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Μουσεία 2021. Οι πρωταγωνιστές

Μικροί ζωγράφοι του Ελικώνα
Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η συμμετοχή των
παιδιών στα φετινά “Μουσεία 2021” με μια έκθεση
ζωγραφικής με θέμα τον Ελικώνα τον Ησίοδο, και
τις Μούσες. Τα παιδιά της Άσκρης ο Δημήτρης, ο
Ορέστης, ο Θωμάς, ο Λουκάς, η Κωνσταντίνα, η
Αφροδίτη, η Αντωνία, αλλά και ετεροδημότες που
αγαπούν το χωριό του παππού και της γιαγιά όπως ο Φανούρης, ο Αλέξιος, ο Αλέξανδρος, η Χρυσούλα και η Κατερίνα, ακόμη και παιδιά που αγαπούν την Άσκρη, όπως η Μάγια, έτρεξαν στο κάλεσμά μας. Οι μικροί καλλιτέχνες πυροδότησαν τη
φαντασία τους με την δημιουργικότητά τους προβάλλοντας στον καμβά το όραμα και την θέληση
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τους για την φύση που τους αγκαλιάζει, λεύτερη ακόμα- από σιδερένια τερατουργήματα! Αποτύπωσαν στις ζωγραφιές τους τον Ελικώνα όπως τον
συναντά το βλέμμα τους και τον ανασύρει η φαντασία τους μέσα από το μύθο και την ιστορία.
Ατενίζοντας την ήρεμη μεγαλοπρέπεια του Ελικώνα εμπνεύστηκαν από το διδακτικό έργο του
Ησίοδου, το μεγαλείο της ομορφιάς των Μουσών,
και δημιούργησαν δώδεκα υπέροχα έργα που είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε στα Μουσεία 2021!
Με ενθουσιασμό, πολύ αγάπη και σεβασμό για
τον τόπο τους έδωσαν ένα μικρό φόρο τιμής στον
Ελικώνα και την ιστορία του!
Άντα Μάτζαλη
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Αποστολή και διανομή του περιοδικού
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου: www/hsiodos.gr και στο προφίλ “Γιάννης
Πέππας” στο Facebook. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται και
αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέντρο.
Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € στο Πνευματικό Κέντρο και από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
ohsiodos@gmail.com και 71elenibi@gmail.com.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των
εξόδων, ενημερώνοντάς μας σχετικά (6937281017).
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Περιμένουμε άρθρα σας
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
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Αγαπημένοι μου αναγνώστες,
Κάπου εδώ το θερμό καλοκαιράκι μας αποχαιρετά αν και μοιάζει σαν να πήρε παράταση
σε βάρος του γλυκού Φθινοπώρου.
Καλωσορίζουμε λοιπόν την όμορφη αυτή εποχή του Φθινοπώρου. Ο καιρός ευχάριστος και ζεστός και οι μέρες του γεμάτες ΦΩΣ.
Το διψασμένο χώμα περιμένει τις βροχούλες
Τα σχολεία άνοιξαν και όλες οι σκέψεις και οι
ευχές μας για καλή σχολική χρονιά σε μαθητές εκπαιδευτικούς και γονείς.
Όλα καλά μέχρι εδώ, όμως δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε αυτά που ζήσαμε και ζούμε.
Ας ξεκινήσουμε από τις φωτιές που οι αδηφάγες φλόγες τους σήκωσαν το ανάστημά τους
ως τον ουρανό και κατέκαψαν ότι βρήκαν στο
πέρασμά τους. Θεομηνία το ονόμασαν.
Η πανδημία που ρίζωσε για τα καλά, μοιάζει
σαν την αφύπνιση του Εωσφόρου που διασπείρει τον τρόμο τον φόβο και καταργεί την
αλληλεγγύη, την καλοσύνη την αγάπη και
κάθε υψηλό ανθρωπιστικό φρόνημα!
Ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ και συνεχίζει ν'
αλλάζει. Συνήθειες θα αλλάξουν, όνειρα δεν
θα εκπληρωθούν και κοινωνικές σχέσεις θα
διακοπούν μέχρι να καθαρίσει το τοπίο. Δύσκολη εποχή, θα ήθελα να γράψω κάτι πιο όμορφο για ν' ανεβούμε ψυχολογικά, αλλά ίσως
είναι μέρος της μαθητείας μας αυτό που βιώνουμε. Μάλλον ήρθε να θυμίσει την γύμνια
μας και την ασέβεια προς την φύση, γι’ αυτό στροφή προς τα μέσα μας (ένδον σκάπτε Μ.
Αυρήλιος) και να μη αναπαράγουμε την θλίψη
τον πόνο τον τρόμο και την καταστροφή.
Ο Σύλλογός μας θέλω να πιστεύω, ότι το τηρεί αυτό, και το απέδειξε, παρά τις δυσκολίες,
τον Αύγουστο με τις δυο επιτυχημένες εκδηλώσεις, ιδού οι αποδείξεις που το μαρτυρούν
το Εξώφυλλο και οι σελίδες 9 και 13.
Ευχόμαστε στον κ. Δ. Λυμπέρη "καλές χρυσές
δουλειές" για την προσφορά του υπερσύγχρονου ελαιοτριβείου του (σελ.9).
Καλή Ανάγνωση και καλό Φθινοπωρινό
τρίμηνο από καρδιάς,
Για την Φ.τ.Α

Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Σελίδα 2

Μουσεῖα
«Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ’ ἀείδειν,
αἵθ’ Ἑλικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεον τε…»
Μια από τις αρχαιότερες γιορτές που τελούταν
στο θέατρο του άλσους των Μουσών, στον Ελικώνα, ήταν τα Μουσεία προς τιμή των Μουσών. Επρόκειτο για πεντετηρικούς αγώνες,
που πραγματοποιούνταν δηλαδή κάθε τέσσερα χρόνια, και η ίδρυσή τους ανάγεται στον 3ο
π. Χ. αιώνα. Σύμφωνα με μια επιγραφή ήταν
«ἀγὼν θυμελικός, στεφανίτης, ἰσοπύθιος».
Θυμελικοί ονομάζονταν οι αγώνες που διεξάγονταν κοντά στη θυμέλη, δηλαδή στον
βωμό του Διονύσου που βρισκόταν στο κέντρο
του θεάτρου. Άρα, επρόκειτο για μουσικούς
και δραματικούς αγώνες. Στεφανίτες ήταν οι
αγώνες στους οποίους το έπαθλο ήταν ένα
στεφάνι. Τέλος, οι συγκεκριμένοι αγώνες ονομάστηκαν ισοπύθιοι γιατί τα έπαθλά τους
(πέρα από το στεφάνι) ήταν παρόμοια με αυτά
των Πυθίων.
Οι καλλιτέχνες που ανταγωνίζονταν ήταν
πολλών ειδών. Υπήρχαν ποιητές προσοδίου,
δηλαδή του ιεροπρεπούς άσματος που συνοδευόταν από αυλό και προοριζόταν να πλαισιώσει ιερές πομπές. Παρόμοιοι ήταν οι αυλωδοί που δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους στον διονυσιακό, χαρούμενο αυλό και στο τραγούδι.
Κοντά σε αυτούς και οι κιθαριστές και οι κιθαρωδοί. Η κιθάρα ήταν η τελειοποιημένη μορφή
της απολλώνιας λύρας και η κιθαρωδία περιλάμβανε τραγούδι συνοδεία κιθάρας, μια τέχνη που επινόησε ο Δίας και τη δίδαξε στον γιο
του Αμφίονα. Διάσημος κιθαρωδός ήταν και ο
Λίνος, ο εφευρέτης της τρίχορδης λύρας και
δάσκαλος του Ηρακλή, σε άγαλμα του οποίου,
λαξευμένο πάνω σε βράχο κοντά στο άλσος
των Μουσών, οι ντόπιοι πρόσφεραν ετήσιους
εναγισμούς πριν από την ετήσια θυσία στις
Μούσες.
Πιο πρωτότυποι για εμάς ήταν οι αγώνες
σαλπιστών και αγώνες κηρύκων. Οι σαλπιγκτές ήταν αυτοί που έπαιζαν σε δημόσιες τελετές ή εμψύχωναν τους στρατιώτες στις μάχες. Οι κήρυκες αρχικά ήταν οι αγγελιαφόροι
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προτάσεων ειρήνης ή ανακωχής και αργότερα
δημόσιοι λειτουργοί. Έφεραν ένα κηρύκειον,
σύμβολο του προστάτη τους, του Ερμή. Αυτό
ήταν ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης με αναπαράσταση δύο φιδιών τυλιγμένων και με δύο φτερούγες στην κορυφή. Ανταγωνίζονταν στη δύναμη της φωνής ή του σαλπίσματος, στη διάρκεια και ίσως και στα συναισθήματα που προκαλούσαν στους ακροατές τους.
Το δραματικό μέρος το γέμιζαν σατιρικοί ποιητές και υποκριτές της παλαιάς τραγωδίας ή
κωμωδίας. Στους ρωμαϊκούς χρόνους προστέθηκε και η νέα τραγωδία και κωμωδία όπως
και οι εγκωμιογράφοι, ενώ την πρώτη θέση οι
Μούσες την έχασαν από τους αυτοκράτορες.
Οι ίδιες οι Μούσες έδωσαν το έναυσμα για
αυτές τις γιορτές, καθώς συμμετείχαν σε παρόμοιο αγώνα αντιμετωπίζοντας τις Σειρήνες,
τις κόρες του Αχελώου. Τις νίκησαν στο άσμα
και έφτιαξαν στεφάνια με τα φτερά τους.
Για να καταλάβουμε το μεγαλείο των αρχαίων Μουσείων μπορούμε να αντλήσουμε
κάποιες εικόνες από τον «Ερωτικό» του Πλουτάρχου. Εκεί μας περιγράφει τις γιορτές που
γίνονταν στον Ελικώνα για τις Μούσες και τις
άλλες για τον Έρωτα «πάνυ λαμπρῶς», με μεγάλη λαμπρότητα. Παρευρίσκονταν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Από τη Χαιρώνεια,
τις Θεσπιές, την υπόλοιπη Βοιωτία, την Τιθόρα, τη Λακεδαίμονα και την Ταρσό. Οι εκδηλώσεις ήταν και μια ευκαιρία αναψυχής, για
αυτό και οι επισκέπτες έστηναν σκηνές στον
Ελικώνα, κοντά στις Μούσες απολαμβάνοντας
συζητήσεις και περιπάτους στη φύση.
Μεγάλη η ιστορία των αρχαίων Μουσείων,
μεγάλη η διάρκεια και η φήμη τους. Μεγάλη
και η παρακαταθήκη τους. Είναι ο δρόμος που
μας συνδέει δημιουργικά με το παρελθόν και
μέσω των σύγχρονων Μουσείων δημιουργείται
η γέφυρα που θα μας οδηγήσει σε ένα μέλλον
ποιοτικότερο, με βάση την παιδεία και την τέχνη.
Άννα Νικολάου
Σελίδα 3

Για υγεία, ομορφιά και οικονομία
Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού
Το στρες και η κακή ψυχολογική κατάσταση
μειώνουν τις αντιστάσεις του οργανισμού, γι'
αυτό ας φροντίσουμε να κάνουμε πράγματα που
μας ευχαριστούν και μας χαλαρώνουν.
. Να δείχνουμε ΑΓΑΠΗ στον εαυτό μας. Αυτό
κάνει καλό στην υγεία μας.
. Να κάνουμε ντουζ καθημερινά. Το δέρμα μας
είναι η πρώτη "πύλη" μέσω της οποίας μπορεί να
μπει ένας ιός μέσα μας. Σημαντικό είναι να αποφεύγουμε τις αγκαλιές, τα φιλιά αλλά και να
μη βάζουμε τα τυχόν βρώμικα χέρια στη μύτη,
στα μάτια ή στο στόμα μας.
. Να γκρινιάζουμε λιγότερο.
Οι γκρινιάρηδες και γενικά οι απαισιόδοξοι αρρωσταίνουν πιο συχνά από τους αισιόδοξους και
τους χιουμορίστας.
. Να ενθαρρύνουμε τις αληθινές φιλίες. Οι μοναχικοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε ασθένειες.
. Να μη ντυνόμαστε βαριά.
. Να επιδιώκουμε τον καθαρό και δροσερό αέρα.
Να μη συχνάζουμε σε κλειστούς χώρους όπου
συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι. Ωστόσο
όταν συμβαίνει αυτό να φοράμε μάσκα.
. Να κοιμόμαστε νωρίς και επαρκώς.
. Να γυμναζόμαστε με μέτρο, και να τρεφόμαστε
υγιεινά.
Τέλος όσοι μπορούν να κάνουν πορεία ή αναβάσεις στο δάσος είναι ότι το καλύτερο. Ειδικοί λένε
ότι τα δέντρα εκκρίνουν αιθέρια έλαια, τα οποία
αποτελούν τη φυσική προστασία τους απέναντι
σε μικρόβια και έντομα. Ακόμη λένε ότι ο χρόνος παραμονής στο δάσος μειώνει τα επίπεδα
της κορτιζόλης, τους καρδιακούς παλμούς, την
αρτηριακή πίεση, βελτιώνει την ποιότητα του
ύπνου, την υποχώρηση της κατάθλιψης, την διάθεση και την ευεξία μας. Αυτά τα ολίγα για μια
καλύτερη υγεία και ζωή που είναι Θείο δώρο και
που δυστυχώς δεν το εκτιμάμε, οι περισσότεροι.
Η Ρίγανη είναι πικρή αλλά εξαιρετική για αναπνευστικές παθήσεις. Βοηθά κατά του βήχα, της
γρίπης,
του
κρυολογήματος
και έχει δράση στην αντιμετώπιση ασθματικών κρίσεων.
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Καθημερινό περπάτημα για μισή ώρα: Οι 7
θετικές αλλαγές που θα συμβούν στη ζωή σας
-Βελτιώνει τη διάθεση
-Ενισχύει τη δημιουργικότητα
-Αδυνατίζει
-Μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων
-Προλαμβάνει τη δημιουργία κιρσών
-Κάνει καλό στο πεπτικό
-Βοηθά στην επίτευξη των στόχων
Ενυδατική μάσκα προσώπου
1 αβοκάντο, χυμό από 1/2 λεμόνι, 2.κουταλιές σ.
μέλι θυμαρίσιο, ανθόνερο.
Ανακατέψτε τον χυμό με το μέλι να γίνουν μια
ομοιόμορφη μάζα προσθέστε το πολτοποιημένο
αβοκάντο, και η μάσκα σας είναι έτοιμη. Απλώστε την στο πρόσωπο αφήνοντάς την 20΄να δράσει. Ξεπλύνετε με ελαφρώς ζεστό νερό και μετά
με ανθόνερο. Είστε έτοιμη δροσερή αρωματισμένη και γλυκιά σαν το..... μέλι.
Ας γελάσουμε....... για να σωθούμε!!!
Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι το γέλιο μπορεί
να είναι το καλύτερο φάρμακο για να νοιώσουμε καλά. Γιατί "μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια
μέρα χαμένη".
Τί συμβαίνει όταν γελάμε
Όταν γελάμε αλλάζει η φυσιολογία μας. Τεντώνουν οι μυς στο πρόσωπο και στο σώμα μας, οι
παλμοί και η πίεση στο αίμα μας αυξάνονται και
αναπνέουμε ταχύτερα, στέλνοντας οξυγόνο στα
κύτταρά μας και στον εγκέφαλο.
Το γέλιο είναι δώρο της φύσης. Προκαλεί έκλυση
ενδορφινών [ορμόνες χαράς και ευτυχίας] και
θεραπεύει ασθένειες.
Ε! δεν νομίζουμε ότι μετά από έναν πολύμηνο
εγκλεισμό πρέπει να βρούμε πηγές γέλιου και
ξεφαντώματος [ με μέτρο] γιατί δεν ξέρουμε τί
μέλει γενέσθαι!
Κάντε το ξύδι σας αρωματικό!
Θέλετε ένα ξύδι με έντονο, ξεχωριστό άρωμα;
Ρίξτε σ' ένα λίτρο ξύδι λίγο αλάτι, πιπέρι, σκόρδο, βασιλικό, δυόσμο, φασκόμηλο και μαϊντανό
και αφήστε τα όλη νύχτα. Το πρωί σουρώστε και
φυλάξτε το σε γυάλινο μπουκάλι.
Εάν ζεις με το ΜΗ και με το ΔΕΝ η ζωή σου
θα είναι ένα ΜΗ-ΔΕΝ
Σελίδα 4

Προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα
Έχουμε σκεφτεί κάθε φορά που αγοράζουμε
κάτι, ποιός το καλλιέργησε, ποιός το κατασκεύασε; Σκεφτήκαμε ποιος ωφελείται ή το μόνο κριτήριό μας είναι το δικό μας όφελος με την χαμηλή τιμή του.
Στηρίζοντας τον Έλληνα παραγωγό, στηρίζουμε την ελληνική οικονομία. Στην τόσο δύσκολη
εποχή μας πρέπει να σκεφτούμε και να επιμείνουμε εθνικά, και να το δείχνουμε στην πράξη.
Αυτό το κάτι παραπάνω που θα πληρώσουμε για

λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης [φθορίου led].
8. Η καλή μόνωση είναι σημαντική.

Μάτια, ο καθρέπτης της υγείας μας

ένα ελληνικό προϊόν θα επιστρέψει τελικά σ' εμάς.
Έξυπνα μυστικά για εξοικονόμηση ενέργειας

Υπάρχουν τρόποι για να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια στο σπίτι μας, οι οποίοι είναι απλοί, έτσι εξοικονομούμε χρήματα και προστατεύουμε το περιβάλλον χωρίς να "θυσιάσουμε"
τις ανέσεις μας. Αφού αγαπάμε και φροντίζουμε
το σπίτι μας, το ίδιο ενδιαφέρον οφείλουμε να
δείχνουμε και στο φυσικό μας περιβάλλον.
1. Αν πρόκειται να αγοράσουμε καινούργια ηλεκτρική συσκευή, να ελέγξουμε την ετικέτα στην
οποία αναγράφεται η Ενεργειακή Απόδοση
[Energy Ralihg]. Όσο περισσότερα αστεράκια
διαθέτει, τόσο λιγότερο ενεργοβόρα είναι, άρα
και συμφέρουσα.
2.Λιγότερη σπατάλη στην ηλεκτρική κουζίνα.
Χρησιμοποιούμε σκεύη που εφαρμόζουν ακριβώς
στις εστίες. Έτσι γλυτώνουμε ενέργεια. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, και προτιμούμε τον θερμό αέρα του φούρνου.
3.Προσοχή στο ψυγείο.
Τοποθετούμε το ψυγείο μακριά από ηλεκτρική
κουζίνα και καλοριφέρ καθώς και χώρους που "
βλέπει" ο ήλιος.
4.Όχι συσκευές σε κατάσταση αναμονής.
Απενεργοποιούμε τις συσκευές όπως τηλεόραση,
φούρνο μικροκυμάτων, στερεοφωνικό, υπολογιστή.
5." Έξυπνη" θέρμανση και ψύξη
Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στους 26 βαθμούς
το καλοκαίρι, και στους 20 τον χειμώνα.
6.Περιορίζουμε την κατανάλωση ζεστού νερού.
Γεμίζουμε το πλυντήριο ρούχων και πιάτων πριν
την λειτουργία πλυσίματος. Τοποθετούμε ηλιακό θερμοσίφωνα.
7. Αλλάζουμε τα φώτα.
Αντικαθιστούμε τις κοινές λάμπες με ειδικούς
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Σίγουρα οδηγούμαστε σε έναν πιο πνευματικό
αιώνα. Αλήθεια τί είναι μόρφωση;
Όταν του ζήτησαν τον ορισμό του μορφωμένου
ανθρώπου, ο Σωκράτης δεν ανέφερε τίποτα για
την συσσώρευση γνώσεων. "Η Μόρφωση", είπε
"είναι θέμα συμπεριφοράς-ποιους ανθρώπους,
λοιπόν, θεωρώ μορφωμένους;
Πρώτα απ' όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να ελέγχονται από αυτές.
Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα
με γενναιότητα και λογική.
Αυτούς που είναι έτοιμοι σε όλες τους τις συναλλαγές.
Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα.
Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους.
Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες και
τις αποτυχίες.
Τελικά, αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις
επιτυχίες και τη δόξα τους".

Άγγελμα τριμήνου
Η ΑΓΑΠΗ είναι σπάνια, άρπαξέ την
Ο ΘΥΜΟΣ άσχημος πέτα τον,
Ο ΦΟΒΟΣ απαίσιος αντιμετώπισέ τον,
ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ είναι γλυκές φύλαξέ τες,
Η ΖΩΗ είναι μικρή ζήσε την
Σελίδα 5

Περί οίνου
Δέντρο ζωής η άμπελος για τους ανθρώπους
και το κρασί της, κατά τον Αλκαίο και τον Αισχύλο, είναι ο καθρέφτης του νου, της καρδιάς
και της αλήθειας. Αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα του ανθρώπου και λύνει τη
γλώσσα μας: «Βασιλεύς οίνος έδειξε φύσιν».
Δεν είναι παράδοξο ότι το κρασί και η αλήθεια
συνδέονται από παλιά μεταξύ τους με παροιμιακές εκφράσεις – in vino veritas (17ος - 18ος
αιώνας).
Το κρασί είναι ευλογημένο και βασικό αγαθό
και τρόπος ζωής για τον άνθρωπο, τον κάνει
ευδιάθετο, γιατί ευχαριστεί την καρδιά του,
δηλαδή το κέντρο όλων των συναισθημάτων.
Χρειάζεται όμως σωστή χρήση!
Όπως γράφει και ο ποιητής John Milton: «Ο
Βάκχος ο πρώτος που προήλθε από το μωβ σταφύλι, καταστράφηκε από το γλυκό δηλητήριο
της υπερβολικής μέθης». Η θέση της εκκλησίας
δια του Ιωάννη του Χρυσοστόμου είναι: «το
κρασί δεν είναι αμαρτία, αλλά η μέθη». Έργο
Θεού αποκαλούν το κρασί και τη μέθη έργο
του διαβόλου.
Αν καταναλώνεται με μέτρο το κρασί βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία, την ποιότητα ζωής και παράλληλα αυξάνει τη μακροβιότητα, ελαττώνοντας τα εμφράγματα και
τα εγκεφαλικά επεισόδια. Συστήνω δε, σε όσους διάβασαν αυτές τις γραμμές, ελεγχόμενη
χρήση του κρασιού και εύχομαι να έχουν όμορφη μακροβιότητα και να τσουγκρίζουν τα
ποτήρια τους με τα εγγόνια τους.
Από το βιβλίο, «Οίνος και Καρδία»,
μέσα από τα μάτια ενός Βοιωτού γιατρού
του Βασιλείου Γολεμάτη.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ
Μεγαλώσαμε σε κάτι σχολεία γεμάτα με εικόνες των ηρώων της Ελληνικής Επαναστάσεως ,
ο ένας πάνω στον άλλον. Κάπου υπήρχε πάντοτε μια ελληνική σημαία για να μας δείχνει
το δρόμο . Πρώτα η προσοχή , μετά ο ύμνος ,
μετά η προσευχή. Ένας δάσκαλος αυστηρών
αρχών και μια δασκάλα λίγο φωνακλού, που
τους θυμάσαι τώρα και νοσταλγείς τις στιγμές
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που νόμιζες ότι τους φοβάσαι. Μας τράβηξαν
ένα χάραγμα, βαθιά μες στο μυαλό, για να ορίσουν τα σύνορα του άξιου με το άθλιο. Είχανε μια βίτσα που μας σημάδευε στα ζαβολιάρικά μας χέρια. Είχανε ένα κατάλογο που όταν
τον έβγαζαν πάθαινες μαρμαρυγή. Είχαν και
μια Ελλάδα στο κεφάλι τους που σου την έδιναν μπουκιά για να χορτάσει η καρδιά σου.
Και τι δεν είχαν. Και τι δε δώσαν ....... Αυτοί οι
τόσο άγνωστοι, αυτοί οι τόσο μεγάλοι. Αυτοί
που μας κάναν Έλληνες και πάνω απ’ όλα
ανθρώπους ....... Να ναι ελαφρύ το χώμα πάνω
τους κι η μνήμη τους μεγάλη ......
( ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΩ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΩΡΑ )
Οι προβεβλημένοι αρνησίγλωσσοι
Ποὺ ὀφείλεται ἄραγε ἡ Ἀρνησιγλωσσία καὶ ἡ
Ξενομανία ἀρκετῶν δημοσιογράφων, παρουσιαστῶν καὶ ἀνθρώπων, κυρίως, τῶν λεγομένων Μέσων Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας;
Γιατὶ χρησιμοποιοῦν ἀδοκίμως, ἀπρεπῶς καὶ
βλακωδῶς, κυρίως, «ἀγγλισμοὺς» στὸν λόγο
τους;
Μισοῦν τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα;
Εἶναι Ξενομανεῖς;
Εἶναι ἐπιδειξιομανεῖς καὶ συμπλεγματικοί;
Εἶναι ἀλαζόνες καὶ ἡμιμαθεῖς;
Εἶναι Ναρκισσιστές;
Εἶναι ἁπλοὶ μῖμοι διασήμων προβεβλημένων συναδέλφων ἀρνητῶν;
Εἶναι θύματα τῆς ἐκτεταμένης θολοκουλτούρας
καὶ ἀλλοπρόσαλλης ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς
τῶν ἑκάστοτε ἀνευθυνοϋπεύθυνων ἁρμοδίων;
Ἀγνοοῦν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἂν καὶ ἡ μητρική
τους;
Ἡ πράξη τους, ἐπειδὴ ἀπευθύνονται καὶ διαμορφώνουν τὴν γλῶσσα ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, εἶναι ἄκρως ἐπιζήμια καὶ ἐγκληματικὴ γιὰ
τὸν πολιτισμό μας, εἴτε τὸ ἀντιλαμβάνονται εἴτε
ὄχι.
Ὑποστηρίζουμε ὅτι ὅσες περισσότερες
γλῶσσες γνωρίζει ἕνας ἄνθρωπος, καὶ μάλιστα
ἀπταίστως, τόσο προνομιοῦχος εἶναι, ἀρκεῖ νὰ
μὴν τὶς ἀνακατεύει στὸν λόγο του, γραπτὸ καὶ
προφορικό.
Ἐπειός.
Σελίδα 6

Ελλάς, το μεγαλείο σου
"Κάποιος είπε ότι σήμερα οι Έλληνες είναι
ένας λαός μεταπρατών. Ίσως να τον ενόχλησε η ναυτιλία μας,
δυσανάλογα μεγάλη
για τη χώρα τούτη δω,
τη μικρή και ασήμαντη. Ε, λοιπόν, πάντα ήτανε
ένας λαός μεταπρατών οι Έλληνες. Η γη, σκουπιδαριό του Θεού που πέταξε όσα βράχια του
περισσεύανε άμα κι έφτιασε την Ευρώπη, φτωχιά, ντούρα και περήφανη, δεν έδινε απλόχερα
τον καρπό της για να θρέψει τον κόσμο της. Η
ελιά φύτρωνε πάνω στις απότομες πλαγιές για
να καλύψει το έλλειμμα από τα αραιά κοπάδια
με λίπος φυτικό. Ίσως νάτανε και το κλίμα που
την ανάγκασε να φυτρώνει σε τούτες τις Μεσογειακές άκρες. Μπόλικο το σταφύλι, λιγοστό το
σιτάρι.
Όμως κανένας Έλληνας δεν σκοτίστηκε για την
φτώχεια της γης του. Τη γλέντησε τούτη τη φτώχεια. Στη μεγάλη, τη δυνατή Αθηναϊκή Δημοκρατία, τότε τον χρυσό καιρό της, οι "ελεύθεροι
πολίτες" περνάγανε κοτσάνι με φακή, κρασάκι
και κριθαρένιο ψωμί. Αραιή και γιορταστική ήτανε η καλοφαγία. Το μόνο που δούλευε άφθονα
και πληθωρικά ήτανε "ο νους", η σκέψη, το
πνεύμα. Και το αντριλίκι, που αντιμετώπιζε νικηφόρα ορδές από Ασιάτες επιδρομείς, σε δυσανάλογους αλλά νικηφόρους αγώνες.
Αντίθετα με τη Ρώμη, την Ελλάδα δεν την έφαγε
ο πλούτος. Την έφαγε το μυαλό της. Που δημιούργησε διαμάχες ανάμεσα στους Έλληνες και
τους έβαλε να μαλώνουνε μεταξύ τους. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήτανε η αρχή του τέλους
της.
Οι τέσσερις σταθμοί της καταστροφής της : Πόλεμος Αθήνας - Σπάρτης, πρόωρος θάνατος του
Αλέξανδρου, Βυζαντινή παπαδοκρατία, Μικρασιατική καταστροφή. Ένα από τα τέσσερα ήτανε
ικανό να τη βουλιάξει. Ήρθανε και τα τέσσερα
ακριβώς τη στιγμή που σηκώναμε κεφάλι.
"Καλημέρα μεγάλοι και εντιμότατοι ημών σύμμαχοι και προστάτες", αλλά φταίμε κι εμείς. Έχουμε, βλέπεις, πολύ ανεπτυγμένη την ανεξαρ-
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τησία, την πρωτοβουλία και το πνεύμα της ΑΡΧΟΜΑΝΙΑΣ. Αυτό είναι το ΔΡΑΜΑ ΜΑΣ ........ . "
«Ελληνική Μυθολογία », έτος 1964 .
Νίκος Τσιφόρος (1909 - 1970 )

Σήμερα 17-8-21 μερικοί συμμαθητές πήγαμε στις
Θεσπιές για ν' αποχαιρετήσουμε τον πολυαγαπημένο μας συμμαθητή Νίκο Μελισσάρη. Λόγω
πανδημίας, μετά τον χαιρετισμό, δεν καθίσαμε
για καφέ στις Θεσπιές, αλλά προτιμήσαμε να το
πιούμε στην Άσκρη, εκεί που ήταν προγραμματισμένη η επόμενη συνάντησή μας. Ναι ήμασταν λίγοι λόγω διακοπών, αρκετοί όμως για να
θυμηθούμε την συμμετοχή του Νίκου στις αμέτρητες συγκεντρώσεις με φαγοπότι και διασκέδαση.
Σήμερα όλα είναι διαφορετικά. Η χώρα μας βουτηγμένη στην θλίψη λόγω πυρκαγιών και δυσάρεστων γεγονότων, και εμείς οι λίγοι
θλιμμένοι που χάσαμε το "
γελαστό παιδί "από την παρέα μας.
Αγαπημένε μας Νίκο, όλοι εμείς οι συμμαθητές
σου θα σε θυμόμαστε με αγάπη όσο ζούμε για
την ευχάριστη συμμετοχή σου. Εκεί που πας θα
σε περιμένει ο, Γ. Μουλκιώτης ο Δ. Στάμου και ο
Ν. Κόλιας. Πες τους ότι δεν τους ξεχνάμε.
Το χώμα του αγαπημένου σου χωριού ας σε δεχθεί και αυτό με αγάπη, και ας αναπαυθεί η ψυχή σου με γαλήνη.
Οι συμμαθητές σου

Σελίδα 7

Ο Σταυρός του Κυρίου
Σταυρός είναι το σύμβολο που ακολουθεί
τον άνθρωπο, από τη στιγμή που βαπτίζεται
χριστιανός, έως τη στιγμή που πεθαίνει. Είναι
σύμβολο αγάπης και Θυσίας.
Το κατακόρυφο ξύλο συμβολίζει την αγάπη
που οφείλουμε στο Θεό. Κι η αγάπη του Θεού
είναι τόσο μεγάλη, που έστειλε τον Υιό του κι
έγινε θυσία για εμάς. Το οριζόντιο ξύλο του
Σταυρού συμβολίζει την αγάπη που πρέπει να
έχουμε προς τους συνανθρώπους μας. Εκείνος
που αγαπά πραγματικά τον Θεό , αγαπά και
τον πλησίον του.
Και εκτός από αυτή την αγάπη του Θεού
προς τον άνθρωπο, η σταυρική αυτή θυσία του
Θεανθρώπου, αποκάλυψε και φανέρωσε την
πίστη, την υπακοή και την αγάπη του Κυρίου
προς τον Θεό Πατέρα. Τότε ο ζωοποιός Σταυρός γίνεται όχι μόνο το μέσο για την ανύψωση
του ανθρώπου και την αποκατάσταση των
σχέσεων του με το Θεό, αλλά και το ουσιαστικό στοιχείο της μίμησης του Κυρίου.
Όποιος πραγματικά από εμάς θελήσει να
γίνει αληθινός μαθητής του Χριστού, πρέπει
να ακολουθήσει αυτή την αγάπη, που δίδαξε ο
ίδιος πάνω στο Σταυρό. Χωρίς ανταπόδοση ή
όφελος, μα συγχωρητική ακόμα και για εκείνον που σε επιβουλεύεται. Μία τέτοια αγάπη
πονάει αλλά οδηγεί τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή.
Ο Σταυρός του Χριστού είναι η απόλυτη έμπνευση της απόλυτης θυσίας και της απόλυτης ελευθερίας. Είναι η δυνατότητα μέσα στην
αδυναμία μας, να παίρνουμε δύναμη για να
αγαπάμε και να συγχωρούμε.
Όλοι οι άνθρωποι είμαστε σταυροφόροι
στον αγώνα της αληθινής ζωής. Ο καθένας
έχει τον δικό του προσωπικό σταυρό και τον
σηκώνει με τη δύναμη της ψυχής του και την
υπακοή του στο θέλημα του Θεού. Έχει προνοήσει ο Πανάγαθος Κύριος το μέγεθος του
προσωπικού μας σταυρού. Εάν υπομένουμε το
σταυρό μας καθημερινά, δεχόμαστε το φωτισμό της θείας Χάριτος. Με το σταυρό ο αγωνιζόμενος πιστός χριστιανός βαδίζει προς την
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αληθινή ζωή. Από το Γολγοθά φθάνει στην
Ανάσταση. Η ζωή του αληθινού σταυρού, είναι
η ζωή της Αναστάσεως
Πατήρ Μιχαήλ,
εφημέριος Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Άσκρης

Για άλλη μια χρονιά εορτάσαμε τη μνήμη
του Οσίου Μελετίου , στο εκκλησάκι μας. Παράλληλα έγινε και ο αγιασμός για τον καινούριο μήνα. Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά στους ε-

ορτάζοντες και τις ερτάζουσες καθώς και καλό
μήνα σε όλους . Ο Όσιος Μελέτιος γεννήθηκε
κατά το έτος 1035 μ.Χ. στο χωριό Μουταλάσκη
της Καππαδοκίας. Οι γονείς του ήταν πολύ
ενάρετοι και ονομάζονταν Ιωάννης και Σοφία.
Φυσικά, σύμφωνα με τα Ιερά πιστεύω τους μεγάλωσαν και το παιδί τους τον Μελέτιο.
Έφυγε από το πατρικό του σπίτι έχοντας
μοναχικό πόθο και πορεύθηκε για την Κωνσταντινούπολη, αργότερα στη Θεσσαλονίκη
και έπειτα στην Θήβα στη Μονή του Αγ. Γεωργίου. Στη συνέχεια τον συναντάμε στην Μονή
Σαγματά και αργότερα στον Κιθαιρώνα όπου
ανεγείρει Ιερά Μονή.
Ο Όσιος Μελέτιος αφού έλαμψε δια της
πνευματικής του ασκήσεως, απεβίωσε ειρηνικά το 1105 μ.Χ. σε ηλικία εβδομήντα ετών.
Η Τιμία Του Κάρα βρίσκεται στην ομώνυμη
Ι. Μονή στον Κιθαιρώνα.
Σελίδα 8

Μουσεία 2021
Παρασκευή 6 Αυγούστου έξω από το ΠΚ:
 “Ο αρχαίος πολιτισμός της Αλιάρτου” από
την παλαιολιθική εποχή έως τους Ρωμαΐκούς
χρόνους, με τον καθηγητή Πάρι Βαρβαρούση.
Ο κ. Βαρβαρούσης για μία ακόμη φορά μας
τίμησε με την ομιλία του κάνοντας μία εξαιρετική παρουσίαση του θέματος, ως ο πλέον ειδικός για την ιστορία της αρχαίας Αλιάρτου.
Πολύ καλές και οι απαγγελίες των μαθητριών
της Γ’ Λυκείου Έφης Λυμπέρη και Ελευθερίας
Κάτσιου, για τον Ησίοδο από σχετικό ποίημα
του ναυάρχου Κωνσταντίνου Καταγά.
 «Ο Ελικώνας και οι Μούσες», έκθεση Ζωγραφικής για παιδιά. Μία καταπληκτική ιδέα
της αντιπροέδρου του Συλλόγου, Τριάδας Μάτζαλη, με συμμετοχή, ποιότητα και ιδέες.
Εξαιρετική ήταν η παρουσίαση του όλου προγράμματος από την μεταπτυχιακή εκπαιδευτικό Στέλλα Λάσδα
Σάββατο 7 Αυγούστου στο μοναστήρι του
Χριστού:
 “Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη”, αναλόγιο. Η
Χριστίνα Γαλάνη, στο ρόλο της Πηνελόπης,
πλαισιωμένη από επαγγελματίες ηθοποιούς
στους ρόλους Οδυσσέα και Τηλέμαχου, καθήλωσαν το ακροατήριο, παρά τη μεγάλη διάρκεια του έργου. Πολύ καλός και ο Γιώργος Λεπενιώτης στον ρόλο του Λαέρτη. Παρουσίαση,
Αρετή Γαλάνη.
 «Οι Μούσες “φωλιάζουν” στον Ελικώνα»,
Ένα μικρό απόσπασμα από το θεατρικό
δρώμενο:
Οίοκλος: ΜΗΤΕΡΑ, η πόλη θα ονομαστεί ΑΣΚΡΗ προς τιμή σου.
Νύμφη Άσκρη: Παιδί μου, καμάρι της ψυχής
μου. Η Άσκρη κτίσθηκε από θεούς και κατοικήθηκε από Έλληνες
Είθε οι θεοί να την προστατεύουν.
Να κατοικείται συνεχώς μέσα στους αιώνες.
Να μεταδώσει τον πνευματικό της πλούτο.
Να συμβάλει στην πρόοδο της Κοινωνίας.
Έλαβαν μέρος:
Νύμφη Άσκρη η Ελευθερία Κάτσιου, Οίοκλος ο
ηθοποιός Γιώργος Λουράκης, Κορυφαία του
χορού η Έφη Λυμπέρη, Χορός Μάγια ΜυτακίΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 35

δη και Στέλλα Λάσδα, Ανεμογεννήτρια η Μάγια Μυτακίδη, Φιλική συμμετοχή Αρετή Γαλάνη.
Μουσική υπόκρουση, Συμπόσιο Σαντορίνης,
Γιάννης Πανταζής
Εγγραφή ηχητικών, Active Member.
Σκηνοθεσία, Τριάδα Μάτζαλη
Εξαιρετική ήταν η παρουσίαση του όλου προγράμματος από την Χριστίνα Κλεφτογιάννη.
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια σε όλους.
Αναδείχτηκε το υποκριτικό ταλέντο της
12χρονης Μάγιας Μυτακίδη.
Ένα υπέροχο φυλλάδιο με θέμα “Η Βυζαντινή
πορεία στην Κοιλάδα των Μουσών” συνέταξε
η Εκκλησιαστική Επιτροπή. Με χάρτες, φωτογραφίες, πληροφορίες. Θερμά συγχαρητήρια.
“ASKRA” όνομα προέλευσης
Με την Μούσα, την επωνυμία ASKRA και με
αυτή την τυποποιημένη συσκευασία, το υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο του Δημητρίου Χρ. Λυμπέρη θα στέλνει το εξαιρετικό ελαιόλαδο της
περιοχής μας στο εξωτερικό, προβάλλοντας τον
ευλογημένο αυτόν
τόπο που διαχρονικά παράγει τον σίτον, τον οίνον και το
έλαιον.
Και εμείς; Εμείς θα
παίρνουμε το λάδι
από τις ελιές μας σε
ψυχρή
σύνθλιψη,
σε άριστη επεξεργασία, σε συσκευασία επιλογής και με
δυνατότητα πώλησης του πλεονάσματος. Θα είμαστε, κατά κάποιο
τρόπο, μέτοχοι στο
ποσοστό της κάθε
φορά συμμετοχής
μας. Θα υπάρχει,
ακόμη και δυνατότητα συγκομιδής του ελαιόκαρπου.
Καλή σοδειά
Σελίδα 9

Ο Ελικώνας από τις Θεσπιές

FARRER, RICHARD RIDLEY. A TOUR IN GREECE 1880, ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, WILLIAM BLACKWOOD, 1882.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ

ΤΟ ΞΕΡΙΚΟ ΒΑΜΠΑΚΙ
Υπάρχει ακόμα αυτό; Ποιος το σπέρνει, ποιος
Στο σπίτι οι καρύκιες είχαν την θέση τους αλλά
το σκαλίζει, ποιος το μαζεύει; Και τι προσδοκά; και τον χρόνο τους. Δεν βιαζόντουσαν για να τις
Εντύπωση μου κάνει που βλέπω ακόμα και σή- βγάλουν. Όταν άρχιζαν τα πρωτοβρόχια και
μερα κάποια μικρά λαχίδια γύρω από το χωριό κρύωνε ο καιρός ερχόταν η σειρά της ιεροτελενα είναι σπαρμένα με ξερικό βαμπάκι.
στίας. Άναβε το τζάκι και ένα κεφάτο συνεργείο
Παλιά ναι. Το βαμπάκι είχε κάποια τιμή. Στην από γειτόνισσες και συγγενείς, μια στο ένα και
οικογένεια υπήρχαν εργατικά χέρια. Μόνοι τους μια στο άλλο σπίτι, έβγαζε το βαμπάκι γύρω γύτο σπέρνανε, μόνοι τους το σκαλίζανε. Και δύο ρω. Το βαμπάκι πήγαινε στο σωρό και οι καρύφορές μάλιστα. Και αυτό μεγάλωνε. Αν έπιαναν κιες καιγόντουσαν στο τζάκι, όπου έβραζαν στην
και κανα δυό βροχές έφτανε και το μισό μέτρο κατσαρόλα τα σαλιγκάρια. Άνοιγε το φανάρι η
ύψος. Τότε ήταν χαρά θεού το χωράφι με το ξερι- νοικοκυρά και πρόσφερε μουσταλευριά, κουρκό βαμπάκι. Έκρυβε πολύτιμα αγαθά στους κούτι την λέγαμε, στο συνεργείο. Έδινε ψωμί και
κόρφους του. Τα ολόγλυκα καρλαγκούτσια και πετιμέζι, κόκκινα ρόδια και κατακίτρινα τζίτζιφα
τα μυρωδάτα ξελάγκουρα ανάμεσα στις γραμ- στα μικρά παιδιά, που περιμένανε.
μές του. Στην μια πλευρά του χωραφιού τα τρυΣήκωναν και το ποτηράκι οι μεγάλοι με το
φερά μαυρομάτικα γυφτοφάσουλα και οι μπά- περσινό κρασί γιατί το φετινό ακόμα έβραζε στο
μιες και στην άλλη τα ντοματάκια, τα κορόμπι- βαρέλι και άρχιζαν το τραγούδι.
λα. Στον βοριά, στην άκρη του χωραφιού, συνήΤώρα έχουνε περάσει όλα αυτά. Το ξερικό βαθως φυτεύανε σκούπα και στον νοτιά σουσάμι. μπάκι δεν είναι μια παραγωγική διαδικασία αλΚαι όταν τα καρύδια του βαμπακιού έσκαγαν και λά μάλλον είναι μια δικαιολογημένη έκφραση
γινότανε θράκα όλο το χωράφι τότε αυτό λέγανε νοσταλγίας για τα παλιά.
ότι άσπριζε σαν βαμπάκι. Δεν υπήρχε κάτι πιο
(Π. Λάμπρου)
άσπρο για να το παρομοιάσουν. Και ένα πρωινό,
Στην είσοδο – έξοδο προς Αλίόλοι μαζί το μάζευαν καρύκιες, δηλαδή το βααρτο το Ηλιοτρόπιο που καλωμπάκι μαζί με τα σκασμένα και άσκαστα καρύσορίζει και κατευοδώνει τους
δια. Και το έβαζαν στα τεράστια σακιά, στα
περαστικούς.
στρώματα.
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Το φθινόπωρο της ζωής
- Ημέρα της υπομονής κι ευθέτου προσδοκίας
καθιερώθη ως γνωστόν κι ως τρίτης ηλικίας,
η πρώτη μέρα του μηνός αυτής του Οκτωβρίου
ως φθινοπώρου της ζωής και λήγοντος του βίου.
- Ηλιοβασίλεμα θα πουν, ηλιόγερμα με βάθος
εκεί που προσμετρά ο καθείς τη ζήση του με πάθος.
- Επίλογο στα γηρατειά, απόμαχους της πάλης
το τέλος κάποιας διαδρομής του καθενός μεγάλης.
- Στην τωρινή μας εποχή δυσκόλεψε το γήρας
αυτό που είναι επιλογή Γραφτού μας και της Μοίρας.
- Γιατ' έχει σβήσει η ζεστασιά, αγάπη και συμπόνια
που έβρισκες πολύ συχνά στα παλαιά μας χρόνια.
- Τα έβρισκες στην κατοχή μες στων εχθρών τ' αβρόχια
και με καθόλου το ψωμί σαν μάστιζε η φτώχεια.
- Ο Διογένης ο σοφός τη γνώση μηχανεύει
και ότι υπάρχουν στη ζωή δύο κακά πρεσβεύει.
«Ανάθεμα και δυστυχώς της ζήσης δύο πράγματα
η φτώχεια είναι συνεχώς κι αλί στα γεροντάματα».
- Κι εδώ αρχίζει το τρωτό σε όλη αυτή την πλάση
που έχει από την αρχή τον κόσμο μας χαλάσει.
- Ευμάρεια θα την ειπούν' όμως αυτήν δεν χαίρουν
γιατί ο γέροι στη ζωή πονούν και υποφέρουν.
- Δεν βρίσκουν βλέπεις θαλπωρή στους «οίκους ευγηρίας»
τους πνίγει το παράπονο στη γη ταλαιπωρίας.
- Θύματα είν' τρόπου ζωής σαφώς πολιτισμένου
επάνω σ' άρμα της φυγής ακλώνητα δεμένου.
- Γι' αυτόν που πέφτει είν' αλί το λένε με τη γνώση
και δεν υφίσταται κανείς ορθά να τον σηκώσει.
- Δεν έρχονται τα γηρατειά με τ' άσπρισμα της κόμης
αλλά με της αγνής καρδιάς το μαύρισμα της γνώμης.
- Θα σταματήσει ο ιδρώς στην άκρη του μετώπου
αν οι αξίες μετρηθούν στην Μοίρα του ανθρώπου.
- Ο Μέγας Βίκτωρας Ουγκώ μας λέει για τους Σωκράτες
«το γήρας θεωρείται ακμή» μη κρύβουμε αυταπάτες.
- Και για του Βία το ρηθέν που πιάνει την ουσία
«το γήρας θέλει προσοχή και προετοιμασία».
- Μη φθάσουμε εις τον γκρεμό που πίσω δε γυρίζει
αλλά με σύνεση και νουν που θαρρετά γνωρίζει.
- Εις την αρχαία εποχή εφαίνετο οικείον
το κώνειο να προταθεί ως «Νόμιμον το Κεϊον».
- Αυτή η λύση έχει "βγει από τους καταλόγους
για ανθρωπιστικούς σκοπούς και της θρησκείας λόγους.
- Ο σεβασμός στα γηρατειά είν' αρετή μεγάλη
«αιωνιότητας αρχή» που μες στο νου προβάλλει.
- Έτσι η γνώμη η σοφή τα γηρατειά μας θέλει
του φιλοσόφου η αρχή σπουδαίου Αριστοτέλη.
Από την 11η Ποιητική Συλλογή,
“Βοιωτική αμφικτιονία και ελληνικές φυλές”
του Αντωνίου Δημητρίου
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Περί Ομήρου
(Έφορος, “Αποσπάσματα”, 1-14)
Ο Έφορος λοιπόν ο Κυμαίος σε ένα σύγγραμμα που επιγράφεται «Επιχώριο» υποστηρίζει
ότι προσπαθεί να αποδείξει πως αυτός ( ο
Όμηρος) είναι Κυμαίος, αφού ο Απελλής και
ο Μαίων και ο Δίος ήταν αδελφοί, Κυμαίοι ως
προς την καταγωγή. Από αυτούς ο Δίος εξαιτίας χρεών μετοίκισε στην Άσκρη, κώμη της
Βοιωτίας, και εκεί παντρεύτηκε την Πυκιμήδη
και γέννησε τον Ησίοδο. Ο Απελλής από την
άλλη πέθανε στην πατρίδα, στην Κύμη, και
άφησε μια θυγατέρα με το όνομα Κριθηίδα,
την οποία έθεσε υπό την προστασία του αδελφού του Μαίονα. Αυτός διακόρευσε την
προαναφερθείσα και επειδή φοβήθηκε την
κατάκριση των πολιτών εξαιτίας του γεγονότος, την πάντρεψε με τον Φήμιο τον Σμυρναίο
που ήταν δάσκαλος των γραμμάτων. Ενώ αυτή βρισκόταν απασχολημένη στους λάκκους
που πλένουν τα ρούχα, δίπλα από τον Μέλητα, ξεγέννησε τον Όμηρο εκεί στο ποτάμι, και
για αυτό ονομάστηκε Μελησιγενής, ενώ μετονομάστηκε Όμηρος επειδή τυφλώθηκε κι
έτσι ονόμαζαν και οι Κυμαίοι και οι Ίωνες
τους τυφλούς, γιατί είχαν ανάγκη να ομηρεύονται, δηλαδή να καθοδηγούνται.
Και αυτά έγραψε ο Έφορος.
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Το χαμένο πορτοφόλι
Μαθεύτηκε το νέο στην γειτονιά, γιατί
τίποτα δεν μένει κρυφό. Ο Θ...........έχασε
το πορτοφόλι του. Έψαξε όλη η οικογένεια μέσα και έξω απ' το σπίτι. Πουθενά
το πορτοφόλι, άφαντο.
Πόσα να είχε μέσα άραγε; ποτέ κανείς
δεν έμαθε. Αλλά για να γίνει τόση φασαρία και τόση στενοχώρια που απλώθηκε
στην φτωχική γειτονιά! Ε! θα είχε, δεν θα
είχε κάμποσα;
Όμως ο καφές της κυρά Τζένης θα έλυνε
το μυστήριο. Γιατί η κυρά Τζένη ήταν νεόφερτη στο χωριό με την οικογένειά της
και ξεχώριζε ανάμεσα στους απλούς χωρικούς.
Ήταν ταλαντούχα έλεγε τον καφέ, και
έριχνε τα χαρτιά.. Είχε καθαριστήριο και
βαφείο με λογιών - λογιών χρώματα
που ανανέωνε τα ξεθωριασμένα από την
πολυκαιρία ρούχα των ανθρώπων. Πολυτεχνίτισσα ας πούμε. Μα πως θα ζούσε
την οικογένειά της. Ο σύζυγός της ο Αριστείδης εκτοπισμένος από την Πάτρα,
αρκετά γραμματιζούμενος βοηθούσε όσο
μπορούσε στα του σπιτιού. Δυο παιδιά
είχαν μετά ήρθε και το τρίτο που το γέννησε η κυρά Τζένη στην σκάφη που έβαφε τα ρούχα. Βοήθησε η γειτονιά στην
φτώχεια της όσο μπορούσε. Μια κάμαρα
και ένα αποθηκάκι ήταν όλο κι όλο το
σπίτι του μπάρμπα Τζίνη που στέγασε
την ευτυχία τούτης της οικογένειας.
Κάποτε ήρθαν στο χωριό εκδρομείς με
πούλμαν από την Αθήνα να επισκεφτούν
την Κοιλάδα των Μουσών. Ο κύριος Αριστείδης λοιπόν μορφωμένος καθώς ήταν
με καλούς τρόπους υποδέχθηκε την ομάδα μαζί με τους τότε τοπικούς άρχοντες
του χωριού και τους συνόδευσαν με πλήθος κόσμου μέχρι την Κοιλάδα. Είχε γράψει και ένα ποίημα που διαβάστηκε από
τον αδελφό μου Μίμη αφού είμασταν και
γειτόνοι.
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Το ποίημα του Αρίστου Μικρούτσικου
Στην κοιλάδα των Μουσών
Στον τόπο αυτόν τον Ιερό που μαζευτήκαμε όλοι
και αναπολούμε τον καιρό του αρχαίου ποιητή
Βλέπω ολοζώντανες εδώ τις Μούσες να έχουν σχόλη
και με τον θείο συνοδό να βλέπουν τη γιορτή
Πότε ήρθαν και για ποιο σκοπό δεν ξέρω
όμως ικέτη με έχουν βάλει
και φλέγομαι να πω αυτή την προσευχή
Θεέ του απέραντου φωτός Πύθιε Μουσαγέτη,
παιδί του Δία προπαντός ελληνικέ Θεέ
Καλώς μας ήρθες προσηνής στη σύγχρονη θυσία
σε υψώνει η νιότη η Ελληνίς και πάσαι αι γενναιαί
της!!!
(Σ.Σ. Εύγε, μετά από τόσα χρόνια και το θυμάται
ακόμα)
Αλλά ας γυρίσουμε στην πολυτάλαντη όμορφη γαλανομάτα κυρία Βενετσιάνα (Τζένη) η οποία προσπαθούσε να λύσει το μυστήριο του χαμένου πορτοφολιού. Από δω ο καφές από κει τα χαρτιά δεν έδειχναν τίποτα. Κάποια στιγμή της ήρθε η φαεινή
ιδέα και είπε: νάτο! το βλέπω του έχει πέσει στον
βόθρο. Τρέχει λοιπόν η αδελφή του Θ.......... και με το
τενεκεδάκι άδειασε τον βόθρο "μοσχοβόλησε" η γειτονιά. Πουθενά το πορτοφόλι. Οη με!!! τί τα θέλετε....καταλαβαίνετε τί ακολούθησε….
Ελένη Σταμάτη - Μπίμπα
Ο Φανός
Τώρα που βγαίνεις στη ζωή με όρεξη και σφρίγος,
να ξέρεις απ’ τον αθλητή λαμπρύνεται ο στίβος.
Σε αυτά που πήρες στο σχολειό και άλλα απ’ την παρέα,
γράψε κι’ αυτά που θα σου πώ, θα σου βρεθούν σπουδαία.
Τον γνώριμό σου μη βιαστείς για να τον κάνεις φίλο.

Πάρε του δείγμα της γραφής και μέτρησε τον ζήλο.
Τον άνδρα που θα παντρευτείς να τον διπλοζυγίσεις.

Στέγη και κλίνη θα χαρείς, χωρίς παραχωρήσεις.
Αν για γυναίκα προκοπής βρεθείς στο γυρολόϊ,
τα κάλλη της σαν λιμπιστείς, να ψάξεις και το σόϊ.
Εν τέλει σε παρακαλώ, αν θέλεις να μην χάσεις,
του Διογένη τον φανό ποτέ σου μη ξεχάσεις.
Παναγ. Κ. Καραμούντζος
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
“Μουσεία 2021”
Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του
Συλλόγου “Μουσεία 2021” έγιναν κανονικά,
υπό την αιγίδα του Δήμου και την ενεργό συμμετοχή του προέδρου της Κοινότητας Αναλυτική περιγραφή στην σελίδα …
Μας τίμησαν ο Δήμαρχος, Ασκραίοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου, οι περισσότεροι εκτός Άσκρης. Θα λέγαμε οι μυημένοι. Τελικά η εξωστρέφεια διατηρεί ζωηρό τον Σύλλογο.
Ένα μικρό απόσπασμα από το δρώμενο:
Μάγια
Όταν η φήμη από αυτά που φτιάξατε γίνει γνωστή
στην Οικουμένη,
Όταν οι ιδέες που θα γεννηθούν εδώ θα απλωθούν
σε όλη τη Γη,
Όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να ζουν στον κόσμο
τους
Όταν οι μακρινοί σου απόγονοι αδιαφορήσουν για
την αξία της κληρονομιάς τους και
Όταν θα υπάρχουν καλοθελητές ανάμεσά τους
τότε εγώ θα έρθω και θα φυτέψω τα παιδιά μου
πάνω σε όλες τις κορφές και τότε όλοι θα κοιτάζουν εμένα. Εσείς πάτε όλοι στο περιθώριο.
………………..
Οίοκλος
Φύγε από δω παλιόπαιδο που θα τολμήσεις να καταστρέψεις αυτό το υπέροχο βουνό, τον Ελικώνα.
Αυτό είναι δημιούργημα των θεών.
Η θέα του και η φήμη του εμπνέουν όλο τον κόσμο.
Γιατί είναι η κατοικία των Μουσών.
Και δεν πρέπει να ξεχνάς
ότι οι Μούσες τιμωρούν την ύβρη.
Η θεατρική παράσταση “Ανδρομάχη”, που
είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 8 Αυγούστου, ακυρώθηκε.
Ανεμογεννήτριες
Σχετικά με το θέμα των ανεμογεννητριών
πρέπει να γνωρίζετε ότι αν υλοποιηθεί το
πρόγραμμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ):
 Ανεβαίνοντας στο Πυργάκι, την ακρόπολη
της αρχαίας Άσκρης, θα παρατηρούμε τον ορίΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 35

ζοντα καλυμμένο με Α/Γ κατά 54,53% έναντι
20% του προβλεπομένου. Ανάλογη θα είναι η
εικόνα και από τα άλλα μνημεία.

 Παρατηρώντας την κορυφογραμμή στο
Μαραντάλι, σε όλο το μήκος των 3.500 μέτρων
θα βλέπουμε ένα τείχος από 16 Α/Γ (και δύο
κεραίες κινητής τηλεφωνίας) ύψους 120 μέτρων, το οποίο θα κρύβει τον ήλιο από την Άσκρη κατά 6’ και 48’’ νωρίτερα. Ποιος γνωρίζει
τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο χωριό; Αναλογικά μικρότερη θα είναι η επίπτωση σε Θεσπιές, Λεοντάρι, Βάγια και Θήβα.
 Ο θόρυβος των Α/Γ στο αρχαίο θέατρο θα
έχει ένταση 36 dB (ντεσιμπέλ), όταν ο επιτρεπόμενος θόρυβος είναι 25-30 dB. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να γίνει αναστήλωση του
θεάτρου.
Το πρόβλημα δεν είναι του Συλλόγου, αλλά
της ΤΚ Άσκρης, του Δήμου και της Περιφέρειας. Ο Σύλλογος αναδεικνύει το πρόβλημα
εγκαίρως και μάχεται για την αποτροπή. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να επέμβει πριν
είναι πολύ αργά.
Οι μηνιαίες εκδηλώσεις στο Πνευματικό
Κέντρο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
λόγω του κλειστού χώρου. Θα επιδιωχθεί η
υλοποίηση ορισμένων μέσω διαδικτύου, με
πρώτο θέμα “Άσκρη ή Μίλητος;”, σχετικά με
την γέννηση της φιλοσοφίας.
Μέχρι τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί το
βιβλίο των καθηγητών Bintliff και Snodgrass
για την Άσκρη και την Κοιλάδα των Μουσών.
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Κοινωνικά
Επιτυχόντες στα ΑΕΙ

Αργυρώ Γαλάνη
του Γεωργίου,
Πολιτική Επιστήμη, Κομοτηνή

Γεωργία Καραχαλιου του Χρήστου, Μαθηματικό Πάτρας.

Αθανάσιος Κολιγιαννης, του Λάζαρου και της
Χριστίνας Γαλάνη, Οικονομικών
επιστημών
ΕΚΠΑ

Χρήστος Κωνσταντίνου του
Γεωργίου,
Διοίκησης επιχειρήσεων και
Τουρισμού
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ
(Ηράκλειο)

Ευαγγελία Εβελίνα Στάθη, του Σεραφείμ και της
Κρινιώς Κωνσταντίνου, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Αιγάλεω.

Γεώργιος
Λυμπέρης
του Ιωάννη,
Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας
(ΣΜΑ)

Η ΦτΑ εύχεται στους νέους ακαδημαϊκούς πολίτες:
“Καλή πρόοδο και εύκολα να βρείτε εργασία σύμφωνα με τις σπουδές σας”

Η ΦτΑ εύχεται στην νεοφώτιστη Άννα Μαρία
υγεία, δύναμη και τύχη για να σταθεί σαν
πραγματική Μούσα στην όμορφη ζωή της.
Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
α.

=128

χ;

β. Συμπληρώστε τα ορθογώνια, όταν:

Ο Στέλιος Ζαχαρίας και η Υρώ Ραπάνου βάφτισαν την κόρη τους Άννα Μαρία Ζαχαρία
την 18/7/2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Γλυφάδας με νονούς τον Χαράλαμπο Μπιρμπιλόπουλο και την Ιωάννα
Μπασιώτη
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γ. Ένας κατασκευαστής θέλει να κατασκευάσει ένα ορθογώνιο ανοξείδωτο ρεζερβουάρ με
χωρητικότητα 120 κυβικών ποδιών. Οι διαστάσεις του ρεζερβουάρ πρέπει να είναι x πόδια το
πλάτος, x+ 1 πόδια το μήκος και x2 + 1 πόδια το
ύψος.
Ποιες είναι οι διαστάσεις της δεξαμενής;
Λύσεις προβλημάτων τεύχους 34
α. χψ = 12, β. 23
γ. Πάντα διότι 3 σημεία ορίζουν τη θέση ενός επιπέδου
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε Απεβίωσε
Δημόπουλος Αθανάσιος Συζ. Αθηνάς Λυμπέρη
08/07/2021
Αικατερίνη Γεωργίου-Μπαμπούλα Αναστάσιος
1944
11/07/2021
Χρήστου Αναστάσιος
Δημήτριος
1961
15/08/2021
Ράλια Λιάπη
κόρη Βασιλείας
17/08/2021
Λυμπέρης Δημήτριος
Κων/νος
1943
28/08/2021
Αικατερίνη Καπινιάρη
Χαράλαμπος
1938
11/09/2021
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς
των θανόντων συμπατριωτών και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
Μήτσο
Για 60 τουλάχιστον χρόνια κρατούσες ζωντανό
το όνομα της Παλαιοπαναγιάς στην Ρούμελη.
Ήσουν ντόμπρος στις συναλλαγές σου σύμφωνα
με την ερμηνεία που έδινες για το οικογενειακό
παρατσούκλι. Αγαπητός φίλος και γλετζές. «Από τη στενοχώρια του σε …. ακολούθησε και ο Α
Τσαούσης».
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Λίνα,
Λένε ότι οι νεκροί ακούνε. Απλώς θα σου
θυμίσω.
Με το λίγο ή το πολύ
φαΐ ο μπαμπάς και συ
τραγουδούσατε και εμείς
χορεύαμε. Τί ευτυχία Θεέ
μου!! Ξεχνούσαμε το λίγο φαΐ. Πόσο υπέροχα
τραγουδούσες νομίζαμε
ότι κελαηδούσες.
Έλεγε ο μπαμπάς: όταν το πρώτο παιδί βγαίνει
καλό η οικογένεια πετυχαίνει.
Σε ευχαριστούμε για όλα, για το ωραίο ταλέντο
σου, τα ωραία ρούχα, τον ωραίο συνδυασμό, την
καλοσύνη σου. Δεν πρέπει να έχεις παράπονο,
όλοι είμασταν ενωμένοι όσο μπορούσαμε βέβαια
, γιατί και μερικά πράγματα είναι αδύνατα.
Ήθελα να σε κλάψω όπως η μαμά αλλά δεν
θέλω να σε στεναχωρήσω. Όσο θα είμαι στο χωριό θα σου ανάβω το καντηλάκι και θα σου λέω όλα τα καλά που ζήσαμε σαν παιδιά.
Ελαφρύ να είναι το χώμα που σε σκεπάζει, και
να θυμάσαι ότι και ο Κώστας και η Γεωργία σ'
αγαπήσαμε πολύ.
Καλό ταξίδι
Η αδελφή σου Χαρά
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Θανάση
Αγάπησες το χωριό και αγαπήθηκες από τους
κατοίκους του. Περπάτησες τα βουνά και τα ποτάμια της Άσκρης και ήσουν από τους πρώτους
δωρητές στο Πνευματικό Κέντρο. Έδινες ζωντανό παρόν στην αγορά του χωριού. Έφυγες όμως
σύντομα και αιφνιδιαστικά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Δοξασίες για την υγεία
(απόσπασμα)
Μετά τα θεραπευτικά επιστρέφω πάλι στο πρόβλημα που έθεσα για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου
δεν αναφέρεται ο λόγος που προκάλεσε μεγάλους
λοιμούς. Η απάντηση πιστεύω πως βρίσκεται στη
θέση που παίρνει ο Ησίοδος ("Εργ. 90-104) απέναντι
στην εμφάνιση αυτής της ίδιας αρρώστιας.
Μέσα από μια συνεργασία μοιραία, του Διός και
της Πανδώρας, «μυρία λυγρά κατ' ανθρώπους
άλάλητα» ήρθαν, γράφει ο Ησίοδος, «νοΰσοι δ' άνθρώποισιν έφ' ήμερη, αϊ δ' έπί νυκτί αυτόματοι φοιτώσι κακά θνητοΐσι φέρουσαι σιγή, έπεί φωνήν έξείλετο μητίετα Ζευς»
("Εργ. 102-104)*.
Οι αρρώστιες ανεξέλεγκτες και ανερμήνευτες
με έναν βουβό, ύπουλο τρόπο εμφανίζονται στη
ζωή των ανθρώπων.
Ο λόγος του Ησίοδου εκφράζει το αρχαϊκότερο
στρώμα των δοξασιών της Βοιωτίας για την προέλευση και τον τρόπο ενεργείας των νόσων. Είναι
πιστεύω η απάντηση στην πρώτη και αρχική μας
απορία: γιατί δεν μεταφέρει ο Παυσανίας τον λόγο
για τον οποίο επέπεσε η λοιμώδης νόσος και κατέστρεψε τους Έκτηνες, τους παλαιότερους κατοίκους
τούτης της γης; ή πάλι γιατί δεν αναφέρεται ο λόγος της λοιμώδους νόσου που εμφανίστηκε στην
Τανάγρα; Ακριβώς γιατί πάντα υπήρχε ζωντανή
στη συνείδηση των Βοιωτών η βεβαιότητα ότι «νοΰσοι άνθρώποισιν... αυτόματοι φοιτώσι... σιγή».
ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΙΜΠΗ
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Πριν αρκετά χρόνια έξω από το Γυμνάσιο Θεσπιών. Χαρά Μπαμπούλα,
Λαμπρινή Ρουσέτη, Καλομοίρα Παπαπαναγιώτου και Γεωργία Κλεφτογιάννη. Στη μέση η φιλόλογος Σπανού
Η οικογένεια του Κωστούλα Γρεβενιώτη με φίλους
και φόντο τη Βρύση στα αλώνια
Από παλαιότερη γιορτή κρασιού, που
στερηθήκαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Χαρά Μπαμπούλα
50 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Τάσος Κοροπούλης
50 ευρώ
-//Σύλλογος Ξηρονομαίων
50 ευρώ
-//Μάριος Ευσταθίου
60 ευρώ
-//Ντίνα Καπνογιάννη
20 ευρώ για τον δικαστικό αγώνα
Χριστίνα Hστχοοπ
20 ευρώ για λήψη έγχρωμου περιοδικού
Ισμήνη Βουδούρη
20 ευρώ
-//Αθανάσιος Καλοζούμης
20 ευρώ
-//Αναστασία Ευσταθίου
20 ευρώ
-//Γιαννούλα Τζανίμη
20 ευρώ
-//Χρύσα Πελ. Λυμπέρη
20 ευρώ
-//Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 35
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