¢óêñá
«... ξέρουμε ψέματα πολλά να λέμε που μοιάζουν με αλήθεια,
μα όμως όταν θέλουμε ξέρουμε να λέμε την αλήθεια...»
ΕΤΟΣ 11 ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 41
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«Áíôéãüíç» ôïõ ÓïöïêëÞ, óôï áñ÷áßï èÝáôñï ¢óêñçò
Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης,
στο πλαίσιο του σκοπού του, παρουσίασε δια του οργανισµού ελληνικού
θεάτρου «ΑΙΧΜΗ» την «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» Σοφοκλέους, στο αρχαίο θέατρο Άσκρης,
τη ∆ευτέρα, 9 Αυγούστου 2010.
Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Χαρά Νικολοπούλου - Μπαµπούλα,
προσφώνησε τους θεατές λέγοντας:
“Αιδεσιµότατοι, Κύριε Βουλευτά,
Κύριοι εκπρόσωποι της Νοµαρχιακής
αυτοδιοικήσεως, Κύριοι ∆ήµαρχοι, Κυρίες και κύριοι
Καλώς ήλθατε στην Άσκρη, στη
Κοιλάδα των Μουσών στο αρχαίο θέατρο, όπου διεξάγονταν τα Μουσεία, η
πανελλήνια αυτή εκδήλωση.
Ηµέρα γιορτής σήµερα για την
Άσκρη
Ηµέρα τιµής για το θέατρό της
που ξανανοίγει µετά από δύο χιλιάδες
χρόνια.
Με άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας θα παιχθεί σε λίγο η Αντιγόνη
Σοφοκλέους.
Η επιλογή της τραγωδίας «Αντιγόνη»
έγινε µε γνώµονα όχι µόνο το γεγονός
ότι ίσως είναι η τελειότερη µορφή σε
όλη την ελληνική δραµατουργία, αλλά
και την προβολή της Θηβαίας ηρωίδας,
από τη µοναδική θέση που είναι ορατή
η περιοχή της πραγµατικής πλοκής του
έργου.
Στόχος µας είναι να γίνει ευρύτατα
γνωστή η Κοιλάδα των Μουσών και ειδικά το υπήνεµο και τεράστιο θέατρο, µε
την υπέροχη ακουστική και τη µοναδική
θέα προς ολόκληρη την πεδιάδα των
Θηβών, ώστε να ενθαρρυνθούν οι φορείς
για έναρξη ανασκαφών και αποκάλυψη
του µεγαλειώδους αυτού µνηµείου που
θα αναδείξει την περιοχή και θα αποτελέσει πόλο τουριστικής ανάπτυξης του
Ελικώνα.

¢óêñá
Ôñéìçíéáßá ÐïëéôéóôéêÞ & ÊïéíùíéêÞ ¸êäïóç ôïõ
Óõëëüãïõ ôùí Áðáíôá÷ïý Áóêñáßùí Âïéùôßáò
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«Ç ÐáëéïðáíáãéÜ»
Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ãéá ôï íüìï:
ÓÜêçò Æá÷áñßáò Êéí.: 6944 300058
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Πριν αρχίσουµε, θα θέλαµε να
ευχαριστήσουµε τους συντελεστές της
εκδήλωσης, αρχίζοντας από τον οργανισµό ελληνικού θεάτρου ΑΙΧΜΗ και τον

τέλος της παράστασης όµως, συνέχιζαν
να έρχονται.
Με την έναρξη της παράστασης
σταµάτησαν να κόβονται εισιτήρια για

σκηνοθέτη του κύριο Γιάννη Νικολαΐδη,
για την αποδοχή της πρόσκλησης και την
κατανόηση του στόχου µας.
Συνδιοργανωτής της παράστασης
είναι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, την οποία και ευχαριστούµε.
Σηµαντική είναι η αρωγή των ∆ήµων
Θεσπιών και Αλιάρτου, σε προσωπικό και
µέσα. Ευχαριστούµε τους δηµάρχους,
κυρίους Χρήστο Πελώνη και Αλέξανδρο
Βίτση.
Θα αναφερθώ στους χορηγούς, αρχίζοντας από τα Σωληνουργεία Κορίνθου και τον ∆ιευθυντή του εργοστασίου
∆οµβραίνας, κύριο Κοτζάκαρη Αθανάσιο, την ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ και ειδικά
τον διευθυντή µονάδων Αλιάρτου, κύριο
Σωτηρόπουλο Κωνσταντίνο, τους αδελφούς Σταµούλου ιδιοκτήτες του SUPER
MARKET ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στα Βάγια,
την ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΑΦΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΒΕΕ, στην Αλίαρτο, την Κοινοπραξία
ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΑ, ΕΡΓΑ
∆ΕΗ, µε έδρα τον Βόλο, και τον Σύλλογο
Απανταχού Ασκραίων, την ταβέρνα «Ο
Χάρης», της Άσκρης.
Για την καλύτερη εισαγωγή στο
έργο, η Γεωργία Ρουσέτη, διαβασε
ένα απόσπασµα από το υπό έκδοση
βιβλίο του Ιωάννη Πέππα, µε τίτλο
«Στρατιωτική Ιστορία της Βοιωτίας»,
για τον πόλεµο των «Επτά επί Θήβας»
(Θα δηµοσιευθεί στο επόµενο τεύχος
λόγω έλλειψης χώρου).

να παρακολουθήσουν οι κοπέλες το
έργο.
Η παράσταση ήταν µαγευτική. Οι
ηθοποιοί έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους. Οι θεατές παρακολούθησαν
άφωνοι και µε το πέρας ξέσπασαν σε
παρατεταµένα χειροκροτήµατα.
Στο τέλος της παράστασης, ο σκηνοθέτης κύριος Γιάννης Νικολαΐδης
µίλησε µε ενθουσιασµό για το πανέµορφο τοπίο της Κοιλάδας των Μουσών, το
υπέροχο και τεράστιο θέατρο και την
παρουσία τόσο πολυπληθούς ακροατηρίου, καθώς και για την τιµή που τους
έγινε να παίξουν σε τέτοιο µέρος και
πρώτοι µετά από 2.000 χρόνια.
Εντυπωσιακή ήταν η αναχώρηση.
Παρά την κλίση και κατάσταση του εδάφους, η εκκένωση έγινε ταχύτατα και
χωρίς κανένα πρόβληµα. Τα αυτοκίνητα
σχηµάτιζαν ένα τεράστιο φωτεινό «φίδι»
που δεν έλεγε να τελειώσει. Ο φωτισµός
του πρώτου Πύργου ήταν µαγευτικός.
Σε συνεδρίαση του ∆Σ του Συλλόγου την 18 Αυγούστου 2010, εγκρίθηκε
ο ισολογισµός της εκδήλωσης και αποφασίσθηκε να αναρτηθεί στα καταστήµατα του χωριού και να κοινοποιηθεί µε
το περιοδικό “ΑΣΚΡΑ”.

Γενικές εντυπώσεις
Οι ενηµερώσεις των Βοιωτών, για
την παράσταση, έγιναν µε τη συναυλία
του Λουδοβίκου των Ανωγείων, µε αφίσες, µε ιστοσελίδες, µε βοιωτικές εφηµερίδες και ραδιοφωνικούς σταθµούς
και µε τον Τ/Ο σταθµό «STAR Λαµίας».
Οι θεατές ξεπέρασαν τους 1.700.
Με την έναρξη του έργου είχαν καταµετρηθεί 454 αυτοκίνητα. Μέχρι και το

Ισολογισµός θεατρικής
παράστασης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αιτιολογία
Από πωλήσεις εισιτηρίων
Από χορηγίες
Καθαρισµός χώρου
Φυλλάδιο
Αµοιβή θιάσου
Λοιπά έξοδα
Σύνολα
Αφαιρούνται τα έξοδα
Υπόλοιπο σε πίστωση

Έσοδα Έξοδα
3.615
6.430
1.110
230
6.000
1.221
10.045 8.561
8.561
1.484

Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης

Ðñüâá Ìïõóåßùí
Την Κυριακή, 8 Αυγούστου το
βράδυ έγινε στο αρχαίο θέατρο µια
ξεχωριστή εκδήλωση. Οι κάτοικοι του
χωριού ειδοποιήθηκαν από ανακοίνωση στην πρωινή Θεία Λειτουργία. Αν
και δεν έγιναν ανακοινώσεις, η προσέλευση ήταν µεγαλύτερη των 600
ατόµων. Παρόντες οι παπά Θανάσης,
παπά Στρατής και παπά Γιώργης.
Αναπτύχθηκαν ηχητικές συσκευές
από τον κ. Νίκο Αθανασίου, από το
Μαυροµάτι.
Το πρόγραµµα παρουσίασε η Εύη
∆ηµητροπούλου, ψυχή της εκδήλωσης, η οποία είπε:
“Αιδεσιµώτατοι, κύριε ∆ήµαρχε,
κυρίες και κύριοι
Ηµέρα γιορτής σήµερα για την
Άσκρη. Ηµέρα τιµής για το θέατρό της
που ξανανοίγει µετά από δύο χιλιάδες
χρόνια. Με άδεια της αρχαιολογικής
υπηρεσίας αύριο θα παιχθεί εδώ η
Αντιγόνη Σοφοκλέους.
Σήµερα όµως, εκµεταλλευόµενοι την οργάνωση του θεάτρου, θα
κάνουµε µια σεµνή τελετή, η οποία
να σέβεται το χώρο και να µας υπενθυµίζει αυτό που γινόταν εδώ κατά
την αρχαιότητα. Ας το ονοµάσουµε
«πρόβα Μουσείων».
Για µεγαλύτερη ενδυνάµωση του
Συλλόγου πρέπει όλοι να γραφούµε
µέλη. Το ποσό των 10 ευρώ είναι
µικρό αλλά η συµµετοχή στα κοινά
σηµαντική. Οι µη Ασκραίοι µπορούν
να εγγραφούν ως «φίλοι της Άσκρης»
καταβάλλοντας εφάπαξ 5 ευρώ.
Τις Μούσες υποδείθηκαν: Βάσια
∆ηµητροπούλου, Μαρία Μπακλάκου, Ίρις Χρήστου, Μαρία Παπαϊσηδώρου, Χρύσα Ρουσέτη, Βίκυ
Γιαννακάκη Σοφία Γολεµάτη, Κατερίνα Καβρούζου και Παρασκευή
Χρήστου.
Στη συνέχεια διαβάστηκαν από
τις κοπέλες - Μούσες, αποσπάσµατα
σχετικά µε τις Μούσες. Τί ήταν οι
Μούσες;
“Οι ευχές και οι ευλογίες των θεών
έπιασαν τόπο, αφού οι εννέα µούσες
που έζησαν στον Ελικώνα, µετέτρεψαν
το µαγευτικό βουνό και τη Βοιωτία σε
πνευµατική γη, υπηρέτησαν τις τέχνες
και τις επιστήµες και έκαναν τη δόξα
τους αθάνατη στους αιώνες. Ιδιαίτερο
δείγµα της λατρείας των Βοιωτών στις
Μούσες, είναι ο στολισµός του άλσους
των Μουσών µε αγάλµατα.
Η φήµη του Ελικώνα έφθασε την
αρχαιότητα στα πέρατα της οικουµένης, εθεωρείτο η κατοικία των Μουσών
και το κέντρο των επιστηµών και των
τεχνών”.
Ένα απόσπασµα από τα Ορφικά
για τη Μνηµοσύνη.

“Τη Μνηµοσύνη προσκαλώ, τη συζυγο του ∆ία, την βασίλισσα, η οποία

Το πρόβληµα της Ελληνικής Ανθολογίας µε τις Μούσες

Σύγχρωνες Μούσες Άσκρης
γέννησε τις ιερές Μούσες, τις όσιες,
τις λιγερόφωνες,
αυτή πού έχει πάντοτε την µνήµη
της έξω από την κακία που βλάπτει
τη λογική,
αυτή που συγκρατεί κάθε σκέψη
των ανθρώπων συγκάτοικο µε τη ψυχή
και αυξάνει το δυνατό και ισχυρό λογισµό των ανθρώπων,
αυτή που είναι γλυκύτατη, αγαπά
την αγρυπνία, υπενθυµίζει τα πάντα
για να µπορεί ο καθένας να σχηµατίζει
γνώµη χωρίς να παρεκτρέπεται,
αυτή που διεγείρει σε όλους τη
σκέψη.
Μακάρια θεά, ζωντάνεψε τη µνήµη
στους παρόντες, και απόδιωξε από
αυτούς τη λησµοσύνη”.
Άλλο ένα απόσπασµα από τα
Ορφικά για τις Μούσες.
“Σεις οι θυγατέρες της Μνηµοσύνης και του βροντερού ∆ιός, ω ένδοξες
Ελικωνιάδες Μούσες µε την λαµπρή
φήµη, σεις σε όσους ανθρώπους
παρευρεθήτε είστε περιπόθητες, πολύµορφες, επειδή γεννάτε την άµεµπτη
αρετή πάσης παιδείας’ εσείς τρέφετε
την ψυχή και δίνετε την ορθή κατεύθυνση στη διανόηση, και είσθε οι οδηγοί
βασίλισσες του δυνατού νου.”

Το έργο κάθε Μούσας
Κλειώ, Ιστορίας, Ηρόδοτος
Θάλεια, Κωµωδίας, Μένανδρος
Μελποµένη, Τραγωδίας, Ευριπίδης
Ευτέρπη, Αυλών, Στησίχορος
Τερψιχόρη, Λύρας, Πίνδαρος
Ερατώ, Κυµβάλων, Ερµής
Καλλιόπη, Ποιήσεως, Όµηρος
Ουρανία, Αστρονοµίας, Άρατος
Πολύµνια, Γεωµετρίας, Ευκλείδης

Η Αφροδίτη ρώτησε τον Έρωτα
που την πλησίασε κατηφής. Ποιος
πόνος σε βασανίζει παιδί µου; Αυτός
δε της απάντησε οι Πιερίδες Μούσες
µου άρπαξαν τα µήλα που έφερα από
τον Ελικώνα, άλλα εδώ και άλλα αλλού,
πήραν αυτά από τους κόλπους µου.
Η Κλειώ µεν πήρε το 1/5 των µήλων,
το 1/12 πήρε η Ευτέρπη, το 1/8 έτυχε
στην θεία Θάλεια. Η Μελποµένη µου
πήρε το 1/20, η δε Τερψιχόρη το 1/4, η
Ερατώ το 1/7. Η δε Πολύµνια µου πήρε
30 µήλα, η Ουρανία 120, η δε Καλλιόπη
βαριά φορτωµένη έφυγε µε 300 µήλα.
Εγώ δε φθάνω σ’ εσένα κουβαλώντας
50 µήλα των θεών.
Πόσα ήταν τα µήλα;
Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης
προκάλεσε µεγάλη κινητικότητα στο
χωριό και έκανε πολλές εκδηλώσεις
µε χαρακτηριστική συµµετοχή κάποιων από εµάς. Αυτούς τους πατριώτες µας βράβευσε συµβολικά και τους
δώρισε το βιβλίο «3.650 χρόνια στην
Κοιλάδα των Μουσών», ευγενική χορηγία του κυρίου Σωτηρίου Τσιώρα.
Ειδικότερα η Εύη, είπε:
Ο Παντελής Καλατζής ανέλαβε
οικειοθελώς το πότισµα των δενδρυλίων, γνωρίζοντας ότι “το φυλάξαι τ’
αγαθά του κτήσασθαι χαλεπώτερον
είναι”, όπως έλεγε και ο ∆ηµοσθένης.
Αν και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον ευχαριστούµε, διότι έσωσε
τα δενδρύλια που αποτελούν έργο των
παιδιών της Άσκρης.
Ο Μπάµπης Τακµάκης και ο Νίκος Χρήστου διέθεσαν τα υλικά και
κατασκεύασαν τη γέφυρα.
Οι αδελφές Άννα και Θάνα επέτρεψαν τη διέλευση προσωπικού και
οχηµάτων µέσα από το κτήµα τους,
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καθώς και τη δηµιουργία χώρου αναψυχής στη Γέφυρα.
Η Γιούλα ∆ήµου επέτρεψε στο
Σύλλογο να µετατρέψει το περιβόλι
της, στα ∆ύο Ποτάµια, σε χώρο αναψυχής.
Σε όλες τις δραστηριότητες του
Συλλόγου είναι παρόντες και οι τρεις
γιοί του Παναγιώτη Χρήστου (Μπεσαλή). Ευχαριστούµε τη µητέρα τους
γι’ αυτό.
Ο Νίκος Μπαµπούλας και η Χρυσούλα Καλατζή είναι οι µικρότεροι
που ανέβηκαν στο Πυργάκι. Πρέπει να
τους µιµηθούν και άλλα παιδιά.
Ο Κώστας Παπαθεοδοσίου και ο
∆ιαµάντης Ζαχαρίας είναι οι µικρότεροι που ανέβηκαν στον Ελικώνα.
Πρέπει να τους µιµηθούν και άλλα
παιδιά.
Ξεχωριστή µνεία πρέπει να γίνει
στον Λουκά Τακµάκη, του οποίου η
συµµετοχή είναι καθοριστική σε όλες
τις δραστηριότητες, µε πάθος, δύναµη, δεξιότητα και υπευθυνότητα. Τον
προβάλουµε ως παράδειγµα στα µέλη
του Συλλόγου και σε όσους δηλώνουν
ότι ενδιαφέρονται για την Άσκρη.
Τέλος ακούστηκε ένας ύµνος
για την σύγχρονη Άσκρη από την
Ασηµίνα Θάνου και την Ελευθερία
Κλεφτογιάννη.
Η εκδήλωση έγινε µε συµµετοχή
όλων των φορέων της Άσκρης, από το
“Τοπικό Συµβούλιο και τον Σύλλογο
των Απανταχού Ασκραίων” µέχρι την
Εκκλησιαστική Επιτροπή.
Ένα µεγάλο όµως ευχαριστώ

αναφέρθηκε για τις κοπέλες της
Άσκρης, οι οποίες πρωτοστάτησαν
σε ότι δηµιουργικό και ωραίο έγινε σ’
αυτό τον τόπο.
Ο πατήρ Γεώργιος, είχε ζητήσει
να µιλήσει για το βαθύτερο νόηµα της
«Αντιγόνης». Η πρόσκληση του έγινε,
προς το τέλος, ως εξής: «Η Αντιγόνη
είπε τη φράση γεννήθηκα για ν’ αγαπώ
και όχι να µισώ..........».
Η εκδήλωση εµπλουτίσθηκε από
ποιοτικά τραγούδια συνοδευόµενα
από τον ήχο κιθάρας. Τραγούδησαν
ο Γιάννης Καβρούζος, γαµπρός στην
Άσκρη, ο Θάνος Κάπρος από τις Θεσπιές και η Μαρία Ζυγογιάννη από την
Αλίαρτο. Τα τραγούδια και η εκτέλεση
απέσπασαν τα παρατεταµένα χειροκροτήµατα των θεατών.
Στο τέλος, ζητήθηκε από τη Μαρία
Ζυγογιάννη να τραγουδήσει χωρίς
µικρόφωνο. Το αποτέλεσµα ήταν
καταπληκτικό. Το ωραίο τραγούδι, µε
τη γλυκύτατη και µελαγχολική φωνή
της Μαρίας, ακουγόταν πεντακάθαρα
σε όλο το θέατρο και ιδιαίτερα στις
υψηλότερες θέσεις, επιβάλλοντας
απόλυτη ησυχία, ενώ ο αντίλαλος, σαν
να κατρακυλούσε από την κορυφή του
Ελικώνα, είχε µαγέψει τους θεατές.
Μόλις τελείωσε το τραγούδι, όλοι
σηκώθηκαν όρθιοι και την καταχειροκρότησαν.
Το πρόγραµµα έκλεισε µε ένα
αντιπροσωπευτικό ∆ηµοτικό τραγούδι
από τον Παπαθανάση.
Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης
ο “Ησίοδος”

Ç Áíôéãüíç ÓïöïêëÝïõò
óôçí ¢óêñç
Γράφει ο Αντ/χος ε.α. κ. Νικ Νόκας
Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Άσκρης
“Ο ΗΣΙΟ∆ΟΣ”, στο Αρχαίο Θέατρο
της Κοιλάδας των Μουσών, µετά από
τεράστιες προσπάθειες κατόρθωσε να
παρουσιάσει την τραγωδία ΑΝΤΙΓΟΝΗ
του Σοφοκλέους, µε τον Οργανισµό Ελληνικού Θεάτρου ΑΙΧΜΗ (9 Αυγούστου
2010). Ήταν µια θαυµάσια εκδήλωση µε
συµµετοχή πλέον των 1700 θεατών, ίσως
η µεγαλύτερη µετά την καταστροφή κλοπή των Μουσών και άλλων θησαυρών
της Αρχαίας Ελλάδος.
Το τί σηµαίνει Άσκρη - Κοιλάδα των
Μουσών - Ησίοδος, δεν είναι δυνατόν
ούτε µικρή αναφορά να γίνει σε ένα
άρθρο... Όµως ο περιβάλλον χώρος, ως
άλλη Επίδαυρος (επί της αύρας) συµετείχε µε την λοφοσειρά, που σιγοεπαναλάµβανε µακρόσυρτα τα δρώµενα. Ένας
πραγµατικός αντίλαλος για να εµπαιδώσει
ο ακροατής τα αθάνατα µηνύµατα που µας
χάρισε ο Σοφοκλής µε την “Αντιγόνη”....
Μεγάλε ΣΟΦΟΚΛΗ, γλυκειά ΑΝΤΙΓΟΝΗ,
ξανακούγονται τα µεγάλα κελεύσµατα που
µας χαρίσατε χιλιάδες χρόνια πριν. Και η
φύση µιµείται το περιβάλλον, το αναφωνεί
ως λέει και ο ∆ιόνυσος Αλικαρνασεύς, σε
γραφόµενά του.
Θερµά συγχαρητήρια στον πρόεδρο
του Συλλόγου “ΗΣΙΟ∆ΟΣ”, υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Πέππα, στα µέλη του
Συλλόγου και σε όλους τους φορείς
που βοήθησαν, για να µας χαρίσουν µια
θαυµάσια (διαχρονική) βραδιά.

Ôï Ëáìðåñü ÁõãïõóôéÜôéêï ÖåããÜñé óôçí ÊïéëÜäá ôùí Ìïõóþí
Στις 24 Αυγούστου, στην πιο γλυκιά ώρα
του δειλινού, στο αρχαίο Θέατρο του χωριού
µας, αρκετοί από τους κατοίκους και επισκέπτες του που το πληροφορήθηκαν, έσπευσαν
να βρεθούν στο χώρο του Θεάτρου, προκειµένου να χαρούν από το όµορφο περιβάλλον του
το θέαµα της Αυγουστιάτικης πανσελήνου.
Η πρωτοβουλία ήταν του Προέδρου του
Συλλόγου Φιλοπροόδων ο οποίος, αν και την
τελευταία στιγµή, µπόρεσε εγκαίρως να τακτοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες από την
Αρχαιολογία και το Υπουργείο Πολιτισµού
και να µας ανακοινώσει το πρόγραµµα µιάς
µοναδικής βραδιάς, για να χαρούµε το ολόγιοµο φεγγάρι.
Συναθροισθήκαµε αρκετοί που είχαµε
την ευκαιρία και τη χαρά να περάσουµε µια
ωραία βραδιά κάτω από το µαγευτικό Αυγουστιάτικο σεληνόφως.
Από την πλατεία του θεάτρου, ο κόσµος
ψηλά έµοιαζε µικρά µπουκετάκια. Η Εύη
∆ηµητροπούλου, αφού προσφώνησε τους
παρόντες, διάβασε θρύλους και θεωρίες για
την Πανσέληνο του Αυγούστου. Η Ελ. Σταµάτη συνέχισε πολύ περιληπτικά, αναφερόµενη
στο φαινόµενο των φάσεων της σελήνης και
πώς αυτή επηρεάζει το σώµα, τη ψυχή και
τη φύση ολόκληρη Ο Παπα-Θανάσης πήρε
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το λόγο και µαζί µε τον κ. Αθαν. Καλοζούµη
Πρόεδρο των Απανταχού Ξηρονοµαίων (που
µας τίµησε µε την οικογένειά του και τον
ευχαριστούµε θερµά) κάλυψαν το χρόνο µε
τραγούδια, ιστορίες και ανέκδοτα. Σε κάποια
κενά, διαβάστηκαν αποσπάσµατα από ποιήµατα του Γιάννη Ρίτσου, καθώς και ποιήµατα
του Ανδρ. Βαρελά και Σωτ. Χολιασµένου.
Το πρόγραµµα συνεχίστηκε µε τους καλλίφωνους αδελφούς (Τρίο Χολ) Παπαθανάση, Σωτήρη και Παναγιώτη Χολιασµένου και
έκλεισε µε ενηµέρωση για το τι προβλέπεται

να γίνει σε βελτιώσεις στο χώρο του θεάτρου
και µε ευχαριστίες προς τους παρευρεθέντες,
από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
∆ιαπιστώθηκε για πολλοστή φορά ότι
η ακουστική του θεάτρου είναι πραγµατικά
τέλεια.
Εκφράσθηκαν παράπονα από πολλούς
που δεν ενηµερώθηκαν εγκαίρως για να παρευρεθούν. ΄Εχουν δίκιο, όλα έγιναν βιαστικά, ήταν η πρώτη φορά. Του χρόνου όλα θα
είναι καλύτερα.
Άσκρα

Ç ÓõíÝ÷åéá ôçò ïìéëßáò ôïõ ê. Áðïóôüëïõ ÃïíéäÝëç
áðü ôç ìåãÜëç ãéïñôÞ óôçí ¢óêñç “ÓðïíäÞ óôïí Çóßïäï”
Ὁ Ἡσίοδος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς
πρώτους Ἕλληνες ἐπικοὺς ποιητὲς
ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Ὅμηρο ἀποτελοῦν
τὶς πρῶτες σωζόμενες, γραπτὲς
πηγὲς τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας. Ὁ
χαρακτῆρας τῆς ποιήσεώς του εἶναι
ἐντελῶς ἰδιαίτερος ἀπὸ τὰ ἔπη καὶ
τὰ ποιήματα ἄλλων ποιητῶν καὶ
γι᾿ αὐτὸ ὀνομάσθηκε πατέρας τοῦ
διδακτικοῦ καὶ ἱερατικοῦ ἔπους. Ἐνῶ
ἀναφέρονται πολλὰ ἔργα ἀνήκοντα
στὸν Ἡσίοδο ἐν τούτοις δύο εἶναι
τὰ ποιήματα ποὺ θεωροῦνται μὲ
σιγουριὰ δικά του: ἡ «Θεογονία» καὶ
τὰ «Ἔργα καὶ Ἡμέραι». Ἐπίσης οἱ
«Ἠοῖαι» ἢ «Γυναικῶν Κατάλογος»
εἶναι ἔργο Ἡσιόδειο ἀλλὰ δυστυχῶς
ἔχουν διασωθεῖ μόνον ἀποσπάσματά
του. Ἕνα τέταρτο, ἡ «Ἀσπὶς
Ἡρακλέους», ἀποδίδεται μὲν σ᾿ αὐτὸν
ἀλλὰ ὑπάρχουν πολλὲς καὶ βάσιμες
ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν πατρότητα τοῦ
ποιήματος. Γενικὰ ἀναφέρονται δέκα
ἐννέα (19) ἔργα του, τὰ περισσότερα
ἐκ τῶν ὁποίων ὅμως, ἐκτὸς τῆς Θεογονίας καὶ τῶν Ἔργων, μᾶλλον ἀνήκουν
στὴν λεγομένη Ἡσιόδεια σχολή.
Θὰ σᾶς πῶ δυὸ λόγια μόνον
γιὰ τὴν ΘΕΟΓΟΝΙΑ διότι ὅπως
ἀντιλαμβάνεσθαι τὸ θέμα εἶναι τεράστιο καὶ χρειάζεται μῆνες καὶ
χρόνια συνεχοῦς με-λέτης. Αὐτὸ τὸ
ἔπος τοῦ Ἡσιόδου, εἶναι ἕνα ἔργο τὸ
ὁποῖο ἀπετέλεσε τὴν βάσι πάνω στὴν
ὁποία θεμελιώθηκε καὶ στηρίχθηκε
ὁλόκληρη ἡ μετέπειτα ἑλληνικὴ σκέψις. Ὁ Ἡσίοδος ἐπεχείρησε ἕνα πολὺ
δύσκολο ἔργο, διότι θέλη-σε νὰ παραδώσει μὲ ἐπικὸ τρόπο τὸ ὑπόβαθρο
γιὰ μία πανελλήνια λατρεία καταγράφοντας μία συστηματοποιημένη
Κοσμογονία καὶ Θεογονία. Αὐτὸ
ποὺ ἔκαναν ἄλλοι ποιητές, ὅπως ὁ
Ὅμηρος π.χ., γιὰ τὰ ἀνδραγαθήματα
καὶ τὴν γενεαλογία τῶν ἡρώων, ὁ

Ἡσίοδος τὸ κάνει γιὰ τοὺς θεούς. Τὸ
ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ μᾶς παραδώσει μία ἐπιστημονικὴ ἄποψι γιὰ τὴν
δημι-ουργία τοῦ κόσμου, ἀλλὰ μὲ
γλῶσσα καὶ μορφὴ ποιητική. Ὅσο
πιὸ πολὺ ὅμως μελετᾶ κανεὶς τὸ ἔπος
τόσο περισσότερο ἀνακαλύπτει τὸ
μέγεθος τῆς ἀξίας του καὶ τὶς μεγάλες
κοσμογονικὲς ἀλήθειες ποὺ ξαναανακαλύπτονται τώρα μὲ τὴν ἐξέλιξι
τῆς ἐπιστημης, καὶ πέφτει φῶς στοὺς
συμβολισμοὺς τῶν ὀνομάτων καὶ τῶν
γεγονότων τοῦ ἔπους.
Τὸ μόνο ποὺ θέλω νὰ προσθέσω
ἀκόμη εἶναι ὅτι στὴν Ἡσιόδεια Κοσμο-γονία καὶ Θεογονία διακρίνουμε
δύο βασικὲς τριπλότητες πάνω στὶς
ὁποῖες στηρίζεται ὅλη ἡ ἐκδίπλωσις
τῆς δημιουργίας. Εἶναι ἡ βασικὴ τριὰς
τῶν κοσμογονικῶν στοιχείων: ΧΑΟΣ
– ΓΑΙΑ – ΕΡΩΣ καὶ ἡ βασικὴ τριὰς
τῶν Θεογονικῶν στοιχείων: ΟΥΡΑΝΟΣ – ΚΡΟΝΟΣ – ΖΕΥΣ.
Ὅμως ὁ Ἡσίοδος δὲν μᾶς παρέδωσε μόνο τὸ Θεογονικό μας σύστημα. Ὅταν ὁλοκλήρωσε τὸ ἔργο ποὺ
τοῦ εἶχε ἀναθέσει τὸ ἱερατεῖο τῶν
ἱερῶν τοῦ Ἑλικῶνος, καὶ παρουσίασε λεπτομερῶς τὴν γενεαλογία τῶν
θεῶν, ἀσχολήθηκε μὲ τὸν ἄνθρωπο.
Ἔγραψε τὰ «Ἔργα καὶ Ἡμέρες»,
ὅπου μᾶς δίνει τὰ γένη τῶν ἀνθρώπων,
τὸ χρυσό, τὸ ἀργυρό, τὸ χάλκινο, τὸ
ἡρωϊκὸ καὶ τὸ σι-δήρεον, καὶ μέσα
σὲ λίγους στίχους ἀποκαλύπτει μεγάλες ἀλήθειες γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ
θεϊκὴ καταγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου, οἱ
ὁποῖες ἀκόμη δὲν ἔχουν ἑρμηνευθεῖ
ἐντελῶς.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν γενεαλογία
τῆς ἀνθρώπινης φυλῆς, στὰ Ἔργα
καὶ Ἡμέρες, ποὺ γιὰ μένα εἶναι τὸ
πρῶτο, παγκοσμίως, φιλοσοφικὸ
κείμενο, μᾶς παραδίδει ὑψηλὲς
φιλοσοφικὲς
καὶ
συμπαντικὲς

ἀλήθειες καὶ μᾶς δίνει, ἐν εἴδῃ καταλόγου, ἕνα συνηθισμένο εἶδος
ποίησης τότε, ὅ,τι χρειάζεται ὁ
ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζήση ὡς ἄνθρωπος,
δίκαιος, ἐνάρετος, παραγωγικὸς καὶ
εὐτυχισμένος. Γιὰ νὰ ζήση μέσα στὴν
∆ικαιοσύνη, στὴν Ἐργασία καὶ στὴν
Ἀρετή. ∆ιότι αὐτὲς εἶναι οἱ βασικὲς
ἀρχὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἡσιόδου,
το-ποθετώντας τὴν ∆ικαιοσύνη στὸ
ὑψηλότερο σημεῖο καθὼς εἶναι τὸ
ὕψιστο στοιχεῖο ποὺ πρέπει νὰ διέπει τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες.
Φρόντισε, ὅπως βλέπετε, αὐτὸς ὁ
καλὸς παπούλης μας νὰ ἐφοδιάσει
τοὺς Ἕλληνες μὲ ἕναν κώδικα διαβίωσης, ὁ ὁποῖος ἰσχύει μέχρι καὶ σήμερα.
∆ιότι εἶναι συμβουλὲς καὶ διαπιστώσεις διαχρονικὲς καὶ πανανθρώπινες
ποὺ τὶς ἔχουμε πάντοτε ἀνάγκη καὶ
περισσότερο σ᾿ αὐτοὺς τοὺς πολὺ δύσκολους καιρούς.
Καὶ γιὰ τὶ δὲν μᾶς ἔχει μιλήσει καὶ
μᾶς ἔχει συμβουλεύσει ὁ Ἡσίοδος στὰ
«Ἔργα καὶ Ἡμέρες»! Μᾶς μιλᾶ γιὰ τὸ
δίκαιο καὶ τὴν ἠθικὴ λέγοντας πὼς
πρέπει νὰ πειθαρχοῦμε στὸ δίκαιο
καὶ στοὺς νόμους, πρᾶγμα ποὺ πολὺ
ἀργότερα τὸ ἔκανε πράξι, πληρώνοντας μὲ τὴν ζωή του, ὁ Σωκράτης.
Μόνον ἡ δικαιοσύνη μπορεῖ
νὰ κάνει μία πόλι καὶ ἕνα ἔθνος
εὐτυχισμένο μᾶς λέει. Καὶ πὼς ὁ δρόμος τῆς ἀτιμίας εἶναι μὲν εὔκολος καὶ
ὀμαλὸς ἀλλὰ ἡ Ὕβρις εἶναι ἀσήκωτη
ἀκόμη κι ἀπ᾿ τοὺς δυνατούς. Στὸ τέλος πληρώ-νουν ὅλοι, ἀκόμη κι αὐτοί,
ποὺ τοὺς θεωροῦμε παντοδύναμους,
καθὼς «∆ίκη δ᾿ ὑπὲρ Ὕβριος ἴσχει ἐς
τέλος ἐξελθοῦσα», (διότι πάντοτε ἡ
∆ικαιοσύνη ὑπερτερεῖ στὸ τέλος τῆς
ἀδικίας καὶ ἀτιμίας).
Ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ ἀδικία, συνεχίζει, ὑπάρχουν πολλὲς ἀρρώστειες
καὶ συμφορές. Οἱ γυναῖκες δυσκολεύονται νὰ κάνουν παιδιὰ καὶ
οἱ οἰκογένειες μικραίνουν, «οὐδὲ
γυναῖκες τίκτουσιν, μινύθουσι δὲ
οἶκοι». Μᾶς θυμίζει κάτι αὐτὴ ἡ ρῆσις
τοῦ Ἡσιόδου; Μήπως αὐτὸ δὲν συμβαίνει στὴν ἐποχή μας; ∆ὲν ἔχουμε
πρόβλημα δημογραφικό; Αὐτὸ εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς ἐπικράτησης τῆς
ἀδικίας, λέει ὁ Ἡσίοδος. Νὰ κάτι ποὺ
δὲν θὰ περνοῦσε ποτὲ ἀπ᾿ τὸ μυαλό
μας καθὼς ὅλοι τὸ θεωροῦμε πρόβλημα ἰατρικό.
(Η συνέχεια στο επόμενο)
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ÃéïñôÞ êñáóéïý
óôçí ¢óêñç
Tην Κυριακή 5 Σεπτεµβρίου στην
πλατεία του χωριού έλαβε χώρα για 10η
συνεχόµενη χρονιά η Γιορτή Κρασιού
της Άσκρης µε το µελωδικό πολυθέαµα
«Οίνος & Πνεύµα», µε τους ∆ηµήτρη και

Προς
τους “αµπελουργούς και πολίτες
της Άσκρης”
∆εν φτάνει ο ήλιος µοναχά
η γη σοδειά να δώσει
Χρειάζονται κι άλλα πολλά
και προπαντός η “Γνώση”.
Κωστή Παλαµά
Εδώ και χρόνια, κάθε χρόνο τέτοιες
µέρες γίνεται στην Άσκρη “Γιορτή Κρασιού”.

Σταφύλι
τρισευγενικό
της γης
βασιλοπαίδι

Βασίλη Χατζηνικολάου, που αποτελεί
ένα διαχρονικό σεργιάνι στον χώρο
και στο χρόνο. Ο χώρος είναι η χώρα
που θεοποίησε τον οίνο, ενώ ο χρόνος
είναι η αρχή της αµπελουργικής µας
παράδοσης που διατρέχει µεθυστικά
ανάµεσα σε εικόνες, ντοκουµέντα,
ήχους και αξέχαστα τραγούδια.
Η βραδιά «ντύθηκε» µε µηνύµατα και
οινικά σχόλια, που γεφύρωσαν την µελωδική αυτή πανδαισία, ενώ παράλληλα
προβλήθηκαν αντίστοιχες εικόνες, video
και ντοκουµέντα από την ιστορική και
λαογραφική διαδροµή του τόπου µας.
Τέλος ο Βασίλης Χατζηνικολάου
ερµήνευσει ζωντανά, αγαπηµένα διάσηµα και µη «οινο-τράγουδα», από
το ρεπερτόριο της δηµοτικής, λαϊκής,
βυζαντινής και σύγχρονης µουσικής
µας σκηνής.
Με την χορηγία αρκετών οινοποιείων που πρόσφεραν τα προϊόντα
τους και δηµιουργώντας µια πλατεία
γευσιγνωσίας οι επισκέπτες είχαν την
δυνατότητα να δοκιµάσουν οίνους
από Άσκρη αλλά και από την γύρω
περιοχή. Η Πλατεία γέµισε µε κόσµο
ενώ παράλληλα ο Σύλλογος Γυναικών
έδωσε τον καλύτερό του χαρακτήρα µε
τους παραδοσιακούς χορούς.
Με την υποστήριξητου ∆ήµου και
του Συλλόγου Γυναικών Άσκρης που
πρόσφεραν µουστοκούλουρα και µουσταλευριές η Γιορτή Κρασιού είχε για
ακόµα µια χρονιά επιτυχία.
Στέλιος Ζαχαρίας
Το κρασί είναι καθαρό ποτό,
όταν το πίνουµε µε µέτρο, αν υπερβούµε το µέτρο θολώνει τον νου
και την αιθέρια φύση της ψυχής
(Απολλώνιος Τυαννέας)
Γι’ αυτό φίλοινος είναι αυτός
που είναι έτοιµος για οίνο, φιλοπότης όποιος είναι έτοιµος για ποτό,
κωθονιστής όποιος πίνει µέχρι
µέθης, παραδοσιακός όποιος πίνει
σταυρωτό και άσπρο πάτο.
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Ðñïâëçìáôéóìïß åíüò “ðïëßôç - áìðåëïõñãïý”
• Εάν όχι, γιατί;
• Γιορτή Κρασιού Άσκρης. Πολιτική
ΥΠ.Α.Α.Τ., η ανάδειξη προϊόντων της
Ελληνικής Γης. Αίτηµα, ανάδειξη του
κρασιού της Άσκρης µε “προστατευόµενη Γεωγραφική ένδειξη Άσκρη”.
• Από την κατ’ έτος γιορτή του
κρασιού της Άσκρης, ο αµπελουργός
της Άσκρης τι έχει ωφεληθεί;
•Στη φετινή συγκυρία ποια θα είναι η τύχη του προϊόντος (σταφυλιού);
Υπάρχουν διέξοδοι;
• Πώς θ’ απαντηθεί το ερώτηµα

1954: Αναµνηστική φωτογραφία, µεταφοράς σταφυλιών από το αµπέλι
της περιοχής Χριστού προς το χωριό, από τον Αθανάσιο Λεπενιώτη

Φέτος η γιορτή του κρασιού έγινε
µε τη συµβολή του ΥΠ.Α.Α.Τ., στην
πολιτική ανάδειξης των προϊόντων της
ελληνικής γης.
Σε τούτο το κείµενο καταγράφω
κάποιους προβληµατισµούς και θέλω να
σας καταστήσω κοινωνούς αυτών.
• Ποιός είναι ο στόχος της “Γιορτής
του Κρασιού”;
• Είναι µόνο ψυχαγωγικός;
•Εάν δεν είναι µόνο ψυχαγωγικός
τί άλλο αναδεικνύεται;
• Μήπως ο παραδοσιακός ή άλλος
τρόπος καλλιέργειας - παραγωγής; τοπικές ποικιλίες µόνες ή σε συνδυασµό µε
άλλες που δίνουν προϊόντα ποιότητας;
- Αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα του
κρασιού της Άσκρης; Εάν ναι, ποιού
κρασιού;

για το µέλλον της αµπελοκαλλιέργειας
στην Άσκρη;
• Νοείται “Γιορτή κρασιού” µε
χειµαζόµενους ή ανύπαρκτους αµπελουργούς;
Υ.Γ.: Για να µην παρεξηγηθώ: “Ναι στη
Γιορτή Κρασιού, αλλά αναδεικνύοντας ...
το πρέπον.

Άσκρη 4.9.2010
Με τιµή
Μιχάλης Πικάσης

×ÁËÁÑÙÓÔÅ...
ÄéáâÜóôå ôï ðåñéïäéêü
ÁÓÊÑÁ
êáé ðÜñôå ÄÕÍÁÌÇ

‘’Åôáéñåßá Âïéùôéêþí Ìåëåôþí’’
Ôá ìáèçìáôéêÜ ôïõ Çóéüäïõ
Η ‘’Εταιρεία Βοιωτικών Μελετών’’ ιδρύθηκε το 1983
από οµάδα Βοιωτών επιστηµόνων και ανθρώπων του
πνεύµατος. Κορυφαία επιτεύγµατά της τα έξι ∆ιεθνή Συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα Σεπτέµβριο
του 1986, 1992, 1996, 2000, 2005 και 2010 σε Θήβα και
Λιβαδειά εναλλάξ. Μάρτυρες και µνηµεία της επιτυχίας
των Συνεδρίων είναι οι ογκώδεις τόµοι των πρακτικών
τους. Άλλωστε η µακροηµέρευση της είναι από µόνη της
απόδειξη της επιτυχούς και πολυµερούς επιτυχηµένης
δράσης της. Στο διάστηµα αυτό η «Εταιρεία» στηρίχθηκε
από πρόσωπα θεσµούς και οργανισµούς που είναι γνωστά
στους πνευµατικούς και µορφωµένους ανθρώπους της
χώρας µας και του εξωτερικού.
Η Εταιρεία φιλοδοξεί να καθιερώσει τα ∆ιεθνή Συνέδρια Βοιωτικών Μελετών ως ένα θεσµό µελέτης και
καλλιέργειας, ως µια διεθνή σύναξη Ελλήνων και Ξένων
ειδικών επιστηµόνων που ασχολούνται αποκλειστικώς
ή κατά κύριο λόγο µε την ιστορία και τον πολιτισµό της
Βοιωτίας, σε όλες τις ιστορικές φάσεις και πολιτιστικές
εκφάνσεις από τους αρχαίους χρόνους ως τη νεώτερη και
σύγχρονη περίοδο, αλλά και µε τα σύγχρονα αναπτυξιακά
προβλήµατα της Βοιωτίας.
Το 6ο ∆ιεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών πραγµατοποιήθηκε από 10 - 12 Σεπτεµβρίου 2010 στο Συνεδριακό
Κέντρο “Κρύα” του ∆ήµου Λεβαδέων, µε συµµετοχή 70
Ελλήνων και 30 ξένων επιστηµόνων από τις κυριότερες
ευρωπαϊκές χώρες, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Τα πρακτικά
του 6ου Συνεδρίου θα εκδοθούν προσεχώς.
Ένα από τα, πιο ενδιαφέροντα για την Άσκρη, θέµατα
ήταν: Τα µαθηµατικά του Ησιόδου µέσα από τα “Έργα και
τις Ηµέρες” µε εισηγητή τον κ. Λυκούρα Γεώργιο, Μουσικολόγο - Ερευνητή - Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, πρώτο
Εµπειρίκειο βραβείο του 2.000 για τα µαθηµατικά, σύζυγο
της κ. Ελένης Αθ. Γρεβενιώτη.
Περιληπτικά η εισήγηση:
Στο παρακάτω 6στιχο 422-427 των Ε.Η, των “έργων
υλοτοµίας” του Ησιόδου, ο Ασκραίος ποιητής αναφέρεται
σε συγκεκριµένες ξυλουργικές εργασίες, τις οποίες κάνουν πιο σαφείς και συγκεκριµένες οι χρήσεις, αριθµών,
γεωµετρικών όρων και µέτρων µέτρησης. (σε µτφ. Π.
Λεκατσά)
“Κόβε λοιπόν τότε τα ξύλα,
τις δουλειές λογαριάζοντας κάθ’ εποχής.
Κόψε γουδί τριών ποδιών
και ως τρεις πήχες γουδοχέρι κόψε.
και κόψε αξόνι εφτά ποδιών,
γιατί έτσι µετρηµένο θαν, το πιο κατάλληλο.
κι αν εύρης ξύλο οκτώ ποδιών,
µπορείς να κόψεις απ’ αυτό και για σφυρόξυλο.
και κόψε και τροχό τρεις σπιθαµές γι’ αµάξι
Ίσαµε δέκα δα παλάµες πλάτος.
Πολλά είν’ τ’ απόβαζα τα ξύλα που µπορείς να βρεις.”
Το 5στιχο αυτό διαρθρώνεται µέσα από τα µαθηµατικά
κατ’ ουσίαν δίπολα “τρίπο-δης - τρίπηχυς”, “επταπόδης
- οκταπόδης”,”τρισπίθαµος - δεκάδωρος”, ενώ τα ξύλα
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις κατασκευές που
προτείνει ο Ησίοδος, έχουν δυνατότητα να καµπυλώνονται,
δηλαδή να µπορούν να µετασχηµατίσουν το “ευθύ” σε
“καµπύλο” ή “κυκλικό”. Πίσω από την τεχνολογική εικόνα
των αναφερόµενων ησιόδειων κατασκευών, µπορούµε να
διακρίνουµε τις µαθηµατικές και “αρµονικές” γνώσεις του
Ησιόδου και του εγγράµµατου ακροατηρίου της εποχής
του, που µας οδηγούν σε πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα.
Η αρµονική µουσική επιστήµη, ως γνωστόν, είναι η µαθη-

µατική θεωρία των κλασµάτων, που οι θεωρητικές αρχές
της αποδίδονται στον Θαλή τον Μιλήσιο.
Στο παραπάνω χωρίο, το πρώτο δίπολο εικονίζεται ως
ένα πρότυπο µεγάλο γουδί και αποκαλύπτει τον τρόπο µελέτης ενός κυλίνδρου και των γεωµετρικών στοιχείων του.

Όλµος και ύπερον
(το γουδί και το γουδοχέρι)

Το δεύτερο δίπολο µας οδηγεί, (σε συσχέτιση µε
ανάλογες αναφορές της οµηρικής ποίησης), στην καταπληκτική προσέγγιση του π του κύκλου ανάµεσα σε
δύο κλάσµατα που είναι πρωτοφανές για την ιστορία των
µαθηµατικών.
3 1/7 ≥ π > 3 1/8
Ησίοδος
3 1/7 > π > 3 10/71 Αρχιµήδης
Το τρίτο δίπολο διαµορφώνει τους κανόνες εναρµόνισης, (δηλαδή τις αριθµητικές και γεωµετρικές σχέσεις),
των κατασκευαστικών µερών µιας πρότυπης άµαξας, που
κατά τον Ασκραίο ποιητή συνιστά την ύψιστη τεχνολογία
της εποχής του. Η σχέση του ύψους από το γήινο επίπεδο
µέχρι το επίπεδο της αµάξης, µε το ύψος της υπερτερίας
πρέπει να εγγυώνται την ευστάθεια της άµαξας κατά την
κίνηση. Όπως ακριβώς το κάθισµα του γραφείου µας είναι σε χρυσή τοµή µε το ύψος του γραφείου, έτσι και το
κάθισµα ενός ηνιόχου βρίσκεται σε χρυσή σχέση µε την
κουπαστή της υπερτερίας όπου ακουµπά τα χέρια και τα
χαλινάρια των ζώων. Έτσι

Τροχός και
υπερτερία
Το συµπέρασµα αυτής της εργασίας είναι ότι οι µουσικοµαθηµατικές γνώσεις του Ησιόδου είναι τόσο σηµαντικές που πρέπει να αναθεωρήσουµε πολλές παγιωµένες
αντιλήψεις για τον ‘αγρότη’ ποιητή του 8ου π.Χ. αιώνα.
Ιωάννης Πέππας
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Ôá Ï×É ôïõ ¸ëëçíá
Ï ¸ëëçíáò åßíáé óðüñïò êáëÞò óïäåéÜò. ´Å÷åé ôçí éêáíüôçôá ôïõ «ðïéåßí»
êáé ôïõ «Ý÷åéí». ÎÝñåé íá áãáðÜ ôïí åáõôü
ôïõ, áëëÜ êáé ôï ôüðï ôïõ. Áðëþò Ý÷áóå ôï äñüìï ôïõ….êáé ó÷ïéíïâáôåß óôï
÷åßëïò ôçò áâýóóïõ ÷ùñßò ðñïóôáôåõôéêü äß÷ôõ. Ãéá íá Ýñèåé êÜðïéï èáýìá, èá
ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôç äýíáìÞ ôïõ
êáé áõôü ãßíåôáé ìüíï çèåëçìÝíá. Åßíáé
ìéá ðñáãìáôéêÞ ðñÜîç èÝëçóçò íá ëÝåé

êáíåßò Ï×É. ¼ìùò äåí åßíáé êáé ðñïäéáãñáììÝíç ç ðôþóç ôïõ. Ï ìüíïò ôñüðïò
ðïõ õðÜñ÷åé ãéá íá ÷Üóåé, åßíáé íá ðÜøåé
íá ðéóôåýåé óôïí åáõôü ôïõ.
Ôï ïéêïíïìéêü ðåðñùìÝíï åíüò ôüðïõ, åîáñôÜôáé áð’ ôï âáèìü áêåñáéüôçôáò ôùí áôüìùí ôïõ. Ç ðïéüôçôá ôçò
óêÝøçò ôùí, äçìéïõñãåß ôçí ïéêïíïìßá. Ï
êüóìïò ôùí óõìâÜíôùí ðïõ áêïëïõèåß,
Ý÷åé ðÜíôá ìéá áëÜíèáóôç äéá÷åßñéóç.

«Λίγο ακόµα / θα ιδούµε τις αµυγδαλιές ν’ ανθίζουν/
τα µάρµαρα να λάµπουν στον ήλιο / τη θάλασσα να κυµατίζει/
λίγο ακόµα / να σηκωθούµε λίγο ψηλότερα».
Γιώργος Σεφέρης (Μυθιστόρηµα)
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

στην καθηµερινή σύγχυση, στην ανευθυνότητα και τον εφησυχασµό.
στο φόβο και την ανασφάλεια.
στην κρίση αξιών.
στην διαπλοκή χρήµατος και εξουσιών.
στον κακοχειρισµό των ζητηµάτων της εξωτερικής πολιτικής.
στη λεηλάτηση του ∆ηµόσιου πλούτου.
στην εξάλειψη των Εθνικών προτεραιοτήτων.
στις αεριτζίδικες πολιτικές που στοχεύουν σε προσωπικά οφέλη.
στους «Σωτήρες», που µε αίσθηµα πατριωτικής και κοινωνικής
ευθύνης µας καθιστούν τριτοκοσµικούς στο όνοµα της «ανάγκης».
σε αυτούς που µε εξουσιαστική εγρήγορση προσαρµόζονται στις
υποδείξεις ξένων συµφερόντων για την αντιµετώπιση της κρίσης,
χωρίς διαπραγµατεύσεις.
στη κακοδιαχείριση των ονείρων και των προσδοκιών µας.
στα σενάρια των κοινωνικών αδικιών.
στην απληστία των κερδοσκόπων.
στην ασύδοτη τιµολογιακή στάση των µεσαζόντων που κατασπαράζει
το εισόδηµα των καταχρεωµένων νοικοκυριών.
στη πολιτική της διαρκούς αναζήτησης φόρων άµεσης απόδοσης.
στα «λουκέτα» των χιλιάδων µικροµεσαίων εµπορικών και βιοτεχνικών
επιχειρήσεων και των απολύσεων του προσωπικού των, συνέπεια των
πρωτοφανών πτώσεων των τζίρων τους, της πρόσφατης αύξησης του
ΦΠΑ κλπ.
στην υποβαθµισµένη υγειονοµική περίθαλψη και παιδεία.
στην αλλοίωση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς.
στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία που τελεί υπό καθεστώς πελατειακής
σχέσης µε τους πολίτες- ψηφοφόρους της.
στις προσβολές της νοηµοσύνης µας. ∆εν το επιτρέπει το παρελθόν
µας.

Αυτός ο κατάλογος των ΟΧΙ, σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχει τελειωµό.
΄Ελενα Σιούτη
Από Ο.ΠΑ.
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2.500 ×ñüíéá
áðü ôç ìÜ÷ç
ôïõ Ìáñáèþíá
Όπως είναι γνωστό φέτος γιορτάζονται τα 2.500 χρόνια από την µάχη
του Μαραθώνα, 490 π.Χ., µε διάφορες
εκδηλώσεις και αποκορύφωµα τον
Μαραθώνιο δρόµο, για τον οποίο
πιστεύουν τα
εκατοµµύρια
των ανθρώπων
ότι απλώς είναι
ένα Ολυµπιακό
άθληµα.
Στον “Μαραθώνα” 2.500
χρόνια πριν η
νίκη των Αθηναίων και των
συµµάχων
τους Πλατεαίων δεν άφησε
Τµήµα
παρακαταθήτου τροπαίου
κη, απλά άλλη
της µάχης
του Μαραθώνα,
µια σελίδα δό490 π.Χ.
ξας της πλούσιας ελληνικής ιστορίας.
Το 490 π.Χ. η τύχη και η ιστορία
διάλεξαν αυτήν την γωνιά της αττικής
γης για να την φωτίσουν µε λάµψη
αιώνια.
Η νίκη αυτή υπήρξε το πρώτο
αποφασιστικό πλήγµα στην Περσική
αλαζονεία και µέσα απ’ αυτήν ανδρώθηκε η αθηναϊκή δηµοκρατία.
Η νικηφόρα Μάχη του Μαραθώνα,
αποτέλεσε όµως και την προϋπόθεση
της θεµελίωσης του µεγαλείου της
Αθήνας και του ήθους µιας άλλης
εποχής.
Σ’ αυτήν την ήρεµη πεδιάδα µε
τα µάραθα, καθορίσθηκε το µέλλον
της Ευρώπης και το ποιοί είµαστε
σήµερα.
Ο Μαραθώνας δεν είναι απλά µια
σπουδαία πράξη του παρελθόντος,
αλλά σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι
ένα συνεχές κάλεσµα και καθηµερινή
πάλη για ελευθερία.
Τα ιδεώδη της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς, την υπέρβαση των ανθρωπίνων ορίων.
Γι’ αυτό εξακολουθεί 25 αιώνες
µετά να εµπνέει και αυτά τα πρότυπα
δίνουν ένα ηχηρό ράπισµα σε όσους
ευτελίζουν και εµπορευµατοποιούν
τον δηµόσιο βίο.
Γι’ αυτό, ας συµµετέχουµε όλοι
στις εκδηλώσεις και ας επισκεφθούµε
τον Τύµβο, το µουσείο και όλη αυτή
την όµορφη περιοχή.
Αντιγόνη Στ. Κιούση

ÏËÏÉ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÁÃÁÐÁÌÅ ÊÁÉ ÍÁ ÓÔÇÑÉÆÏÕÌÅ
ÔÇÍ ÐÁÔÑÉÄÁ ÌÁÓ ÓÔÉÓ ÄÕÓÊÏËÅÓ ÌÅÑÅÓ ÔÇÓ
Ðüóá êáé ðüóá äåí Ý÷ïõí åéðùèåß êáé
ãñáöåß áíÜ ôïõò áéþíåò ãéá ôçí Ðáôñßäá,
åéäéêüôåñá åäþ óôç äéêÞ ìáò ôç ÷þñá,
óôç ÷þñá ôçò õøçëÞò äéáíüçóçò, ôçò öéëïóïößáò, ôçò ëïãéêÞò, ôçò äçìïêñáôßáò,
ôçò ðïßçóçò êáé ôçò ôñáãùäßáò!.

Êáé êáëïýìåèá ðÜëé åìåßò ïé ¸ëëçíåò
êáé Åëëçíßäåò óå íÝïõò áãþíåò êáé èõóßåò
âáñåéÝò êáé äõóâÜóôá÷ôåò ãéá ôç óùôçñßá
ôçò. Êáé åäþ, èá áíáöÝñïõìå Ýíá ìüíï
ðáñÞãïñï ãéá ’ìáò öùôåéíü óçìåßï, åíüò
ìåãÜëïõ Åõñùðáßïõ ðïëéôéêïý óêçíïèÝôç

êáêïôïðéÝò, óôá ôñåéò ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá ôçò
éóôïñßáò ìáò. Ç ¢ãéá Ðáôñßäá ìáò êé’áõôü
èá ôï îåðåñÜóåé!...
Áò êïéôÜîïõìå áéóéüäïîá ôï ìÝëëïí
ôçò ÷þñáò ìáò êáé ôïõ åáõôïý ìáò êÜíïíôáò èåôéêÝò óêÝøåéò þóôå íá êáôáöÝñïõìå íá ìáãíçôßóïõìå èåôéêÝò êáôáóôÜóåéò.
Ãéá ôçí Áóêñá Å.Ó.

Ç ÅËËÁÄÁ
Μες το χάρτη µια τελεία
έχει γράψει ιστορία
ζεις για χρόνια και αιώνες
κι έχεις χτίσει Παρθενώνες.
Έχεις τέτοια οµορφιά,
που δεν την βρίσκεις πουθενά
τα χωριά και τα νησάκια
είναι ένα κι ένα διαµαντάκια.
Τρεις πιτσιρίκοι “συζητούν” για το µέλλον τους!!!

Ï ìåãáëýôåñïò öéëüóïöïò êáé óôï÷áóôÞò ôçò áñ÷áßáò ÅëëÜäïò ÐëÜôùí ëÝãåé óôïí Êñßôùíá, üôé: «Êáé áðü ôïí ðáôÝñá êáé áðü ôçí ìçôÝñá êáé áðü üëïõò
ôïõò Üëëïõò ðñïãüíïõò, ðïëõôéìüôåñç
åßíáé ç Ðáôñßäá êáé ðåñéóóüôåñï óåâáóôÞ êáé Üãéá êáé óå êáëýôåñç ìïßñá êáé
ðñïò ôïõò Èåïýò êáé ðñïò ôïõò áíèñþðïõò üóïõò Ý÷ïõí ãíþóéí êáé íïýí».
Êáé ï ìåãÜëïò ôñáãùäüò ÓïöïêëÞò,
óôïí Ïéäßðïäá åðß Êïëùíþ (759-760)
ãñÜöåé: «Ôï ìåãáëýôåñï óåâáóìü, ðñßí
áð’üëá, ðñÝðåé íá Ý÷åé ç Ðáôñßäá óïõ,
ãéáôß åßíáé áõôÞ ðïõ óôç æùÞ óïõ óå ãáëïý÷çóå ðñþôç».
Êáé óôïí ÄéïãÝíç ËáÝñôç äéáâÜæïõìå:
«Ôï íá åßíáé êáíåßò äõíáôüò óôï óþìá,
åßíáé Ýñãï ôçò öýóçò. Ôï íá ôïëìÜ üìùò
íá ëÝãåé ðÜíôïôå ìüíï åêåßíá ðïõ óõìöÝñïõíå óôçí Ðáôñßäá, åßíáé ãíþñéóìá ìåãÜëçò øõ÷éêÞò äýíáìçò êáé óýíåóçò».
Åßíáé åõôý÷çìá êáé äþñï Èåïý, ãéá
ìáò ôïõò ¸ëëçíåò, íá Ý÷ïõìå ìéÜ ðáôñßäá
óáí ôçí ÅËËÁÄÁ ìáò, îå÷ùñéóôÞ áíÜìåóá óôéò ðáôñßäåò üëïõ ôïõ êüóìïõ, êáé
íá íïéþèïõìå õðåñÞöáíïé ãé’áõôÞí êáé
ãéá ôçí áíåêôßìçôç ðñïóöïñÜ ôçò óôéò
áíèñþðéíåò áîßåò êáé óôïí ðïëéôéóìü.
Ãé’áõôü êáé ç öéëïðáôñßá ôùí ÅëëÞíùí
åßíáé ãíùóôÞ êáé áíáìöéóâÞôçôç êáé áðïäåéêíýåôáé áðü ôïõò áãþíåò ôïõò êáé ôéò
èõóßåò ãéá ôçí ðáôñßäá ôïõò, óå üëï ôï
äéÜâá ôçò ôñéó÷éëéåôïýò éóôïñßáò ôçò, êáé
óå êÜèå ðåñßðôùóç ðïõ áõôÞ ç åëåõèåñßá
ôçò âñéóêüíôáí óå êßíäõíï.
Êáé ôþñá óôéò ìÝñåò ìáò, ðåñíÜ ðÜëé
ìéÜ äýóêïëç ðåñßïäï, ðïõ ãéá ôç ÷þñá
ìáò åðéäåéíþíåôáé áêüìç ðåñéóóüôåñï
áðü åðåìâÜóåéò îÝíùí êÝíôñùí, ðïõ óáí
üñíåá Ý÷ïõí ðÝóåé íá êáôáóðáñÜîïõí ôç
÷þñá ìáò.

ôïõ Æáí Ëéê ÃêïíôÜñ, ðïõ áñíÞèçêå íá
ðáñáóôåß óôçí ðñïâïëÞ ôáéíßáò ôïõ óôéò
ÊÜííåò, äéáìáñôõñüìåíïò ãéá ôç óõìðåñéöïñÜ ôçò Åõñþðçò ðñïò ôçí ÅëëÜäá.
Áðü óõíÝíôåõîÞ ôïõ, ðïõ äçìïóéåýôçêå ìå ôßôëï « ¼ëïé ìáò ÷ñùóôÜìå ôá
ðÜíôá óôçí ÅëëÜäá», áíôéãñÜöïõìå ôá
ðáñáêÜôù:
«Èá Ýðñåðå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôçí
ÅëëÜäá. Åßíáé ç Äýóç ðïõ ÷ñùóôÜåé óôçí

Γερµανοί Γερµαναράδες,
κι εσείς µακαρονάδες
Τρίτο Ράιχ και φασισµός µαζί
δεν σκεφτήκατε ποτέ σας
των Ελλήνων την ορµή.
Ο στρατός µας µε µια λέξη “αέρα
που ακουγόταν πέρα ως πέρα
του Λεωνίδα το “µολών λαβέ” και “όχι”
σας κυνήγησε ως του βουνού την κόχη
γιατί γιάλιζε πολύ
του τσολιά η ξιφολόγχη.
Στον τόπο τούτο το φτωχό
που ευδοκιµεί η δάφνη κι η ελαία
εδώ γεννήθηκαν πολοί µε περικεφαλαία
Μέγας Αλέξανδρος, Σωκράτης, Ιπποκράτης,
Περικλής, Όµηρος, Ησίοδος και Ισοκράτης...
Κι αν την Ελλάδα θέλατε δική σας Επαρχία,
εσείς ποτέ δεν µάθατε
τι πάει να πει Ελληνική Ανδρεία.
Μας έχουν κλέψει τόσα αρχαία και αγγεία
και στολίζουν τα δικά τους τα µουσεία...

Ο σκηνοθέτης Ζαν Λικ Γκοντάρ

ÅëëÜäá. Ç öéëïóïößá, ç äçìïêñáôßá, ç
ôñáãùäßá ... ï ôå÷íïëïãéêüò êüóìïò óôïí
ïðïßï æïýìå ôá ÷ñùóôÜåé üëá óôçí ÅëëÜäá. .. ¼ëïò ï êüóìïò óÞìåñá ÷ñùóôÜåé ÷ñÞìáôá óôçí ÅëëÜäá. Èá ìðïñïýóå
íá æçôÞóåé áðü ôï óçìåñéíü êüóìï ìáò
÷éëéÜäåò åêáôïììýñéá ãéá äéêáéþìáôá
óõããñáöÝá êáé èá Þôáí ëïãéêü íá ôçò ôá
äþóïõìå. ÐÜñáõôá.»
Êé’ åìåßò, áíáèáññåýïíôáò ìå ôïýôá
ôá ëüãéá, ëÝìå: ÊïõñÜãéï ëïéðüí ¸ëëçíåò! ÕðïìïíÞ! Êé’áõôü ôï êáêü èá ðåñÜóåé! ¼ðùò ðÝñáóáí ôüóåò êáé ôüóåò Üëëåò

Εµείς αν πολεµούσαµε
τον Ξέρξη και ∆αρείο,
δηµοκρατία νιώσαµε σ’ όλο το µεγαλείο
κι αν τό ’χω πει πολλές φορές
Τα ίδια και τα ίδια
οι Έλληνες εκείνοι ρίζες τρώγανε
ως και τα βελανίδια.
Εµείς Βυζάντιο είχαµε
και την Αγία Σοφία
ένας ναός ιστορικός
για την ορθοδοξία.
Την πολεµήσανε πολλοί
Άραβες, Οθωµανοί ως και οι Λατίνοι,
κι εζήτησαν υποταγή
ελεύθεροι να µείνει.
Παναγιώτης Αρ. Τζανίµης
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ÄÞìïò Êåñçóóïý êáé ü÷é ÄÞìïò ÁëéáñôÝùí
Από τον παλαιότερο δήµο Θεσπιών, 1836-1914, µας έµεινε το Νεοχώρι
Θεσπιών. Πριν 12 χρόνια είδαµε ξαφνικά την Άσκρη Θηβών να γίνεται Άσκρη
Θεσπιών και από το νέο έτος θα δούµε
και τις Θεσπιές Αλιάρτου, σαν να µην
είχαν τα χωριά ταυτότητα και έπρεπε
ο “Καποδίστριας” ή ο “Καλλικράτης”
να τα υιοθετήσουν.
Αποτέλεσµα αυτών των “αυθαιρέτων” ενεργειών του Υπουργείου
Εσωτερικών είναι η εµφάνιση κτητικών καταστάσεων, όπως «Κοιλάδα
Μουσών των Θεσπιών», οι οποίες
δοκίµασαν τις σχέσεις των δύο χωριών το τελευταίο διάστηµα, λες και
η Κοιλάδα των Μουσών δεν υπήρχε,
αλλά κατασκευάστηκε όταν η Άσκρη
κατακτήθηκε από τους Θεσπιείς. Η
Άσκρη όµως, όπως και γενικότερα η
περιοχή, κατακτήθηκε όχι µόνον από
τους Θεσπιείς, αλλά και τους Πελασγούς, τους Θράκες, τους Πέρσες,
τους Ρωµαίους, τους Φράγκους, τους
Τούρκους και τους Γερµανοϊταλούς.

Παρακολουθώντας το διαδίκτυο,
σχετικά συγγράµµατα και εκθέµατα
µουσείων, βλέπουµε παντού «Θεσπιές» και όχι Άσκρη ή Παλαιοπαναγιά
που είναι το ορθόν, µε αποτέλεσµα να
φαίνεται ότι ολόκληρος ο αρχαιολογικός πλούτος που βρέθηκε να ήταν
συσσωρευµένος στις Θεσπιές και
τίποτα στην Άσκρη. Τούτο οφείλεται
στο ότι η άδεια για τις ανασκαφές
αναφερόταν στο δήµο Θεσπιών.
Αυτά δεν θα συνέβαιναν εάν
αντί να ενθαρρύνονταν προσπάθειες
υποταγής του ενός χωριού στο άλλο,
προβλέπονταν µέσα για ειρηνική
διαβίωση των κατοίκων. Σε κάθε περίπτωση το όνοµα των νέων δήµων
πρέπει να εκφράζει τα κοινά σηµεία
των τοπικών διαµερισµάτων και όχι
τα σηµεία αιχµής. Έτσι, ο νυν δήµος
Θεσπιών θα µπορούσε να λέγεται
π.χ. «∆ήµος Αγίας Τριάδας» ή «∆ήµος
Λιχουδιάς».
Όριο των δύο δήµων που συνενώνονται, για τη συγκρότηση του νέου

δήµου Αλιάρτου, είναι ο θεϊκός Ολµειός ποταµός του Ησιόδου (Όλµειο
ζαθέϊο) ή Ξερόρεµα, ο οποίος ρέει
στους πρόποδες του Κερησσού, όπου
ήταν η ακρόπολη της Άσκρης. Με
βάση αυτό, ο νέος δήµος Αλιάρτου
θα µπορούσε να ονοµασθεί «∆ήµος
Ολµειού» ή «∆ήµος Κερησσού», ή και
«∆ήµος Άσκρης», µε προτεινόµενο
το δεύτερο, επειδή βλέπει όλη την
περιοχή, βρίσκεται στο µέσον του
νέου δήµου και έχει µεγάλη ιστορική σηµασία, αφού εκεί, κατά τον
Πλούταρχο, δόθηκε η πρώτη µεγάλη
µάχη, η οποία κράτησε την Ελλάδα
ελεύθερη.
Επιφυλάξεις διατηρούµε και ως
προς το όνοµα Θεσπιέων ή Αλιαρτέων,
δεδοµένου ότι ποτέ οι κάτοικοι δεν θα
γίνουν Θεσπιείς ή Αλιαρτείς. Αλήθεια,
πιστεύει κανείς, ότι όσα χρόνια και αν
περάσουν, θα αισθανθούν οι Ασκραίοι ότι ανήκουν στις Θεσπιές ή στην
Αλίαρτο;
Ιωάννης Πέππας

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÂÉÂËÉÏÕ
Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010
στο ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝS ΡLΑΖΑ, στην
Πλατεία Συντάγµατος, έγινε η παρουσίαση βιβλίου, του συντοπίτη µας Γεωργίου
Ε. ∆ουδούµη µε τίτλο “ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ”. Η αίθουσα ήταν γεµάτη,
µεταξύ των οποίων πολλές προσωπικότητες. Παρόντες, από πλευράς Άσκρης,
ο καθηγητής Γεώργιος Χρήστου, ο
Γεώργιος Κ. Μπαµπούλας, ο Κων/νος
Γ. ∆ουδούµης και ο γράφων. Αίσθηση
προκάλεσε η «ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΣΚΡΗ».
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Τα διαπιστευτήρια της Τουρκίας,
που ουσιαστικά έκλεψε τον τίτλο της
υποψήφιας για ένταξη στην Ευρ. Ενωση
χώρας, είναι οι γενοκτονίες σε βάρος
των Αρµενίων και των Ελλήνων του
Πόντου, ο ξεριζωµός από τις εστίες
τους Αρµενίων, Ελλήνων και Εβραίων,
το αιµατοκύλισµα όλων των χριστιανικών λαών της Εγγύς Ανατολής και των
Βαλκανίων και ο εγκλεισµός τους επί
αιώνες στις φυλακές της οθωµανικής
υπανάπτυξης, η καταπίεση επί αιώνες
των οµοθρήσκων Αράβων, η αρπαγή
της Αλεξανδρέττας από τη Συρία, η
παράνοµη στρατιωτική κατοχή του 37%
του εδάφους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η στυγνή καταπίεση του κουρδικού
λαού που ζει στην τουρκική επικράτεια,
η αυθαίρετη κατακράτηση του υδάτινου
πλούτου του Τίγρη και του Ευφράτη
σε βάρος του Ιράκ και της Συρίας, η
βάναυση καταπάτηση των βασικών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ο εξαφα-
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νισµός αλλοθρήσκων και οµοθρήσκων
εθνικών µειονοτήτων από τον πολιτικό
χάρτη της.
Το οικονοµικό, το δηµογραφικό, το
κουρδικό, το πολιτισµικό και το θρησκευτικό πρόβληµα, το καθένα µόνο
του ή συνδυαζόµενα µεταξύ τους δεν
προβλέπεται να επιτρέψουν τη συµβα-

τότητα της Τουρκίας µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Οι τουρκικές προσπάθειες ειρηνικής
άλωσης της Ευρώπης µε ένα
δήθεν ευρωπαϊκό πρόσωπο
λίγους ξεγελούν. Όπως λέει
µια τουρκική παροιµία, «κάτω
από ένα καπέλο δεν χωράνε
δύο πρόσωπα» και είναι γνωστό, ότι η Τουρκία έχει µόνο
ένα πρόσωπο και µια µάσκα
πολυφορεµένη. Οι Οθωµανοί
έγιναν Νεότουρκοι και οι
Τούρκοι επιθυµούν σήµερα
να γίνουν νεο-Οθωµανοί µε
«Σουλτάνο» τον Ερντογάν.
Ο Γεώργιος Ε. ∆ουδούµης γεννήθηκε στην Αθήνα το
1946. Σπούδασε Οικονοµικές
Επιστήµες στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη
συνέχεια ακολούθησαν µεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ιοικητική των Επιχειρήσεων στην
ΑΣΟΕΕ. Υπηρέτησε 29 χρόνια
στο εξωτερικό (Μόναχο, Τζέντα, Βελιγράδι, Χάγη, Τίρανα,
Σόφια, Μαδρίτη, Βερολίνο)
και 6 χρόνια στην Αθήνα ως στέλεχος,
διαδοχικά, των υπουργείων Εµπορίου,
Εθνικής Οικονοµίας και Εξωτερικών µε
αρµοδιότητα εµπορικά και οικονοµικά
θέµατα.
Ευχόµαστε το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο.
Ι.Λ.Π.

Áãßá ÐáñáóêåõÞ
Πανηγυρικά εορτάστηκε και φέτος
η µνήµη της Αγ. Παρασκευής, στο
οµόνυµο εκκλησάκι του χωριού µας.
Η εκκλησιαστική επιτροπή, ο Σύλλογος Γυναικών και ο Σύλλογος Απανταχού Ασκραίων, όλοι µαζί πετύχαµε
και φέτος ένα άριστο αποτέλεσµα µε
εθελοντική εργασία και προσφορά.
Στην όµορφη αυτή εκδήλωση
συµµετείχαν µε την προσφορά αρνιών
(κρεάτων) οι κτηνοτρόφοι Αθανάσιος
και Επαµεινώνδας Γαλάνης, Αθανάσιος και Γεώργιος Κλεφτογιάννης. Προσφορά κρασιών από τους
οινοποιούς Αθαν. Ζαχαρία, και τους
αδελφούς Άγγελο και Αθανάσιο Λ.
Λυµπέρη. Οι ετοιµασίες έγιναν στην

ταβέρνα του Χάρη και τα ψηστικά και
τα ψωµιά ήταν προσφορά από τον κ.
Κων/νο Τάτση.
Ο καθαρισµός του εξω-εσωτερικού
χώρου έγινε από τον Πανάγο Καλατζή
και το Σύλλογο Γυναικών. Οι αδελφοί
Σωτήριος και Μιχάλης Τσιώρας προσέφεραν δύο µεγάλα δέντρα (Μουριές) για φύτεµα. Το Εκκλησιαστικό
Συµβούλιο ευχαριστεί από καριδιάς
όλους τους παραπάνω για την συνεργασία και προσφορά τους, στοιχεία
απαραίτητα για την επιτυχία της εκδήλωσης στην χάρη της Αγ. Παρασκευής.
Ακόµη ευχαριστεί και τους αδελφούς
Παπαντωνίου που όσες φορές τους
χρειάστηκε ήταν πάντα κοντά τους.
Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο

¼÷é ôÝôïéïé âáíäáëéóìïß óôï ÷ùñéü ìáò!!!
Μερικοί άνθρωποι, όταν δεν µπορούν άµεσα να πλήξουν κάποιον ή
κάποιους από εκδίκηση ή από ό,τι
άλλο, δεν ξέρω, τότε στρέφονται προς
τα άψυχα, αυτά που ούτε να µιλήσουν
µπορούν ούτε να διαµαρτυρηθούν
ούτε να φωνάξουν.
Έτσι λοιπόν, η Μεσιανή βρύση
που για πολλά χρόνια τρέχει, στην
έξοδο του χωριού προς τον Ελικώνα,
δροσίζοντας τους περαστικούς και τα
ζωντανά τους, έπεσε θύµα βάρβαρης
κακοποίησης και µάλιστα την ίδια
ώρα που παιζόταν η παράσταση της
Αντιγόνης στο αρχαίο Θέατρο του
χωριού µας.
Τη βρύση, πριν 12 χρόνια, την είχε

οµορφύνει µε την υπέροχη τέχνη του
ο Κ. Καπέλιος, σκαλίζοντας πάνω
στις πέτρες Καρύστου τις Μούσες
µε τα ονόµατά τους και κάποιο µικρό
κειµενάκι. Είχε επίσης τοποθετήσει
δύο κοίλες γούρνες από πεντελικό
µάρµαρο, τις οποίες κατά καιρούς
φρόντιζε να καθαρίζει. Και ήταν η
Μεσιανή βρύση ένα στολίδι για το
χωριό µας.
Βέβαια, οι ζηµιές διορθώθηκαν,
λίγες µέρες µετά, από τον Κ.Καπέλιο, που τον ευχαριστούµε θερµά.
Όµως, ένα µεγάλο πελώριο «ΓΙΑΤΙ»
εξακολουθεί να αιωρείται εκεί γύρω
αναπάντητο !!!...
Άσκρα

Ç ÂÑÕÓÇ
ÔÏÕ ×ÙÑÉÏÕ ÌÁÓ
Στέρεψαν οι βρύσες του χωριού
Χριστού και Άη-Νικόλα
Του Φίχθη και του Κοκκαλά
και τα ποτάµια όλα
Μια όµως ακόµα έµεινε
όλους να µας δροσίσει
τις Μούσες έχει ζωγραφιά
η µεσιανή η βρύση.
Όλοι µας πίνουµε νερό
τα τελευταία χρόνια.
Καµάρι είχε δίπλα της
τις Μούσες του Ελικώνα.
Σωτήρης Χολιασµένος

Ðñüãñáììá ëåéôïõñãßáò
äáíåéóôéêÞò âéâëéïèÞêçò
Ëåïíôáñßïõ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ.-12.00 µ.µ.
ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5.00 µ.µ.-8.00 µ.µ.
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 π.µ.-12.00 µ.µ.
& 5.00 µ.µ.-8.00 µ.µ.
Εκτός των παραπάνω ωρών λειτουργίας, µπορείτε να εξυπηρετηθείτε οποιαδήποτε άλλη ώρα, τηλεφωνώντας στα
παρακάτω τηλέφωνα : 22620 65463,
22620 65451, 22620 65611

ÅÍÁÑÎÇ
Ó×ÏËÉÊÇÓ ×ÑÏÍÉÁÓ
Στις 13/09/2010, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ., στο ∆ηµοτικό
Σχολείο και Νηπιαγωγείο Άσκρης,
έγινε ο καθιερωµένος Αγιασµός της
νέας Σχολικής χρονιάς. Παρουσία
του εφηµέριου της ενορίας µας πατέρα Ευστράτιου, των δασκάλων,
των µαθητών, των γονέων και του
διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.
Ο Σύλλογος Γονέων µοίρασε σε
όλους τους µαθητές και δασκάλους
µικρές εικονίτσες της Παναγίας
µε την ευχή µιας ευλογηµένης
σχολικής χρονιάς και πρόσφερε
αναψυκτικά και γλυκά.
Ο Σύλλογος Γονέων ευχαριστεί θερµά τους συγγενείς του
εκλιπόντος Ισίδωρου Μελετίου, οι
οποίοι εις µνήµην του προσέφεραν
ένα σεβαστό χρηµατικό ποσό στον
σύλλογό µας.
Ο Πρόεδρος Γ. Γαλάνης
Το περιοδικό “Άσκρα” σε µαθητές και εκπαιδευτικούς εύχεται
καλή σχολική χρονιά µε υγεία και
όπλο την θέληση.
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ÏËÉÓÔÉÊÇ ÉÁÔÑÉÊÇ: Ãíùñéìßá ìå ôç âäåëëïèåñáðåßá
Η βδελλοθεραπεία είναι αδικαιολόγητα ξεχασµένη στην Ελλάδα. Η
ανθρωπότητα χρησιµοποιεί τις βδέλλες 3500 χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες
θεωρούνται πρωτοπόροι της βδελλοθεραπείας. Παλιά µε τις βδέλλες
θεράπευαν τα πάντα. Στα τελευταία
10 χρόνια στην Αµερική και Ευρώπη
γίνεται “ΜΠΑΜ” µε τις θεραπείες µε
Βδέλλες. Οι πιο γνωστοί πλαστικοί
χειρουργοί χρησιµοποιούν τις βδέλλες
όχι µόνο ως φάρµακο αλλά και ως
καλλυντικό προϊόν.
Σε αρκετές χώρες η θεραπεία
µε βδέλλες αναγνωρίστηκε επίσηµα.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η θεραπεία
µε τις βδέλλες είναι αναγνωρισµένη
επισήµως ως ιατρική συνεδρία και
στην εφαρµογή της έχουν δικαίωµα
ειδικευµένοι γιατροί. Η θεραπευτική
δράση, όχι µόνο εξαρτάται, αλλά και
χαρακτηρίζεται από το σωστά επιλεγµένο σηµείο επαφής της βδέλλας µε
το σώµα.
Η βδέλλα είναι πολύ ευαίσθητη,
της αρέσει το καθαρότερο νερό και
η αυστηρή δίαιτα της πείνας. Μήνα
µε τον µήνα της νηστείας, γίνεται
όλο και πιο επιθετική και δραστήρια,
για την εξεύρεση της τροφής της και
τις επιθέσεις. Μετά από περίπου 4-5
µήνες αποκτάει την αποκαλούµενη
“θεραπευτική ικανότητα” και είναι απαραίτητο πριν από την αποστολή προς

τον πελάτη, να βρίσκεται σε καραντίνα
για να είναι κατάλληλη προς χρήση. Η
κάθε βδέλλα είναι για µία χρήση και
αυστηρά προσωπική. Παρεµπιπτόντως,
οι άγριες βδέλλες είναι ακατάλληλες
για θεραπεία, διότι µας είναι άγνωστο
σε τι νερό βρισκόταν, ποιον και πότε
δάγκωσε τελευταία φορά. Οι ιατρικές
βδέλλες -είναι ένα φαρµακευτικό προϊόν- καλλιεργούνται αποκλειστικά σε
εργοστάσιο µε την αυστηρότερη τήρηση των κανόνων της αποχέτευσης και
κτηνιατρικού ελέγχου. Επιπρόσθετα οι
Ευρωπαϊκοί κανονισµοί για τη συντήρηση των βδελλών είναι αυστηροί. Έτσι,
σε ένα από τα νοσοκοµεία της Γαλλίας
βδέλλες εκτρέφονται σε πλαστικά δοχεία µιας χρήσης, και χρησιµοποιείται
µόνο εµφιαλωµένο νερό, που αλλάζεται κάθε µέρα! Σε αυτή τη Βασιλική
φροντίδα φυσικά η τιµή της βδέλλας
αυξάνεται, αλλά υπάρχει και εγγύηση
για την ποιότητά της. Η βδελλοθεραπεία είναι µια ακριβή ευχαρίστηση,
ανάλογη όµως των αποτελεσµάτων
που προσφέρει!

Ποιες ασθένειες θεραπεύονται
µε βδέλλες;
H βδελλοθεραπεία, είναι ιδιαίτερα
αποτελεσµατική (µαζί µε άλλα φυσικά
συστατικά) για µια ευρύτερη κατηγορία ασθενειών όπως τα φλεγµονώδη
σύνδροµα, τις αρθροπάθειες, τα τραύ-

µατα, την αντιµετώπιση του πόνου, τα
εγκεφαλικά, την υπερτονία, τις ανοσοποιητικές διαταραχές, τις αιµορροΐδες,
τη θρόµβωση, την προστατίτιδα, τη
στυτική δυσλειτουργία, τη στειρότητα,
τις γυναικολογικές φλεγµονώδες ασθένειες, το παθολογικό κλιµακτήριο, την
κατάθλιψη, το στρες - υπερκόπωση και
άλλα. Επίσης οι βδέλλες επαναφέρουν
την αύρα του ασθενή, ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστηµα, βοηθούν στην
εξάλειψη των τοξινών από το σώµα και
τη βελτίωση της µικροκυκλοφορίας
στους ιστούς. Το σάλιο της βδέλλας
περιέχει αναισθητική ουσία, ο ασθενής δεν αισθάνεται το δάγκωµα και τα
αναλγητικά αποτελέσµατα της βδελλοθεραπείας είναι πολύ καλά (ιδίως
στις αρθροπάθειες). ∆υστυχώς πολλοί
άνθρωποι τις φοβούνται.

Βδελλοθεραπεία: Αποτελεί
κατάλληλη µέθοδο για όλους;
Αυτή η θεραπεία όπως όλες οι
άλλες, έχει αντενδείξεις, και γι’ αυτό
την θεραπεία πρέπει να την κάνει αποκλειστικά ο γιατρός. Πολλές φορές
δεν εφαρµόζεται από µόνη της αλλά
σε συνδυασµό µε άλλα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των φαρµάκων και
την απόφαση σχετικά µε τη συµβατότητά τους, που παίρνει αποκλειστικά
ο γιατρός.

Ïé ôñïöÝò ôïõ Ðáñáäåßóïõ
Λέγεται ότι ο έρωτας και η τροφή
πάνε µαζί. Γνωρίζονται κάπου στην
κουζίνα φλερτάρουν στο πιάτο, σµίγουν στο τραπέζι και ολοκληρώνουν
το δεσµό τους....

Το Φαρµακείο του Θεού
Μια φέτα καρότο µοιάζει πολύ µε
το ανθρώπινο µάτι -είναι σα να βλέπουµε την κόρη, την ίριδα και τις ακτινοειδείς ραβδώσεις του µατιού! ΝΑΙ, η
επιστήµη επιβεβαιώνει ότι τα καρότα
προωθούν τη ροή αίµατος στο µάτι και
ενισχύουν τη λειτουργία του.
Η ντοµάτα είναι κόκκινη και έχει
4 κοιλότητες ή κοιλίες. Και η καρδιά
είναι κόκκινη και έχει και αυτή 4 κοιλίες. Η επιστηµονική έρευνα δείχνει ότι
η ντοµάτα είναι καταπληκτική τροφή
για την καρδιά και το αίµα.
Τα σταφύλλια σχηµατίζουν τσαµπί
που έχει το σχήµα της καρδιάς. Η
κάθε ρόγα µοιάζει µε αιµοσφαίριο και
έχει αποδειχτεί ότι τα σταφύλια είναι
καταπληκτική τροφή προς υποστήριξη
και ενίσχυση της λειτουργίας της καρδιάς, που εκτός τούτου εµπλουτίζει και
ισχυροποιεί το αίµα.
Το καρύδι µοιάζει µε µικροσκοπικό
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εγκέφαλο µε δύο ηµισφαίρια και παρεγκεφαλίδες. Ακόµα και οι πτυχώσεις
του καρυδιού του προσδίδουν την όψη
του νεοφλοιού του εγκεφάλου. Γνωρίζουµε ότι τα καρύδια υποστηρίζουν
την ανάπτυξη των νευροδιαβιβαστών
στον εγκέφαλο.
Τα κόκκινα φασόλια µοιάζουν
πολύ µε τα ανθρώπινα νεφρά και
όντως υποστηρίζουν στο κατακόρυφο
τη λειτουργία τους.
Το σέλινο και το ρεβέντι µοιάζουν
µε κόκαλα. Αυτές οι τροφές συντελούν
στην ανάπτυξη δυνατών οστών όπως
υποδηλώνει το σχήµα τους.
Η µελιτζάνα, το αβοκάντο, τα
αχλάδια ενισχύουν την υγεία και τη
λειτουργία της µήτρας, καθώς και του
τραχήλου της µήτρας -ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι το σχήµα
τους θυµίζει πολύ αυτό το γυναικείο
όργανο. Σήµερα, η επιστηµονική έρευνα έχει αποδείξει ότι η κατανάλωση
ενός αβοκάντο την εβδοµάδα, συντελεί στην εξισορρόπηση των ορµονών
µιας γυναίκας. Τη βοηθάει να χάσει το
βάρος που έχει πάρει µετά από γέννα
και ότι την προστατεύει από καρκίνο
του τραχήλου της µήτρας. Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι το άνθος του αβοκάντο χρειάζέται
ακριβώς 9 µήνες για να αναπτυχθεί σε
ώριµο φρούτο.
Τα σύκα είναι γεµάτα σπόρια και
αναπτύσσονται ανά δύο. Τα σύκα
ενισχύουν τη γονιµότητα των γυναικών, αυξάνουν την κινητικότητα των
σπερµατοζωαρίων και έτσι βοηθούν
στην καταπολέµηση της στειρότητας
στους άντρες.
Οι ελιές ενισχύουν την υγεία και
τη λειτουργία των ωοθηκών.
Τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια
και άλλα εσπεριδοειδή έχουν εκπληκτική οµοιότητα µε τους µαστικούς
αδένες των γυναικών και όντως βοηθούν να παραµένουν τα στήθη των
γυναικών υγιή και διευκολύνουν τη
ροή του λέµφους εντός του λεµφικού
συστήµατος των στηθών.
Τα κρεµµύδια έχουν το σχήµα
κυττάρου. Η επιστηµονική έρευνα έχει
αποδείξει ότι τα κρεµµύδια βοηθούν
τα κύτταρα να απαλλαγούν από τις
τοξίνες. Επίσης, όταν τα κόβουµε
παράγουν δάκρυα, αυξάνοντας τα
επιθηλιακά κύτταρα του µατιού.
Ε.Σ. Εναλλακτικές Θεραπείες

Ãéþñãï, áãÜðçóåò
ôçí Êýðñï
êáé óå êÝñäéóå!
Η ψυχή, ταξιδεύτρα µέσ’ τ’ Άπειρο,
Σταλαµίδα νερού µήπως µοιάζη;
που ανεβαίνει στα νέφη απ’ τα πέλαγα,
Κι’ απ’ τα νέφη στους κάµπους σταλάζει;
Μήπως είναι’ η αλήθεια στο θάνατο
Κ’ η ζωή µήπως κρύβη την πλάνη;
Ότι λέµε πως ζει µήπως πέθανε
Κ’ είν’ αθάνατο ότι έχει πεθάνει;
Γ. ∆ροσίνη
Γιορτή του κρασιού στο χωριό
µας, κι’ εγώ, κατηφορίζοντας προς
την πλατεία και περνώντας απ’ το
πατρικό µου, βλέπω µε συγκίνηση
το σπίτι σου κλειστό, αγαπητέ και
αξέχαστε φίλε Γιώργο. Νωπό το
µαντάτο του πρόσφατου χαµού
σου στην Κύπρο!.. Φέρνω το νού
µου πίσω και σκέπτοµαι τα παιδικά
όµορφα χρόνια στη γειτονιά µας.
Και µε τις σκέψεις αυτές φθάνω σε
λίγο στη γιορτή της πλατείας. Κι’
εκεί, µόλις αρχίζει το πρόγραµµα,
ένα απ’ τα πρώτα τραγούδια που
ακούω είναι εκείνο το όµορφο
τραγούδι της Κύπρου: «Γή της λεµονιάς της ελιάς... χρυσοπράσινο
φύλλο ριγµένο στο πέλαγος ......
Κύπρος της αγάπης και του ονείρου.». Και η σκέψη µου ξανά γυρίζει σε σένα παιδικέ φίλε και γείτονα
Γιώργο!. Το χώµα της Κύπρου που
σε σκεπάζει, εύχοµαι νά ’ναι απαλό.
Εµείς οι φίλοι και συγχωριανοί σου,
θα σε θυµόµαστε πάντα!.
Στην οικογένειά σου, απευθύνω
θερµά και ειλικρινή συλλυπητήρια.
Εκφράζω επίσης τα θερµά µου
συλλυπητήρια στην οικογένεια
του καλού και εκλεκτού φίλου και
συµµαθητού µου Σπύρου Κιούση
που κι’ αυτού ο χαµός το ίδιο µας
κόστισε. Ας είναι ελαφρύ το χώµα
που σκεπάζει και τους δυό καλούς
κι αξέχαστους φίλους µας.
Καλό σας ταξίδι!

Η Τριάδα και ο Θανάσης Γρεβενιώτης µε τον δισέγγονό τους. Επιβεβαιώνουν ακόµη µια φορά τον
Ασκραίο Ησίοδο. (Αξίζει να ζεις πλήρης ηµερών για να αφήνεις εγγόνια και δισέγγονα).
«γηραιός δέ θάνοι έτερον παίδ’ εγκαταλείπων» (Να εύχεσαι να φεύγεις γηραιός, ακόµη ένα παιδί
πίσω αφήνοντας) (Ησιόδου, Έργα και Ηµέραι, 378).

Ελένη Σταµάτη

Νάντια Λ. Λυµπέρη
Χειρουργός Οδοντίατρος

∆έχεται
µε ραντεβού
Πελοπίδου 5,
Θήβα
Τηλ.: 2262 027088
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Περιφορά Εικόνας
στο χωριό µας

Υπεραγία Μαρία η Ελπίς πάντων των Χριστιανών, Σκέπε, Φρούρει, Φύλατε τους ελπίζοντες επί Σε.

15Αύγουστος 1950. Από αριστερά ο Παναγιώτης
και ο Λουκάς (αδέλφια) Αρ. Τζανίµη.

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÅÍÉÓ×ÕÓÅÉÓ
Βασιλείου Βασιλική (νέο µέλος) .....10
Γκανάπη Μαρία................................10
Ζαχαρία Μίνα ...................................50
Ζαχαρίας Γεώργιος .........................50
Ζαχαρίας ∆ηµήτριος .......................15
Θολούλη Έλλη Ο.Πα .......................50
Κατσούλας Στράτος ........................20
Καραµανώλης ∆ηµήτρης ................50
Μαργαρίτη Ελένη ............................10
Νικηφόρος Γεώργιος ......................50
Παπαναστασίου Αναστ. ...................50
Πέππας Ιωάννης ..............................50
Τανίµης Αλ. Αναστάσιος..................50
Τζανίµη - Ακερµανίδη Αντιγόνη .......50
Τζανίµης Γ. Παναγιώτης ..................10
Χολιασµένος Παναγιώτης ...............20
Κλεφτογιάννη Γεωργία 50 Ευρώ
Στη µνήµη του πατέρα µου, του
αείµνηστου οικουµενικού παππού Θοδωρή, µε τη συµπλήρωση δύο ετών από το θάνατό του
(στις 19.10.2008).

Ευχαριστώ ΑΣΚΡΑ
Στη µνήµη του Γιώργου και Σπύρου Κιούση, 50 ευρώ στο Σύλλογο Γυναικών Άσκρης, από Ελένη
Σταµάτη
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ÏÉ ÈÅÓÐÉÅÉÓ ÔÉÌÏÕÍ ÔÏÕÓ ÐÑÏÃÏÍÏÕÓ
Ôçí ÊõñéáêÞ, 17 Óåðôåìâñßïõ, óå ìßá
óåìíÞ ôåëåôÞ, Ýãéíáí óôéò ÈåóðéÝò ôá
áðïêáëõðôÞñéá èåóðéÝá áãùíéóôÞ óôç

ÁèÞíáéò Èåóðéáßùí êáé ìå óõíäñïìÞ ôïõ
ÄÞìïõ, ðáñïõóßá ìåãÜëïõ áñéèìïý ðñïóêåêëçìÝíùí áðü ôéò ÈåóðéÝò êáé Üëëá
ìÝñç ôçò Âïéùôßáò. Ðáñüíôåò Þôáí êáé
ðïëëÜ ìÝëç ôçò íïìáñ÷éáêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé äÞìùí ôçò Âïéùôßáò. Ôçí êõâÝñíçóç åêðñïóþðçóå ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò
ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò. Ôïí ðáíçãõñéêü åêöþíçóå ï ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ
Áíôãïò å.á. êïò ÊÜðñïò ÓùôÞñéïò, áíáëýïíôáò ôç ìÜ÷ç áðü óôñáôéùôéêÞò ðëåõñÜò
êáé ôïíßæïíôáò ôá âáèýôåñá íïÞìáôá ôçò

èõóßáò ôùí áãùíéóôþí. ÁíÜëïãï Þôáí êáé
ôï ðíåýìá ôïõ ÷áéñåôéóìïý ðïõ áðÝõèçíå ï ÄÞìáñ÷ïò Èåóðéþí êïò Ðåëþíçò
×ñÞóôïò. Ç ôåëåôÞ Ýêëåéóå ìå êáôÜèåóç
óôåöÜíùí êáé áðüäïóç ôéìþí áðü óôñáôéùôéêÞ ìïõóéêÞ êáé Üãçìá ôïõ ÊÅÐÂ.
Ç èõóßá óôéò Èåñìïðýëåò êáèõóôÝñçóå ôïõò ÐÝñóåò êáé Ýäùóå ôç äõíáôüôçôá
óôïí åëëçíéêü óôüëï íá äéáöýãåé áðü ôï
Áñôåìßóéï ìÝóù Åõâïúêïý êüëðïõ, ãéá íá
áêïëïõèÞóåé ç Íáõìá÷ßá ôçò Óáëáìßíáò
êáé ç ìåãÜëç íßêç.
É.Ë.Ð.

ìÜ÷ç ôùí Èåñìïðõëþí, ðñïóöïñÜ ôïõ
åõðáôñßäç Ê. ÊåëÝðç. Ç åêäÞëùóç Ýãéíå
ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Óõëëüãïõ ôùí åí

Eυχαριστούµε το περιοδικό
«ΘΕΣΠΙΕΣ» για τη δηµοσίευση - βιβλιοπαρουσίαση της Λαογραφίας
«ΑΣΚΡΗ ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΣ» και τα
σχετικά καλά του λόγια. Ευχαριστούµε επίσης τον αφανή ήρωα εκδότη της εφηµερίδας «ΟΓΧΗΣΤΟΣ»
του Μαυροµατίου Γιάννη Μήτρου
για τις σχετικές πληροφορίες και
φωτογραφίες που παραχώρησε και
δηµοσιεύθηκαν στις «ΘΕΣΠΙΕΣ».
Όλους τους ευχαριστούµε
θερµά.
ΑΣΚΡΑ
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Οι λεζάντες γρ

αµάτ

την Ελένη Στ

την Φούσια στον Ορχοµενό µαζεύουν
βαµπάκι. Όµως µια ανάσα, ένα σήκωµα
του κορµιού να φωτογραφηθούν, για να δηµοσιευθούν µετά από χρόνια στην Άσκρα.
Από αριστερά η Αφεντικίνα, η Ρήνα Κορδώνη, η Ντίνα Γρεβενιώτη, η Σιούλια Λεµονή
- Πέππα και η Θεοδώρα Γαλάνη.

Η όγδοη τάξη του Γυµνασίου Θηβών, στις 31.5.1959 και στην αίθουσα του Σ.Φ.Ε.
Θηβών, παρουσιάσε την αρχαία τραγωδία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”. Τους κύριους ρόλους έπαιξαν:
ΚΡΕΩΝ ο ∆ηµήτρης Κυριαζής, σήµερα ψυχίατρος. ΑΝΤΙΓΟΝΗ η Ελένη Ακριβάκη αδελφή
του Αλ. Ακριβάκη. ΙΣΜΗΝΗ η Ελένη Τζουσέ Και οι τρεις από Θήβα.
Στην φωτό διακρίνεται στο άκρο δεξιά ο ΚΡΕΩΝ, στο κέντρο η ΑΝΤΙΓΟΝΗ και αριστερά
κρατώντας το δόρι (είναι ο φύλακας που ερµήνευσε ο ∆ηµήτρης Αργυρίου σήµερα ιερέας
- εφηµέριος στου Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας Λιβαδιάς).

Στρατιώτες
1912. Από αριστερά Κώστας Α.
Ζαρίφης, Χαραλ.
Μεϊδάνης (Νεοχώρι) Αριστείδης
Μελετίου, Βασ. Λ.
Ζαρίφης, Περικλής
Ζαρίφης. Οι περισσότεροι υπηρέτησαν στην Τουρκία
στο Εσκί Σεχίρ και
στο Καραχισάρ.

16 ¢óêñá

Νοέµβρης του ’60 στην πλ. Κουµουνδούρου. Ο Λουκάς και ο Γιάννης
Κλεφτογιάννης.

