσουμε τη γη
απ' την καταστροφή.

Κι εσύ σοφέ, φιλάνθρωπε
απ' την μικρή την Άσκρη
όλο τον κόσμο δίδαξες
να σκέφτεται να πράττει.

Τότε γλυκειέ Ησίοδε
τραγούδα πάλι
κι ας είναι μεσημέρι
μέσα στη ζάλη.
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Οι εννέα Μούσες
τότε ας ξυπνήσουνε
και μιά ζωή ονειρεμένη
όλοι μαζί ας ζήσουμε.
Αθήνα, 20/02/2011

Επιστροφή στις ρίζες μας
Φίλες και φίλοι χωριανοί
όλοι μαζί να σμίξουμε
και τα παλιά τα έθιμα
ποτέ μην λησμονήσουμε
Πάσχα Χριστούγεννα γιορτές
λίγο-πολύ γλεντούσανε
και στο κοινοτικό χορό
τα πάντα λησμονούσανε.
Οι κοπελιές δεν πήγαιναν
μονάχες για σεργιάνι
μα στο κοινοτικό χορό
με κλαρωτό φουστάνι.
Οι νιόπαντρες στολίζονταν
με μπόλια και σιγκούνια
και κάθε τι προσεκτικά
με χαμηλά τακούνια.
Φλουριά φορούσαν αρκετά
και στο λαιμό γιορντάνι
κι’ ήταν οι πρώτες στο χορό
στο ξακουστό Ντιβάνι.
Άντρες αρχίζαν το χορό
με το γνωστό καγκέλι
και πίναν εύγευστο κρασί
μόνο από βαρέλι
15 Μαρτίου 2020
Παναγιώτης Χολιασμένος
- Mαμά είδα τον κόκορα δέκα φορές πάνω στην κότα σήμερα.
- Πήγαινε πες το στον πατέρα
σου.
- Μπαμπά, η μαμά μου είπε να
σου πω ότι είδα τον κόκορα δέκα
φορές πάνω στην κότα σήμερα.
- Με την ίδια κότα ήταν;;
- Όχι.
- Πες το στη μάνα σου.

Σελίδα 6

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ο κορωνοϊός ανέδειξε την ανάγκη μιας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αυτό είπε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου και λόγω της
κατάστασης με τον κορονωϊό, πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος…. Είναι Ουτοπία; Είναι
χρήσιμη η άποψη; Είναι επικίνδυνη; Προκαλεί
προβληματισμό.
Για να λέμε την αλήθεια πρώτος ο Αϊνστάιν
πρότεινε μια παγκόσμια κυβέρνηση (στην οποία
θα μετείχαν όλες οι κυβερνήσεις;) για να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι θρησκευτικοί φανατισμοί,
να λιγοστέψουν οι φτώχιες και οι αρρώστιες κι
όλα τα δεινά της γης. Αλλά εκείνος ήταν… Αϊνστάιν! Είναι κάτι τέτοιο ανέφικτο τώρα, εκτός κι
αν 7 δις άνθρωποι του πλανήτη αποκτήσουν το
μυαλό του Αϊνστάιν; Εφικτό; Κατ’ αρχήν ο όρος
‘’δημοκρατική’’ δεν είναι ζήτημα ορισμού; Όλοι
οι ηγέτες πάντα διατείνονται ότι έχουν δημοκρατία, ακόμα και οι δικτάτορες. Υπάρχει πρόβλημα.
Σε σχέση με αυτό, παρακαλώ ‘διάβασε’ την
εικόνα. Σίγουρα ο Αϊνστάιν με τον όρο ΕΓΩ εννοούσε το επίπεδο λειτουργίας του ανθρώπινου
εγκεφάλου.

Κοινός παρονομαστής όλων των πραγμάτων
της ανθρώπινης ζωής η ΓΝΩΣΗ, όχι μόνον γνώση των άλλων ανθρώπων και πραγμάτων αλλά
πρώτα της ‘’αυτού μεγαλειότητας του εαυτού
μας’’ ( αυτό δίδασκε ο Σωκράτης, ο σοφότερος
όλων των σοφών). Και εκεί βρίσκεται το βασικό
πρόβλημα στα 7 δις των ανθρώπων του πλανήτη
μας. Οι λαοί δεν ‘‘καταλαβαίνονται’’ μεταξύ
τους λόγω κουλτούρας, πολιτισμού, θρησκείας,
γλώσσας και νοοτροπίας. Και δεν ανέχονται
τους άλλους.
Οι ίδιοι είναι ανώτεροι. Επίσης, ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται ανώτερος από τον άλλον
άνθρωπο. Είναι όμως ο μέσος Κονγκολέζος στο
ίδιο επίπεδο εγκεφαλικά με τον μέσο Ευρωπαίο ή
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τον Αμερικανό; Θα γίνει ποτέ; Ακόμα και στις
καλύτερες εφικτές δημοκρατίες της Ευρώπης με
το ανώτερο βιοτικό επίπεδο οι πολιτισμένοι ‘‘εγκεφαλικοί’’ Ευρωπαίοι δεν συμφωνούν ούτε
καν στα θεμελιώδη. Έτσι η πολιτική ενοποίησης
της Ευρώπης φαίνεται ‘‘ισχνή’’ ως αδύνατη. Πόσο μάλλον η ενοποίηση του πλανήτη σε μια κυβέρνηση που θα βάλει ‘‘τάξη’’, ... μάλλον μοιάζει
σαν όνειρο.
Από την άλλη πλευρά πάλι, ας φαντασθούμε
τη Ρωσική Ομοσπονδία να διαλύεται, όπως η
πρώην Γιουγκοσλαβία, ας φαντασθούμε την Κίνα να διαλύεται σε δεκάδες κρατίδια των φυλών
και γλωσσικών διαλέκτων που υπάρχουν. Θα
είναι καταστροφικό για αυτούς; Οι άνθρωποι θα
ευημερούν καλυτέρα αν ενώνονται ή αν χωρίζονται; Ήταν καλύτερα οι πρώην Γιουγκοσλάβοι
ενωμένοι ή είναι πιο καλά τώρα;
Δεν είναι μυστήριο πως τα κατάφεραν οι Αμερικάνοι; Ένα συνονθύλευμα από φυλές και
παραδόσεις και κουλτούρες. Και όμως δημιούργησαν μια υπερδύναμη. Και επειδή ζω μεγάλα
διαστήματα στις ΗΠΑ, διαπίστωσα μεταξύ άλλων πολλών, και τα εξής 3 πρωταρχικά. Οι Αμερικάνοι ανέχονται ο ένας τον άλλον στη διαφορετικότητά τους, υπακούν στους νόμους και εργάζονται σκληρότερα από κάθε άλλο λαό. (Προσωπικές επί τόπου διαπιστώσεις).
Συμπέρασμα: ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι
τόσο διαφορετικά διαμορφωμένος στους ανθρώπους που ζουν σε όλα τα πλάτη και μήκη της
γης! Είναι συνεπώς αδύνατον οι άνθρωποι οικειοθελώς να συμφωνήσουν για μια παγκόσμια κυβέρνηση τα επόμενα 1000 χρόνια; Προβληματισμός. Δεν θα ζούμε για να διαπιστώσουμε το ναι
ή το όχι. Θα έμπαινε τάξη, αν γινόταν ένα κράτος ο πλανήτης; Μήπως είναι ένα όνειρο απατηλό σαν εκείνο των Beatles (στο: imagine); Φανταστικό μυθιστόρημα; Και όμως πολλά φανταστικά, όπως ‘‘Από τη Γη στη Σελήνη’’ του Ιουλίου
Βερν, έγιναν πραγματικότητα. Και επειδή ‘’εν
οίδα ότι ουδέν οίδα’’ θα ήθελα να ξέρω: σε ένα
πλανήτη παγκοσμιοποιημένο αργά ή γρήγορα
δεν θα συνθλιβούν και αφανισθούν οι μικροί και
ανίσχυροι; Είναι έξυπνοι όσοι ενώνονται και ανόητοι όσοι διασπώνται; Ευτυχείτε, ερευνώντας
τας γραφάς. (Νίκος Γραμματικόπουλος ΕΗ 678)
Σελίδα 7

Αυτοθυσία των 700 Θεσπιέων
Απόσπασμα επιστολής του δημάρχου Αλιάρτου - Θεσπιέων κ. Ντασιώτη Γεωργίου στους 24 δημάρχους Στερεάς Ελλάδας για την μάχη των Θερμοπυλών και την αυτοθυσία των 700 Θεσπιέων.
………………….
υπακοής στους νόμους της πατρίδας για να προΈνα από τα σημαντικά γεγονότα που θα στατευτεί το συμφέρον της. Είναι όμως λιγότερο
γιορτάζαμε φέτος είναι η επέτειος των 2.500 χρό- γνωστό ότι 700, επίσης γενναίοι, Θεσπιείς, έπενων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυ- σαν μαζί του, παραμένοντας, παρά την εντολή
μαχία της Σαλαμίνας. Δύο εμβληματικά γεγονό- που τους έδωσε να φύγουν, πιστοί στα ιδανικά
τα της ιστορίας μας, που κατά πολλούς καθόρι- και στον πολιτισμό που δημιουργήθηκε αιώνες
σαν τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και τα σύνορα πριν τη Μάχη, όταν οι Ελικωνιάδες Μούσες, έδιΑνατολής-Δύσης. Παράλληλα δε με τη Ναυμα- ναν τα δώρα τους στον άνθρωπο. Την Ποίηση,
χία του Αρτεμισίου, που διεξαγόταν τις ίδιες η- την Ιστορία, τη Μουσική, το Θέατρο, την Επιστήμέρες με τη Μάχη των Θερμοπυλών, καθόρισαν μη. Θυσιάστηκαν δηλαδή, υπερασπιζόμενοι έναν
και την τελική έκβαση των Περσικών Πολέμων τρόπο ζωής, ο οποίος είναι η βάση του δυτικού
υπέρ των Ελλήνων.
πολιτισμού και που χωρίς αυτόν η ζωή αποτελεί
Η πανδημία και η αναστολή των εκδηλώσεων, ανυπόφορη σκλαβιά.
υπήρξαν απαγορευτικοί λόγοι στο να πραγμα- Μετά τη Μάχη των Θερμοπυλών οι Έλληνες τοτοποιηθούν οι λαμπρές εκδηλώσεις που σχεδιά- ποθέτησαν επιγράμματα για τους νεκρούς κάθε
ζονταν τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από πόλης. Για τους Θεσπιείς το επίγραμμα έγραφε:
τους Δήμους που εμπλέκονται στα ιστορικά αυτά "Άνδρες τοι ποτ' έναιον υπό κροτάφοις Ελικώνος,
γεγονότα. Αυτό προέκυψε αναγκαστικά, αλλά λήματα των αυχεί Θεσπιάς ευρύχορος." Δηλαδή:
είναι κρίμα η σημαντική αυτή επέτειος να μη "Αυτοί οι άνδρες κατοικούσαν στους πρόποδες
λάβει τη λάμψη που της αξίζει, τουλάχιστον του Ελικώνα, για το θάρρος τους υπερηφανεύεστην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου βρί- ται ο πλατύς κάμπος των Θεσπιών.".
σκονται οι Θερμοπύλες, ο τόπος που διεξήχθη η
Αυτή τη σπουδαία ιστορία αξίζει να τη θυμόθρυλική Μάχη, οι Θεσπιές από τις οποίες ξεκί- μαστε και να την τιμούμε. Η ευκαιρία των λανησαν οι 700 ήρωες που θυσιάστηκαν για τα ιδα- μπρών εορτασμών των 2.500 χρόνων, μάλλον
νικά τους, ενώ μπορούσαν να φύγουν και το Αρ- έπεσε θύμα της Πανδημίας. Ο Δήμος Αλιάρτου –
τεμίσιο στο οποίο ακόμη μια φορά αποδείχτηκε η Θεσπιέων ωστόσο, προγραμματίζει και θα αναναυτοσύνη των Ελλήνων.
κοινώσει, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τα περιοΗ αδηφάγα καθημερινότητα συνήθως δε μας ριστικά μέσα κατά της διάδοσης του κορονοϊού,
αφήνει χρόνο και δυνάμεις να ασχοληθούμε με εκδηλώσεις που θα θυμίζουν αυτό το σπουδαίο
πολύ σοβαρά ζητήματα που αφήνουν ιστορικό γεγονός, αλλά και την καταλυτική συμμετοχή
αποτύπωμα. Όμως είναι πολύ σημαντικό να δώ- των700 Θεσπιέων. Επειδή όμως ένα τέτοιο γεγοσουμε στους συμπολίτες μας να καταλάβουν, νός οφείλουμε όλοι να το αναδείξουμε και γνωπως τα σημαντικά γεγονότα, δεν είναι τοποθε- ρίζοντας την ευαισθησία όλων σας, προτείνω,
τημένα αόριστα μέσα στην ιστορία, αλλά έχουν μια από τις εκδηλώσεις που σχεδιάζεται να
τόπο που συνέβησαν και ανθρώπους που τα δη- πραγματοποιήσετε στους Δήμους σας, να την
μιούργησαν και αυτός ο τόπος είναι η Πατρίδα αφιερώσετε στη Μάχη των Θερμοπυλών με ιμας, ενώ οι άνθρωποι είναι οι Προγονοί μας. Με διαίτερη υπόμνηση, φυσικά, στην πειθαρχία των
αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην ενίσχυση της Σπαρτιατών, αλλά κυρίως στην εθελούσια θυσία
Ιστορικής υπερηφάνειας και της ταυτότητας των 700 Θεσπιέων, οι οποίοι στις Θερμοπύλες
των πολιτών μας.
ουσιαστικά, έγραψαν κυριολεκτικά με το αίμα
Στη Μάχη των Θερμοπυλών είναι γνωστό τους τον ορισμό της λέξης «Ολοκαύτωμα». Είναι
πως πολέμησε ο Λεωνίδας με 300 γενναίους πολύ σημαντικό αυτό το επετειακό έτος, σε όλη
Σπαρτιάτες που θυσιάστηκαν πιστοί στους νό- την περιφέρειά μας, να τιμηθεί και αυτό το γεμους της Σπάρτης που όριζαν «ή Ταν ή επί Τας», γονός που η ιστορία το έχει υποβαθμίσει. ….
δίνοντας αιώνιο μάθημα γενναιότητας, αλλά και
Ο Δήμαρχος/Γεώργιος Π. Ντασιώτης
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ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΣΤΟΝ ΕΛΙΚΩΝΑ
Ο ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - του Μ. Κόνιτσα

Εκεί σε μια όμορφη πλαγιά του Ελικώνα, ζούσε τον παλιό καιρό ένας γιδοβοσκός. Γύρω το τοπίο ήτανε μαγευτικό και οι καμπίσιες μεσαριές
απλωνόντουσαν ανάμεσα στα μεγάλα ελάτια
σαν τεράστια σεντόνια κεντημένα με χίλια χρώματα και που στολίδια τους ακριβά ήταν οι ανθισμένες λυγαριές και τα μοσχομύριστα γιασεμιά.
Στην απέναντι πλαγιά βρισκόταν ο ναός της
Άρτεμης που οι ιέρειές της, όλες κοπέλες παρθένες, ζούσανε πάντα μοναχές.
Ποτές τους ο τρελός Βάκχος κι ο Πάνας δεν
μπόρεσαν να τες επισκεφθούνε γιατί η ξανθιά Άρτεμις, η κυνηγήτρα, τις φύλαγε καλά.
Βγαίνανε μοναχά και πηγαίνανε στην πηγή για
να πάρουν από το κρυσταλλένιο της νερό, πούτρεχε γοργά κι’ εξαφανιζότανε στο μεγάλο πυκνοθαμνομένο φαράγγι με τα μεγάλα βράχια
μουρμουρίζοντας θείες μελωδίες και γλυκά τραγούδια.
Μια από αυτές τις όμορφες ιέρειες είδε ο γιδοβοσκός, το γερό παλληκάρι του θρυλικού βουνού
του Ελικώνα και την αγάπησε. Την είδε μαζί με
τις άλλες ιέρειες ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι,
καθώς πήγαινε να ποτίσει τα γίδια του στην ίδια
πηγή που έπαιρναν νερό κι’ αυτές. Μόλις τον
είδανε, έφυγαν όλες τρομαγμένες σαν πεταλούδες που μόλις τες πλησιάζεις πετούν μακριά από
το λουλούδι που του πίνουν το χυμό. Έβγαζαν
κάτι φωνίτσες που μοιάζανε σαν να κελαηδούσανε πουλάκια κι’ έτρεχαν τρομαγμένες. Δυο τρεις από δαύτες άργησαν να φύγουν κι’ έμειναν
πίσω από τις άλλες. Ο βοσκός είδε τη τελευταία.
Το λεπτό φόρεμα που φορούσε, τα μικρά άσπρα
ποδαράκια της και τα ξανθά μαλλιά της που τ’
αντίκρισε σαν όνειρο τη στιγμή που έφευγε, του
έκαψαν τη καρδιά. Αυτός ήταν αγνός, παιδί του
βουνού, και δεν είχε νοιώσει ακόμα τη καρδιά
του να χτυπά στο αντίκρισμα μιας κόρης. Πρώτη
φορά έμοιαζε να τον τρυπούν τα βέλη που ρίχνουν οι ματιές μιας κοπέλας.
Την άλλη μέρα καθώς έπαιζε τη φλογέρα του
ένοιωσε ένα παράξενο αίσθημα να τον πλημμυράει· έπαιζε κάτι κομμάτια λυπητερά πού
'μοιαζαν σαν κλάμα, σαν θρήνος, σαν βογγητό.
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ρεια σε μια στάση σαν να τού 'λεγε «Έλα κοντά
μου, έλα να φύγουμε μαζί». Το γλυκό αυτό δράμα τού μαλάκωνε το πόνο και η γλυκειά φωνή
της φλογέρας ανακατωμένη με το μουρμούρισμα
των κλαδιών των ελατιών και τον αχό από τον
αγέρα, γαλήνεψε την τρικυμισμένη του ψυχή.
Έπαιξε και το τελευταίο κομμάτι που ήτανε μια
επίκληση στους Θεούς των ποιμένων στον Πάνα,
πρώτα - πρώτα, στις νύμφες και τις Μαινάδες,
στους Σατύρους και στον Βάκχο. Το τραγούδι
του ήταν σα να 'λεγε «Εσείς που αγαπάτε τον
έρωτα εσείς που είσθε όλο ομορφιά και γεμάτες
έρωτα, νύμφες μου, βοηθήστε με να βρω την αγάπη μου· από την ώρα που την είδα μού φαίνεται πως ο κόσμος έχει χαθεί και η φύσις είναι
πεθαμένη. Τα πουλάκια δεν τραγουδούνε αλλά
κλαίνε για τον πόνο μου. Δώστε μου την ελπίδα.
Όταν άφησε τη φλογέρα είδε τις ιέρειες να είναι
μαζεμένες γύρω στη πηγή και γεμάτος ελπίδα
έτρεξε κοντά τους. Πήρε στην αγκαλιά του την
όμορφη ιέρεια την σήκωσε στα χέρια του κι’ έτρεξε προς την καλύβα του να τη κρύψει.
— Αγάπη μου πάμε να κρυφτούμε, τού 'λεγε εκείνη, πάμε γρήγορα γιατί φοβάμαι την Άρτεμη.
Θα μας εκδικηθεί γιατί άφησα το ναό της.
— Αν μ’ αγαπάς εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Όλοι
οι Θεοί θα μας προστατεύσουν γιατί αγαπάνε
τους βοσκούς. Πάμε λοιπόν σ’ αυτή τη καλυβούλα να χτίσουμε τη φωλιά μας. Μη φοβάσαι οι
Θεοί αγαπάνε και τους βοσκούς και τα όμορφα
κορίτσια.
— Ώ καλέ μου πάμε στην καλύβα σου. Φοβάμαι
όμως την Άρτεμη γιατί εκδικιέται εκείνες που
φεύγουν απ’ το ναό της με τους γιδοβοσκούς που
τες πλανεύουν.
— Πάμε να καθίσουμε αγκαλιασμένοι κάτω από
την ανθισμένη αμυγδαλιά, που τόσο σού αρέσει.
Τα πουλάκια κελαηδούν χαρούμενα για την ένωσή μας. Πόσο γλυκά είναι τα χειλάκια σου και
τί όμορφα μάτια που έχεις. Γιατί τρέμεις; Δεν
πρέπει να φοβάσαι μια που είσαι στην αγκαλιά
μου. Ας μη χτυπάει η καρδούλα σου.
— Φοβάμαι καλέ μου, τού 'λεγε εκείνη φοβάμαι
τώρα που πέφτει η σκοτεινιά. Δεν κάνομε καλά
(Συνέχεια στη σελίδα 12)
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Για ένα αυτάρκες νοικοκυριό
Για επιβίωση στα σπίτια μετά από ίσως ένα οικονομικό ΚΡΑΧ!!
Η επιβίωση μετά από τα γεγονότα που τρέχουν με ιλιγγιώδη
ταχύτητα μας προϋποθέτει και
κάποιες γνώσεις που ίσως ορισμένοι από μας δεν γνωρίζουν,
γνώσεις που όλοι και όλες μπορούμε εύκολα και γρήγορα
ν'αποκτήσουμε.
Τις γνώριζαν οι γιαγιάδες μας
και κατάφεραν να επιβιώσουν σε
καιρό πολέμου
ή απόλυτης
φτώχειας.
Αλήθεια πως "έτρεχαν" τα σπίτια τους οι παλιές νοικοκυρές τότε που δεν υπήρχαν μισθοί,
ασφάλιση, συντάξεις και που
μόνο η καλή διαχείριση έφερε

την ευημερία; Η "ΦτΑ" σας προτείνει μια δοκιμασμένη λίστα
πιστεύοντας ότι λειτουργεί άψογα, και μακάρι να μη χρειαστεί
ποτέ. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε:
Να φτιάχνουμε ψωμί με προζύμη.
Να ανοίγουμε φύλλο για χορτόπιτες μακαρονόπιτες κ.α.
Να φτιάχνουμε τραχανά και χυλοπίτες.
Να αναγνωρίσουμε και να μαζεύουμε χόρτα.
Να μαγειρεύουμε με ελάχιστα
υλικά και ν' ανακυκλώνουμε τα
περισσεύματα. [Ψάξτε όσοι έχετε
ΙΝΤΕΡΝΕΤ "συνταγές πολέμου"
Να μάθουμε να κονσερβοποιούμε και να παστεριώνουμε τροφές, γιατί όταν δεν θα έχουμε
ρεύμα ο καταψύκτης θα είναι
άχρηστος.
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Αν διαθέτουμε χώρο γης φροντίζουμε να έχουμε ένα λαχανόκηπο.
Να έχουμε μια απλή σόμπα με
ξύλα και με γκάζι.
Να φτιάξουμε δικά μας σαπούνια και κεριά.
Να πλένουμε τα ρούχα με τα χέρια
Να μάθουμε να πλέκουμε ζεστά
ρούχα για το κρύο.
Να μάθουμε να καθαρίζουμε
πουλερικά και κυνήγι.
Να γνωρίσουμε τα βασικά θεραπευτικά βότανα πώς συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται
για κάθε πάθηση. [φάρμακα].
Να προμηθευτούμε αιθέρια έλαια.
Καλόν είναι να προμηθευτούμε
συσκευές που δεν απαιτούν ηλεκτρισμό.
Μη πετάξουμε το σίδερο κάρβουνου της γιαγιάς μας.
Να προμηθευτούμε λάμπες λαδιού και ένα μεγάλο δοχείο για
βρόχινο νερό.
Ας προμηθευτούμε όσο είναι
καιρός τρόφιμα που να λήγουν
2021,22,23,24.
Να προμηθευτούμε αλεύρι, μέλι,
λάδι, σιτάρι, ζάχαρη αλάτι, βάζα
με καπάκια για κονσέρβες, και
σπόρους για όσους έχουν ένα
κομμάτι γης.
Να προμηθευτούμε θερμόμετρα
υδραργύρου.
Για είδη μιας χρήσεως των βρεφών μπορούν να αντικατασταθούν με πανάκια υφασμάτινα
που πλένονται.
Να έχουμε αρκετή μαγειρική σόδα για πολλές χρήσεις.
Η Τράπεζά μας θα είναι το ντουλάπι μας με όλα αυτά.
Άλλωστε πολλά από τα παραπάνω θα ωφελήσουν σε καιρούς

που το χρήμα δεν θα έχει αξία, η
ανταλλαγή και η προσφορά όμως γνώσεων σπόρων φαρμάκων και ρούχων θα έχουν ανεκτίμητη αξία.
Σας εύχομαι να μη χρειαστούν
ποτέ, αλλά επειδή η ιστορία έχει
δείξει ότι τα πάντα κάνουν κύκλο, ας κάνουμε και εμείς κάτι.

Καλοκαίρι
Το καλοκαίρι είναι εδώ, το
θερμόμετρο ανεβαίνει και η
φωνή της θάλασσας είναι σαγηνευτική!
Ψιθυρίζει, μουρμουρίζει, φωνάζει και καλεί την
ψυχή και το σώμα μας να περιπλανηθούν στην αγκαλιά της.
" τραγούδι τρυφερό η θάλασσα
μας ψάλλει,
τραγούδι που έκαμαν
τρείς ποιητές μεγάλοι.
Ο Ήλιος ο Αέρας και ο Ουρανός.(Καβάφης)

Η "Φωνή της Άσκρης" εύχεται
αυτό το καλοκαίρι με την ισχυρή βοήθεια του ήλιου του βουνού και της θάλασσας να χαρίσει σε όλους σας ξεκούραση
σωματική πνευματική και επιστροφή στην καθημερινότητα
με νέα αποθέματα ενέρ-γειας
και διάθεσης.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΣΚΡΗΣ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στη δημόσια υγεία από τον περασμένο Μάρτιο ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, εφαρμόζοντας με υπευθυνότητα
τις σχετικές αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Τώρα στην αρχή του καλοκαιρού και με τα
μέτρα να αίρονται σταδιακά ελπίζουμε να
μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την καθιερωμένη εκδήλωση «Γιορτή του κρασιού»
στις αρχές του Σεπτέμβρη.
Ευχές πολλές για ένα όμορφο καλοκαίρι με
υγεία. Μένουμε σπίτι – Μένουμε ασφαλείς
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Για την γιορτή της μάνας
Η μάνα μου, μια άγια γυναίκα. Με υπομονή, με
αντοχή κι όλη τη γλύκα της γης πάνω της.
Πηγαινοέρχονταν σαν πνέμα αγαθό μέσα στο σπίτι και όλα τα πρόφταινε ανέκοπα κι αθόρυβα,
σα να 'χαν τα χέρια της μια καλοπροαίρετη μαγική
δύναμη που κυβερνούσε με καλοσύνη την καθημερινή ανάγκη. ''Μπορεί και να 'ναι η νεράιδα'' συλλογιζόμουν κοιτάζοντάς την σοβαρά, ''η νεράιδα
που λεν τα παραμύθια'' και κινούσε στο παιδικό
μου μυαλό η φαντασία να δουλεύει:
Μια νύχτα ο πατέρας μου, περνώντας από τον ποταμό, την είδε να χορεύει στο φεγγάρι, χίμηξε, της
άρπαξε το κεφαλομάντιλο κι από τότε, την έφερε
στο σπίτι και την έκανε γυναίκα του. Κι όλη μέρα
πάει κι έρχεται η μάνα μέσα στο σπίτι και ψάχνει
να βρει το κεφαλομάντιλο, να το ρίξει στα μαλλιά
της, να γίνει πάλι νεράιδα και να φύγει.
Την κοίταζα να πηγαινοέρχεται, να ανοίγει τα
ντουλάπια και τις κασέλες, να ξεσκεπάζει τα πιθάρια, να σκύβει κάτω από το κρεβάτι, κι έτρεμα μην
Γερογιάννης, (Συνέχ. από σελ 5)
 Μία άλλη φορά μιλούσε
για τους ήρωες του 21, και τον
αγώνα για την Ελευθερία.
Ξαφνικά εκεί που όλα τα παιδιά άκουγαν με προσοχή και
σιωπή, ρωτά ένας μαθητής: και
τι έκαναν κύριε καθηγητά όλοι
αυτοί απάντησε: τα κάνανε
ντράσσα.
 Στο μάθημα των θρησκευτικών και που λέτε παιδιά ο
Ιησούς είπε στο φίλο του Ιωάννη:
Ιωάννη πρέπει να με βαπτίσεις,
το είπε ο πατέρας μου ο Θεός. Ε
πάμε στον Ιορδάνη, ψάξανε είδαν μία γκουροχίμαζ, ένα μέρος

τύχει και βρει το μαγικό κεφαλομάντιλό της και
γίνει άφαντη. Η τρομάρα αυτή βάσταξε χρόνια και
λάβωσε βαθιά τη νιογέννητη ψυχή μου. Οι ώρες
που περνούσα με τη μητέρα μου, ήταν γεμάτες μυστήριο. Πότε μου δηγόταν για τον πατέρα της, για
το χωριό που γεννήθηκε και πότε εγώ της στορούσα τους βίους των αγίων που είχα διαβάσει και ξόμπλιαζα τη ζωή τους με τη φαντασία μου.
Δε μ' έφταναν τα μαρτύριά τους, έβαζα κι από δικού μου, ωσότου έπαιρναν τη μητέρα μου τα κλάματα, τη λυπόμουν, κάθιζα στα γόνατά της,
της χάιδευα τα μαλλιά και την παρηγορούσα:
''Μπήκαν στον Παράδεισο, μητέρα, μη στενοχωριέσαι, σεργιανίζουν κάτω από ανθισμένα δέντρα,
κουβεντιάζουν με τους αγγέλους και ξέχασαν τα
βάσανά τους. Και κάθε Κυριακή βάζουν χρυσά
ρούχα και πάνε να κάμουν βίζιτα στο Θεό.''
Η μητέρα σφούγγιζε τα δάκρυά της και με κοίταζε
σα να μου 'λεγε: ''Αλήθεια λες;'' και χαμογελούσε.
Νίκος Καζαντζάκης

σαν τσουλήθρα και χλούπ τον
έβαλε μέσα. Μετά λέει ο Ιωάννης: άντε τώρα πάω να φάω ακρίδες, τί; είπαν οι μαθητές, δηλαδή καρκαλέτσια; όχι βρε παιδιά τις άκρες από βλασταράκια.
 Σου μιλάει ο ΘΕΟΣ ρε, όχι
ο Τόσκας από το Ρημόκαστρο!
 Σκερβελιεδες! (τεμπέλης,
ανεπρόκοπος, από την Γαλλική
ecervele = ανεγκέφαλος).
 Άλλον τον έστελνε στη
Ραπντόσα να βγάζει ρίζες αν
δεν ήξερε το μάθημα (η Ραπντόσα ήταν αγροτική περιοχή
κάπου στο Καπαρέλλι).
Εγώ τον θυμάμαι τη χρονιά

που πήγα στο γυμνάσιο, ενώ
είχε μετατεθεί στη Θήβα ήρθε
να μας δει την ώρα της προσευχής στο προαύλιο του παλιού Γυμνασίου, βγήκε στο
μπαλκόνι με την γκρίζα του
καπαρντίνα ανάμεσα στους
καθηγητές και με τρεμάμενη
φωνή από συγκίνηση και με
ανοιχτή την αγκαλιά μας είπε:
Παιδιά μου αγαπημένα Καλώς
σας βρίσκω.
Ευχαριστούμε τους μαθητές
του Σωτήρη Λυμπέρη, Βασίλη
Ζαρίφη και Μίμη Σταμάτη για
τα στοιχεία που μας έδωσαν.

Αιωνία του η μνήμη

(Ε.Σ)
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 30
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Από τις αναρτήσεις της Άννας Νικολάου

Νοσταλγία
Γεράνια ταξιδιάρικα, διαβατικά γεράνια.
Πέτε μου πούθεν έρχεσθε; πέτε μου πούθε πάτε;
Κι αν πάτε στην πατρίδα μου, κι αν πάτε στην Ελλάδα,
γεράνια, πάρτε με και εμέ επάνω στα φτερά σας
και φέρτε με στον τόπο μου, στης Λειβαδιάς τα μέρη.
Εκεί όπου γεννήθηκα την γην της να φιλήσω.
Θέλω να ιδώ τους κάμπους της, να ιδώ τους ποταμούς της,
τη λίμνη, το Τροφώνειο, να ιδώ τον Ελικώνα.
Να πιω της Κρύας το νερό που είν' σαν το κρυστάλλι
να θυμηθώ τη νιότη μου, τα πρώτα μου τα χρόνια,
όταν παιδί χαρούμενο έπαιζα τα σκλαβάκια
με τα παιδιά της γειτονιάς, τους φίλους μου τους πρώτους.
Να θυμηθώ την μάννα μου, τον δόλιο μου πατέρα,
τους αδελφούς μου τους φτωχούς που θέρισεν ο χάρος.
Εκεί γεράνια, φέρτε με, εκεί να ξεψυχήσω.
Αχ! μη μ' αφήνετε εδώ στης ξενιτειάς τα μέρη
που ήλθα παιδί και γήρασα, βαρέθηκα να μένω.
Ευτυχισμένοι γερανοί, πώχετε τα φτερά σας,
και κάθε χρόνο δύνασθε να ιδήτε την πατρίδα,
τους φίλους σας, τους συγγενείς και την παληά φωλιά σας.
Όλα του κόσμου τα καλά τίποτε δεν αξίζουν
σ' όποιον στα ξένα κατοικεί, σ' όποιον στα ξένα μένει.
Πλην φεύγετε. Αλλοίμονο! απόκρισι καμμία!
Μήνα και σεις γεράνια μου, σαν φίλοι είσθε ξένοι;
Πηγαίνετε! Πλην αν κανείς για μένα σας ρωτήση
ειπέτε του: τον είδαμε στην ξενιτειά να κλαίη.
(του Κώστα Τριανταφυλλίδη
Λιβαδειά 1832 - Νάπολη 1913)

(Συνέχεια από τη σελίδα 9)
που μένομε έξω γιατί κάποιο βέλος της
Άρτεμης θα μάς χτυπήσει. Δες τα πουλάκια πώς φεύγουν τρομαγμένα; Μού φαίνεται ότι τρέχει πίσω τους ο κυνηγός. Η
Θεά μάς πλησιάζει. Θα μάς εκδικηθεί.
— Όχι, όχι τα πουλάκια τρέχουν στις φωλιές τους γιατί νύχτωσε ποιά. Είναι ζευγάρια ερωτευμένα σαν κι’ εμάς. Έλα να
ησυχάσεις στην αγκαλιά μου και μη φοβάσαι. Η Άρτεμις θα είναι καλή για μάς.
— Κρύψε με στην αγκαλιά σου βαθειά.
Τρέμω...
— Στην αγκαλιά μου αγάπη μου είσαι
ασφαλισμένη. Κοίταξε το φεγγάρι που
σιγά -σιγά προβάλλει από το βουνό. Οι
χλωμές του ακτίνες φωτίζουν το τρομαγμένο προσωπάκι σου. Αν πεθάνουμε οι
ψυχές μας θα γίνουν δυο λουλουδάκια
που θα φυτρώσουν κοντά - κοντά κι’ έτσι
δεν θα χωριστούνε.
Κι’ ενώ εκείνη γέρνοντας στην αγκαλιά του τού έδινε ένα παθητικό φιλί ένα
σφύριγμα ακούστηκε στον αγέρα, κι’ η
όμορφη ιέρεια σφίγγοντας τον στην αγκαλιά της έβγαλε μια απελπισμένη φωνή: «Πεθαίνω…, πεθαίνω αγάπη μου. Η
Άρτεμις μ’ εκδικήθηκε. Αχ πώς πονάω. Το
βέλος της χώθηκε βαθειά στην καρδιά
μου. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ πολύ». Σε λίγο
ξεψύχησε στην αγκαλιά του η όμορφη ιέρεια. Εκείνος
έσκυψε και τη
φίλησε. Έκλαψε απάνω στο
στήθος
της
και ύστερα με
το μαχαίρι του τρύπησε τη καρδιά του.
Εκεί που πέθαναν ξεφύτρωσαν κοντά κοντά δυο μικρά λουλούδια. Ήτανε οι ψυχές τους που μόλις τις είχε ενώσει ο έρωτας, τις χώρισε ο θάνατος. Οι Θεοί όμως
τους λυπήθηκαν και δεν τους χώρισαν.
Τους έκαναν λουλούδια κι’ άφησαν να
βλέπονται και να φιλιούνται καθώς τα
έγερνε τ’ αεράκι. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, 1961. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) 5,5,2019)
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Στο προηγούμενο τρίμηνο ήταν δύσκολη η
διανομή της έντυπης εφημερίδας είτε σε έγχρωμη είτε σε ασπρόμαυρη μορφή. Έγιναν κάποιες
προσπάθειες για διανομή της όπου αυτό ήταν
δυνατόν.
Όπως ήταν φυσικό την περίοδο του κοροναϊού
σταμάτησαν οι δραστηριότητες του συλλόγου.
Όμως το επιτελικό έργο συνεχίστηκε και έτσι
ολοκληρώθηκε το κείμενο για τα υλικά του Ησιοδικού μουσείου και νέες προτάσεις έπεσαν στο
τραπέζι οι οποίες θα συζητηθούν σύντομα από
την επιτροπή και τον καθηγητή Απόστολο Αθανασάκη.
Μετά την σταδιακή άρση των μέτρων άρχισαν
και οι ορειβασίες στην Κοιλάδα των Μουσών,
έτσι μικρές ομάδες πήγαν πολλές φορές στον
Ολμειό ποταμό, στο Πυργάκι και στο ρέμα της
Πολιάνας, εκεί που είναι και οι βασικές πήγες
του Ολμειού ποταμού. Την Κυριακή 14 Ιουνίου η
Άσκρη είχε την τιμητική της με μία μεγάλη ομάδα να ανεβαίνει στον Ελικώνα και να κάνει το
γύρο της Ιπποκρήνης και του βωμού του Δία, ενώ
τρία λεωφορεία με σύλλογο από Αθήνα διέσχισαν τον Ολμειό. Μετά το γεύμα τους σε ταβέρνα
του χωριού έδωσαν ζωή σε όλα τα καφενεία της
πλατείας. Την επόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου άλλα
δύο λεωφορεία πήγαν πάλι για να διασχίσουν
τον Ολμειό. Είμαστε ευτυχείς διότι το σύστημα
άρχισε να λειτουργεί, έγινε η ανάδειξη ειδικά του
ποταμού και μόνοι τους πλέον οι σύλλογοι έρχονται στην Άσκρη.
Μετά από επικοινωνία με τον εργολάβο έργων ΔΕΗ Βοιωτίας εξασφαλίσαμε τα υλικά για
ανακαίνιση του φυσιολατρικού πάρκου στα Δύο
Ποτάμια.
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το STAR Κεντρικής
Ελλάδας πρόβαλε την Άσκρη και την Κοιλάδα
των Μουσών.
Σε διαδοχικές συνεδριάσεις του διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου αποφασίστηκαν και
διαμορφώθηκαν οι εκδηλώσεις Μουσεία 2020.
Ήδη έχει αρχίσει η σύνταξη των κειμένων και η
εύρεση όσων θα συμμετάσχουν. Αποφασίστηκε
επίσης η ανακατασκευή της ιστοσελίδας του
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Συλλόγου (hsiodos.gr), ώστε να γίνει μεγαλύτερη
προβολή.
Με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου ζητήσαμε από τους δημοτικούς συμβούλους πού
κατάγονται από την Άσκρη να προωθήσουν
στον Δήμο τα θέματα για τα οποία είχαν δεσμευτεί προεκλογικά, όπως η παρουσίαση της
μελέτης για την ανάδειξη της Κοιλάδας των
Μουσών, η προώθηση του θέματος του δρόμου
προς το αρχαίο θέατρο και η τύχη των έργων μικρού κόστους.
Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα αρχίσει και από
αυτοδιοικητικής πλευράς να φαίνεται κάποιο
ενδιαφέρον για την κοιλάδα των Μουσών.

Ένα από τα έργα του Κτησιβίου
Ο Κτησίβιος ο Ασκρηνός, μηχανικός στην Αλεξάνδρεια, καταχώρισε στα «Υπομνήματα» (ένα σχέδιο
μηχανήματος), ώστε να μπορεί κάποιος με ένα τέτοιο μηχάνημα να ανεβαίνει σε τείχος χωρίς σκάλα
· λέει: «πρέπει να φτιάξει κάποιος μια άμαξα τετράτροχη και πάνω σε αυτή να στερεώσει ένα ξύλο
τοποθετημένο λοξά, τετράγωνο που έχει τομές
στρογγυλές σε κάθε πλευρά του και το οποίο μετατοπίζεται πάνω σε δύο ξύλα όρθια. Ύστερα γύρω
από αυτό να τοποθετήσει έναν σωλήνα που να τεντώνεται στο κατάλληλο μέγεθος, ώστε να χωρά
να μπαίνει εύκολα ένας άνδρας όρθιος στον σωλήνα και άλλοτε να στέκεται μπροστά και άλλοτε να
υποχωρεί στο πίσω μέρος. Και όταν μπει εκεί,
μπορεί να υψώνει τον σωλήνα σε όποια κατεύθυνση επιθυμεί. Γιατί, όταν βρίσκεται στο έδαφος ένα
μέρος του σωλήνα, χάρη στις τομές του ξύλου μπορεί να τον στρέφει προς τη μία ή την άλλη πλευρά
του. Ανυψώνει λοιπόν τον σωλήνα, όταν το στόμιό
του φτάσει στο τείχος, στο οποίο θα έχει πλησιάσει
η τετράτροχη άμαξα, και αφού ανοίξει λίγο την
είσοδό του αυτός που βρίσκεται μέσα, μπορεί να
πατήσει στο τείχος». Αναλογίες αυτών δε φαίνεται
να έχουν οριστεί. Στο είδος του αυτός δεν είναι ξεχωριστός, αλλά το μηχάνημα έχει απαρτιστεί από
αξιοθαύμαστες συλλήψεις και γι’ αυτό πρέπει να
θαυμάσουμε τον τεχνίτη… και γι’ αυτό τον συμπεριλάβαμε στο βιβλίο.
(Αθήναιος, ”Περί μηχανημάτων”, 29/9-31/5)
Μετάφραση: Άννα Νικολάου
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«Σύμπαν 25»: Η ιστορία για ένα από τα πιο τρομακτικά πειράματα της επιστήμης
Ένας επιστήμονας, μία τεράστια αποικία ποντικιών και ο παραλληλισμός με την ανθρώπινη
κοινωνία είναι τα κύρια γνωρίσματα του «Σύμπαν 25», ενός από τα πιο τρομακτικά πειράματα στην ιστορία της επιστήμης.
Το πείραμα με την ονομασία «Σύμπαν 25»
αποτελεί ένα από τα τρομακτικότερα πειράματα
στην ιστορία της επιστήμης, το οποίο, μέσα από
τη συμπεριφορά μιας αποικίας ποντικιών, αποτελεί μια απόπειρα για να εξηγήσουν οι επιστήμονες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ιδέα για το «Σύμπαν 25» προήλθε από τον
Αμερικανό επιστήμονα Τζον Κάλχουν, ο οποίος
έφτιαξε έναν «ιδανικό κόσμο» μέσα στον οποίο
θα ζούσαν και θα αναπαράγονταν εκατοντάδες ποντίκια. Πιο συγκεκριμένα, ο Κάλχουν έφτιαξε τον λεγόμενο «Παράδεισο των ποντικιών», έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο όπου τα
τρωκτικά είχαν αφθονία σε φαγητό και νερό,
καθώς και μεγάλο χώρο για να ζουν.
 Στην αρχή, τοποθέτησε τέσσερα ζευγάρια ποντικιών που σε σύντομο χρονικό διάστημα
άρχισαν να αναπαράγονται, με αποτέλεσμα ο
πληθυσμός τους να μεγαλώνει με ραγδαίο ρυθμό. Ωστόσο, έπειτα από 315 ημέρες ο πολλαπλασιασμός τους άρχισε να μειώνεται αισθητά.
 Όταν ο αριθμός των τρωκτικών έφτασε
στο 600, σχηματίστηκε μια ιεραρχία ανάμεσά
τους και τότε έκαναν την εμφάνισή τους οι λεγόμενοι «άθλιοι».
 Τα μεγαλύτερα τρωκτικά άρχισαν να επιτίθενται απέναντι σε αυτή την ομάδα, με αποτέλεσμα πολλά αρσενικά να αρχίσουν να «καταρρέουν» ψυχολογικά. Αυτό είχε ως συνέπεια

να μην προστατεύουν τα θηλυκά και αυτά με τη
σειρά τους να γίνουν επιθετικά απέναντι στα
μικρά τους.
 Όσο πέρναγε ο καιρός, τα θηλυκά έδειχναν όλο και περισσότερο επιθετική συμπεριφορά, στοιχεία απομόνωσης και έλλειψη διάθεσης
αναπαραγωγής. Παρατηρήθηκε υπογεννητικότητα και, παράλληλα, αύξηση θνησιμότητας στα
νεότερα τρωκτικά.
 Τότε, εμφανίστηκε μια νέα κατηγορία
αρσενικών τρωκτικών, τα λεγόμενα «όμορφα
ποντίκια». Αυτά αρνούνταν να ζευγαρώσουν με
τα θηλυκά ή να «πολεμήσουν» για τον χώρο
τους. Το μόνο που τα απασχολούσε ήταν το φαγητό και ο ύπνος.
 Σε κάποια φάση τα «όμορφα αρσενικά» και τα «απομονωμένα θηλυκά» αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού.
 Όσο πέρναγε ο καιρός, η θνησιμότητα
των νεαρών έφτασε στο 100% και η αναπαραγωγή στο μηδέν. Ανάμεσα στα ποντίκια υπό εξαφάνιση, παρατηρήθηκε ομοφυλοφιλία και, ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο κανιβαλισμός, παρά το γεγονός ότι υπήρχε άφθονο φαγητό.
 Την 1.780η ημέρα του πειράματος, πέθανε
και το τελευταίο ποντίκι του «Σύμπαντος 25».
Ο Τζον Κάλχουν επανέλαβε το ίδιο πείραμα
άλλες 25 φορές και κάθε φορά το αποτέλεσμα
ήταν το ίδιο.
Το επιστημονικό έργο του Κάλχουν χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο ερμηνείας της κοινωνικής
κατάρρευσης και η έρευνά του λειτουργεί ως άξονας μελέτης της αστικής κοινωνιολογίας και
της ψυχολογίας.

Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
α. Οι διαστάσεις επαγγελματικού ψυγείου είναι 24 Χ 15 X 36 ίντσες (μήκος X πλάτος X ύψος). Αν το μέγεθος του ψυγείου αυξάνεται
αναλογικά μέχρι που το άθροισμα των διαστάσεων του είναι 160 ίντσες, ποια θα είναι η
αύξηση στη μικρότερη πλευρά;
β. Δίδονται οι ακολουθίες αριθμών:
7
6
8
5
3
7
1
9
3
6
5
3
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;
;

Ποίος είναι ο επόμενος αριθμός κάθε σειράς;
Λύσεις προβλημάτων 29ου τεύχους.
α. 300 (Το βρήκε η κυρία Νίκη Καλοζούμη)
β. -6 και -4
γ. Ο Επιμενίδης ήταν Κρητικός, οπότε έλεγε
και αυτός ψέματα, άρα η φράση δεν είναι σωστή και επομένως οι Κρητικοί δεν είναι ψεύτες,
άρα ούτε και ο Επιμενίδης. Και έτσι κάνουμε
κύκλους (Loop) χωρίς τελειωμό.
Σελίδα 14

Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε
Απεβίωσε
Αικατερίνη Κιούση χήρα Σπύρου
Σταύρος
1931
13/5/2020
Κωνσταντίνος Δαμπάνης
Παναγιώτης
1948
21/5/2020
Σωτήριος Ζαρίφης
Ευστάθιος
1949
16/6/2020
Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
Ο Σωτήρης Ζαρίφης έφυγε
από τη ζωή, μετά από σύντ
σύντομη ασθένεια. Η κηδεία του
έγινε την 16 Ιουνίου στην εεκκλησία του χωριού παρουσία
πλήθους κόσμου μεταξύ των
οποίων πάρα πο
πολλοί φίλοι του
από τα γύρω χωριά και κυρίως
από Αλίαρτο και Θήβα. Επ
Επικήδειο εκφώνησε ο Μιχάλης
λης Πικάσης, η κόρη του
Ευαγγελία και ο παππά Χαράλαμπος από την
Αλίαρτο. Τα λόγια της Ευαγγελίας
αγγελίας ήταν συγκλ
συγκλονιστικά και έδειξαν τη ζωή του αλλά και τον π
πόνο που άφησε φεύγοντας.
ντας. Για εμάς ο Σωτήρης
ήταν ένας φίλος, ένας συγχωριανός, ένα άτομο
της κοινωνίας
ωνίας που ήταν παρών σε όλες τις δρ
δραστηριότητες του τόπου από την τοπική αυτοδιο
αυτοδιοίκηση μέχρι το ψαλτήρι της εκκλησίας και από
την πλατεία της Άσκρης μέχρι την Κωπαΐδα.

Η απώλειά του είναι μεγάλη και φαίνεται το κε
νό της καθημερινά στα καφενεία της πλατείας.
πλατεία
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Γεώργιος Δουδούμης
Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου Η Βαλκανική
Σκακιέρα έγινε από το ΕΛΙΣΜΕ και είναι αυξημένη κατά 42 σελίδες και επικαιροποιημένη.
Πρόκειται για μια εργασία 258 σελίδων, με οκτώ
έγχρωμες σελίδες (χάρτες, φωτογραφίες και ιστόγραμμα), πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και
πλούσια βιβλιογραφία/αρθρογραφία, στην οποία
αναλύονται οι σημερινές γεωπολιτικές και ενε
ενεργειακές συγκρούσεις συμφερόντων και οι διπλωματικοί ανταγωνισμοί των μεγάλων δυν
δυνάμεων στα Βαλκάνια αλλά και οι ασεβείς πόθοι
της Τουρκίας για την περιοχή.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ναρκοπέδιο των
Δυτικών Βαλκανίων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η
ενοποίηση των κατοικούμενων από Αλβαν
Αλβανούς
εδαφών της τέως Γιουγκοσλαβίας υπό την αιγίδα
της Δύσης, ενώ η Σερβία συνεχίζει να αποτελεί
το μήλο της έριδος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Έν
Ένωσης και της Ρωσίας.
Αναλύονται επίσης, οι εξελίξεις
ξεις στα Ανατολ
Ανατολικά Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουμανία
μανία και Μο
Μολδα-

βία), η διαβόητη
Συμφωνία των
Πρεσπών, το σχέδιο συμφωνίας
Βελιγραδίου –
Πρίστινας για
αμοιβαία ανταλλαγή εδαφών
προκειμένου να
μπει τέλος στη
μόνιμη συγκρουσιακή διένεξη μεταξύ Σέρβων και
Αλβανών, η πρόταση διευθέτησης του χρονίζοχρον
ντος ζητήματος της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης
Ερζ
και
οι βαλκανικές προοπτικές, που φιλοδοξούν να
δουν τα Βαλκάνια έξω από το τέλμα της υπανάυπ
πτυξης απελευθερώνοντας την περιοχή από
τους σημερινούς διεφθαρμένους «σταθεροκρά«σταθεροκρ
τες» ηγέτες τους.
Η ΦτΑ εύχεται στον αγαπητό συμπατριώτη μας
καλοτάξιδη να είναι και αυτή η έκδοση.
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Carpe Diem [άρπαξε (και αξιοποίησε) την ημέρα!]
Μη ζητήσεις, Λευκονόη, δεν είναι σωστό να ξέρεις,
ποιο τέλος έχουν ορίσει οι θεοί σε μένα, ποιο σε σένα,
και μην εξετάζεις τα άστρα, με βαβυλωνιακούς υπολουπολ
γισμούς.
Πόσο προτιμότερο είναι να υπομένει κανείς ο,τιδήποτε
του συμβεί!
Είτε ο Δίας μοίρασε περισσότερους χειμώνες
είτε έδωσε τελευταίο τούτον τον χειμώνα, που συντρίσυντρ
βει την Τυρρηνική θάλασσα χτυπώντας την πάνω στους
βράχους.
Να είσαι σώφρονας αφήνοντας την αθυμία,
να διυλίσεις τα κρασιά σου,
και, επειδή λίγη είναι η ζωή, να ξεχάσεις τη μακρά ελε
πίδα.
Ενώ μιλούμε, ο φθονερός χρόνος έχει περάσει.
Απόλαυσε τη μέρα με όσο λιγότερη εμπιστοσύνη στην
επόμενη ημέρα.
(Οράτιος
Οράτιος , “Ωδή στη Λευκονόη”)
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Επάνω Δεξια: Όρθιοι από αριστερά. Λίνα, Τριάνθης, Χρήστος, Ναυσικά, Αλέξανδρος. Καθιστοί από αριστερά. Δέσπω, Αντιγόνη, Αναστασία, ###, Γιαννούλα και ο άνδρας
της.
Δεξιά κέντρο: ΠETAΛΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗ 1956: Ο Βαγγέλης
Κατρισιώσης πεταλώνει το άλογό του Γιάννη Χολιασμένου από το
Νεοχώρι.

Δεξιά κάτω: Παλιόφιλοι
Κάτω 1985: Στη γιορτή της Ντίνας Ν. Πέππα.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Παντελής Μήτσαινας
100 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Κων/νος Χρ. Γρεβενιώτης
20 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
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