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Για όσους εφαρμόζουν τις συμβουλές του Ησιόδου θα υπάρχει δικαιοσύνη και ευημερία
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Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019, στο ιερό των Μουσών με την ομάδα EuZin
(Πεζοπορία – ξενάγηση, οινογνωσία, ταβέρνα – χορός και Λίμνη Μουσών)
Δέκα τουλάχιστον τέτοιες εικόνες βλέπουμε κάθε χρόνο στην Κοιλάδα των Μουσών.
Μουσών Ένα, αποκλειστικά, έργο του Συλλόγου με το οποίο προβάλλεται η Άσκρη σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αν
δεν γίνει ο δρόμος προς το αρχαίο θέατρο, ξεχάστε τες…. Σελ. 6.
Αρχίζουμε μία προσπάθεια
σπάθεια για την κατασκευή ενός “Ησιοδικού πάρκου”.. Στην αρχική και υποτυπώδη ομάδα είναι ο ομότιμος καθηγητής κλασικής φιλολογίας Απόστολος Αθανασάκης, η φ
φιλόλογος Νάντια Τάτση,
η, ο οικονομολόγος Χρήστος Ζωγράφος και … διευρυνόμαστε. Σελ. 13.

Αρχαιρεσίες του
υ Συλλόγου: Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020. Σελ. 13.

Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένος ο Καινούργιος
αινούργιος Χρόνος
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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. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται
και αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα
διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέντρο. Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € στο Πνευματικό
Κέντρο και από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
ohsiodos@gmail.com και 71elenibi@gmail.com.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των
εξόδων, ενημερώνοντάς μας σχετικά (6937281017).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Δυστυχώς, γράφουμε μόνον δύο, γι’ αυτό
Περιμένουμε άρθρα σας
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
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ΣΣ – συμβάντα - γεγονότα
H τελευταία βδομάδα του Δεκέμβρη κάθε χρόνο
έχει μια ιδιαίτερη επίδραση σε όλους μας. Αγγίζει
τα βάθη της ψυχής μας και έχει την ικανότητα να
μας ξανακάνει παιδιά. Η ατμόσφαιρα αυτών των
ημερών φαντάζει αληθινά και μας ωθεί να ξαναγεννηθούμε μες στην μαγεία της παιδικής μας
αθωότητας.
Χριστούγεννα!! Ο Θεός κλίνει τους ουρανούς
και έρχεται στη γη. Γιορτή που σου δίνει το έναυσμα να πεις σ' αγαπώ, να πεις συγνώμη!
Φέτος τα Χριστούγεννα να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να εκκλησιαστούμε να στολίσουμε, να
τραγουδήσουμε, να κάνουμε δώρα στους αγαπημένους μας και να ακούσουμε τα κάλαντα. Να μη
διώξουμε κανένα παιδί ν' αφήσουμε να πλημμυρίσει με τις φωνούλες τους και τα καμπανάκια
τους κάθε γωνιά του σπιτιού μας και της ψυχής
μας.
Αυτά τα Χριστούγεννα ας φροντίσουμε να τα
ζήσουμε δυνατά γιατί με τις αλλαγές που ζούμε
και που έρχονται "τίς οίδε τί μέλλει γενέσθαι"
Τελειώνει και αυτή η χρονιά αλλά όχι οι ελπίδες
μας, οι επιθυμίες και οι προσδοκίες μας, και όταν
αυτές είναι θετικές όλα τακτοποιούνται.
Η "Φωνή της Άσκρης" ακόμη μια φορά σας κρατά Χριστουγεννιάτικη συντροφιά. Περιηγηθείτε
τις επόμενες σελίδες σταθείτε και προβληματιστείτε στην σελ.7 " ο δρόμος της Κοιλάδας" πως
μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί για το καλό
όχι μόνο του χωριού μας αλλά και όλης της περιοχής. Στην σελ.9 διαβάστε "το "λιοτρίβι των Λεβεταίων" και αναπολήστε τα παιδικά σας χρόνια όσοι έζησαν σε χωριά-. Βέβαια το θέμα αυτό ξεπέρασε τους αρχικούς όρους του περιοδικού που λέει, όχι περισσότερο από μια σελίδα. Το βρήκαμε
στο διαδίκτυο και αφορά το χωριό μας, αλλά δεν
γνωρίζουμε τον συγγραφέα, και μη μπορώντας να
επέμβουμε το αφήσαμε ως έχει, χαλάλι του.
Ακόμη ας φροντίσουμε στην Γ. Συνέλευση του
Συλλόγου να είμαστε όλοι παρόντες.
Η χρονιά του ΄19 σε λίγο θα είναι παρελθόν.
Λένε πως όσοι προσεύχονται καθημερινά για την
ειρήνη του κόσμου στην ουσία την προετοιμάζουν,
ας το κάνουμε δεν κοστίζει.
Καλή ανάγνωση, Καλή και ευλογημένη Χρονιά
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Σελίδα 2

Προσοχή στην γλώσσα
γλώσσης τοι θησαυρός εν ανθρώποισιν άριστος φειδωλής
άριστος θησαυρός μες στους ανθρώπους η φειδωλή1 η γλώσσα,
που σαν προχωράει με μέτρο είναι πολύ μεγάλη η χάρη της.
Αν πεις κακία, γοργά και ο ίδιος θ’ ακούσεις μεγαλύτερη.
Δυσάρεστος μην είσαι σε τραπέζι που φιλοξενεί πολλούς.
Από κοινό τραπέζι αντλείς πάρα πολλή χαρά με ελάχιστη δαπάνη2.
(Ησίοδος, Ε&Η,719-723)
Σχόλια Πρόκλου
Ο θησαυρός της γλώσσας είναι η απόκρυψη
μέσα στην ψυχή των σκέψεων και των φαντασιώσεων όταν αυτές δεν εξωτερικεύονται από
την απερίσκεπτη κίνησή της, γιατί η κρίση
πρέπει να ορίζει στη γλώσσα την κατάλληλη
στιγμή τις κίνησής της, και όχι η γλώσσα να
είναι κυρίαρχη του εαυτού της.
Το ότι η χάρη της γλώσσας είναι μεγαλύτερη όταν η γλώσσα είναι μετρημένη και το ότι η
απερισκεψία της γίνεται αρχή μεγαλύτερων
και οδυνηρότερων ακουσμάτων, και τα δύο
αυτά έδειξαν παραστατικά ότι αυτό το όργανο
είναι ταυτόχρονα επιθυμητό και ανεπιθύμητο.
Έτσι λένε και ότι ο Πιττακός, όταν ο Άμασις
του έστειλε ένα σφαγείο και του ζήτησε να του
στείλει πίσω το καλύτερο και ταυτόχρονα χειρότερο μέρος του σφαγείου, εκείνος επέλεξε
και του έστειλε τη γλώσσα.
Φαίνεται, μάλιστα, ότι η φύση έβαλε μπροστά της τον φράχτη των δοντιών κλείνοντας
την μέσα επειδή είναι αδύναμη και απρόσεκτη, ευκίνητη και παρορμητική. και έβαλε το
κεφάλι να βρίσκεται από πάνω της, υποδεικνύοντας ότι το μέτρο της πρέπει να ορίζεται
από τη λογική.
Και η συμπεριφορά; Να μην είσαι δύστροπος σε πολυπρόσωπο τραπέζι. Αυτά επιτρέπουν τη συμμετοχή στα αποκαλούμενα τραπέζια της κοινής προσφοράς, γιατί αυτά μπορούν να είναι πολυπρόσωπα, καθώς αναγκά-

ζουν κάποιον να τρώει από κοινού μαζί με
πολλούς.
Να μην είσαι λοιπόν δυσπρόσιτος και δύστροπος σε αυτά που έχουν ελάχιστη δαπάνη
και πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση λόγω της
επικοινωνίας, γιατί έτσι παλιά συνέτρεχαν οι
άνθρωποι στη Σπάρτη και σε άλλα μέρη συνεισφέροντας καθένας στο κοινό τραπέζι και
τρώγοντας με τους άλλους.
Σχόλια γράφοντος
Ας μείνουμε στην προτελευταία συμβουλή
του Ησιόδου στο παραπάνω κείμενο (Δυσάρεστος μην είσαι σε τραπέζι που φιλοξενεί πολλούς) και ας έλθουμε στην καθημερινότητα.
Βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι (μία γιορτή, στην
ταβέρνα κλπ). Γιατί βρισκόμαστε; ασφαλώς
για να περάσουμε καλά. Άρα δεν έχουν θέση
οι σχολιασμοί, το κουτσομπολιά, η επίλυση
κάποιας κόντρας κλπ. Όσοι τρώγονται με τα
ρούχα τους θα βρουν αλλού την ευκαιρία να
εκδηλωθούν. Μας μένει λοιπόν να μιλάμε ευχάριστα, από λίγο ο καθένας, χωρίς πηγαδάκια και επιδείξεις. Θα μιλήσουμε χαλαρά για
κάποια θέματα που μας απασχολούν και θα
κλείσουμε με ανέκδοτα και, γιατί όχι, κάποια
τραγούδια ή χορό. Θα επιδιώξουμε να είμαστε
ευχάριστοι και χαρούμενοι σε όλη τη διάρκεια
του τραπεζιού.
Και όταν γυρίσουμε στο σπίτι μας, θα νοιώσουμε μία ψυχική ευφορία.
(ΙΛΠ)

--------------------------1

Φειδωλός, είναι αυτός που παρέχει κάτι σε μικρές ποσότητες, με φειδώ, με μέτρο και περίσκεψη.
Δηλαδή από ευωχία, όπου ο καθένας φέρνει το δικό του φαγητό. Τέτοιου είδους ευωχίες στοίχιζαν ελάχιστα στον οικοδεσπότη.
1
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Σελίδα 3

Υγεία - Συνταγές
Πυραμίδα
Οδηγός σωστής διατροφής

Αν είναι αραιό το τζατζίκι μας προσθέτουμε λίγο
ταχίνι αν είναι πηχτό
χτό προσθέτουμε λίγο νερό.
Καλή σας όρεξη

Τριμίδα

ΣΥΧΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΟΧΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Αρωματικό λάδι στην κουζίνα μας
60 γρ. φρέσκα αρωματικά φυτά (ρίγανη, θυμάρι,
δεντρολίβανο, βασιλικός), 1-22 πιπεριές καυτερές
και μισό λίτρο φρέσκο λάδι του χωριού μας.
Σε γυάλινο βάζο τοποθετούμε κλαράκια από τα
παραπάνω φυτά πλυμένα και στεγνωμένα και
προσθέτουμε το λάδι. Σφραγίζουμε το βάζο για
δέκα ημέρες. Στην συνέχεια μεταγγίζουμε το λάδι
σε γυάλινο μπουκάλι και το διατηρούμε σε σκοτε
σκοτεινό και δροσερό μέρος. Το χρησιμοποιούμε
ησιμοποιούμε σε πρ
πράσινη σαλάτα και σε φέτα.
Για λέγε γέρο από τις εταίρες ποιες αλήθεια αγ
αγαπάς;
Εκείνες που πέφτουνε σαν τις ελιές τις παραγιν
παραγινομένες και τις άλλες που είναι κάπως άγουρες
άγουρες, σφιχτές σαν κολυμβάδες
Συνταγή για νηστίσιμο μοναστηριακό τζατζίκι
3 κουταλιές της σούπας ανοιχτόχρωμο ταχίνι
2 κουταλιές της σούπας λεμόνι
3 κουταλιές της σούπας νερό
1 κουταλιά της σούπας ξύδι
λίγο άνηθο, αλάτι, 1 αγγούρι και 2 σκελίδες σκόρδο.
Εκτέλεση
Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ (εκτός από το
αγγούρι και τον άνηθο) για να γίνει ένας χυλός.
Τρίβουμε το αγγούρι στον τρίφτη, ψιλοκόβουμε τον
άνηθο και ενώνουμε τα υλικά ανακατεύοντάς τα
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Σήμερα έφτιαξα τριμίδα ήλθε ο ανιψιός μου με
την γυναίκα του την είδαν και με πήραν στην κοροκορ
ϊδία. Όταν όμως την δοκίμασαν δεν περίσσεψε τίτ
ποτα για τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου, “φτιάξε άλλη” μου είπαν
ν τόσο νόστιμη ήταν.
Συνταγή τριμίδας
Μια παλιά συνταγή των μανάδων και των γιαγι
γιάδων μας. Τόσο απλή, γρήγορη, νόστιμη, και
θρεπτική !
Υλικά:
4 κούπες αλεύρι,1κούπα λάδι παραγωγής μας,
1,5 κούπα νερό και 0,5 κουταλάκι γλ. αλάτι.
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά τα ζυμώνουμε λίγο
και απλώνουμε την ζύμη στο ταψί με τα δάκτυλά
μας, της κάνουμε και κάποια σχέδια με το πιρούνι
και την ψήνουμε σε μέτριο φούρνο. Το πάχος της
να μη υπερβαίνει τον ένα πόντο, μόλις αρχίσει και
ροδίζει ελαφρά είναιι έτοιμη.
Χόρτα που αυτό το καιρό είναι άφθονα, με ελιές
θρούμπες που έχουν" ψηθεί", κρασάκι από το καικα
νούργιο και τριμίδα είναι ένα καλό και νόστιμο
γεύμα.
Το απογευματάκι καλέστε δύο φίλους σας
φτιάξτε και λουκουμάδες με το καινούργιο λάδι και
μέλι και είναι σα να γύρισε ο χρόνος πίσω 50-60
50
χρόνια.... κάπως έτσι ήταν φτωχικά αγνά... νον
σταλγικά.

Περί οίνου ο λόγος

......και ενώ ο μούστος έχει ωριμάσει
και έχει γίνει ένα υπέροχο κρασί, ας
πιούμε στην υγειά μας όλοι μαζί για
τον καινούργιο χρόνο, να τον
τ
μεθύσουμε, μήπως μας φέρει ένα καλύτερο
αύριο από το χθες
Όταν ο Οδυσσέας απολαμβάνει την φιλοξενία του
Αλκίνοου, του βασιλιά των Φαιάκων, του λέει:
Γιατὶ δὲν ξέρω ἄλλο σκοπὸ πιὸ
ὸ χαρωπὸ στὸν κόσμο,

παρ’ ὅταν μ’ ἥσυχη καρδιὰ ζοῦν ὀλοι μὲς στὴ χώρα
κι οἱ καλεσμένοι κάθονται
θονται μὲς
μ στὸ παλάτι ἀράδα
κι ἀκοῦνε τὸν τραγουδιστὴ κι ἔχουν
ἔ
τραπέζι ἐμπρός τους

ψωμιὰ γεμάτο καὶ ψητὰ κι ἀπὸ
ἀ κροντήρι παίρνει
ὁ κεραστὴς γλυκὸ κρασὶ καὶ
κα χύνει στὰ ποτήρια.
Ἀπ’ ὅλα, αὐτὸ μοῦ φαίνεται τὸ
ὸ πιὸ ὄμορφο πὼς εἶναι.
(Ομήρου Οδύσσεια, Ι,5-11,
11, μτφ. Ιάκωβου Πολυλά)

Σελίδα 4

Κοινοτικά και άλλα
Τοπική Κοινότητα Άσκρης
Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά...
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος 2020.
Με Υγεία και Ευτυχία σε σας και τις οικογένειές σας...!!!
Η Καινούργια Χρονιά ας είναι οδηγός για μια
ακόμα καλύτερη πορεία στην Άσκρη με την
παρουσία όλων σας...!!!
Ο πρόεδρος της Τ.Κ. ΑΣΚΡΗΣ
ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος, η 28η Οκτωβρίου του 1940, που αποτελεί ημέρα τιμής, ημέρα μνήμης και ημέρα σταθμό για
το Ελληνικό Έθνος.
Συγχαρητήρια στη μαθητιώσα νεολαία της Άσκρης, που παρήλασε και τίμησε την επέτειο του
«ΟΧΙ».

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός
Η συγκομιδή της ελιάς σε λίγες ημέρες τελειώνει και η ελαιοκομική περίοδος 2019 - 2020
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ήταν μία καλή χρονιά για τους παραγωγούς
σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές.
Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου πέρασαν από το
Ελαιοτριβείο 450 τόνοι ελιάς που παράχθηκαν
73,5 τόνοι λάδι.
Το Ελαιοτριβείο, καλά συντηρημένο, ανταποκρίθηκε πλήρως στην αποστολή του και η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θετική.
Το λάδι όπως πάντα είναι και φέτος εξαιρετικής ποιότητας.
Το διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού
ευχαριστεί όλους τους παραγωγούς για την
καλή συνεργασία και
εύχεται σε όλους καλές γιορτές και του χρόνου
να έχουν διπλάσια παραγωγή.
Άσκρη 7/12/2019
ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Ρουσέτης
Χωρίς λόγια

Άσκρη, μείναμε λίγοι, αλλά …
Όσοι κατοικούν στην Άσκρη πρέπει να νοιώθουν
όμορφα γιατί είναι υποχρεωμένοι να φιλοσοφούν
και να έχουν υπομονή.
(Μένανδρος, “Γενεθλίων διαίρεσις”, 347,27)
Σελίδα 5

Αναμνήσεις από τα παλιά
Αλήθεια, αναρωτήθηκαν οι σημερινοί νέοι πως
έφταναν οι τοπικές ειδήσεις σε όλους τους κατοίκους από την μια άκρη του χωριού στην άλλη;
Βέβαια θα μου πείτε ότι η κοινωνία ήταν μικρή
και ότι οι άνδρες στα καφενεία και οι γυναίκες
στις γειτονιές και με το αντάμωμα στο δρόμο,
μαθαίνονταν τα νέα. Υπήρχαν όμως και τα έκτακτα περιστατικά που έπρεπε να γνωστοποιηθούν εγκαίρως. Γι’ αυτά υποθέτω ότι η Κοινότητα μέσω γραμματέα ήταν υπεύθυνη με ανακοινώσεις να ενημερώνει. Εξ άλλου υπήρχε και η
καμπάνα .που ακούγοντάς την μαζεύονταν όλοι
στην αγορά. Για παράδειγμα άν έπιανε μια φωτιά, αν ερχόταν ένας γεωπόνος ή κάποιος πολιτικός, τότε χτυπούσε.
Σήμερα έρχεται ένα αγροτικό φορτηγό με όλα
τα καλούδια, και με το μεγάφωνο ο έμπορας ανακοινώνει το εμπόρευμά του. Το ίδιο γίνεται και
με την ένδυση το νοικοκυριό κ.α.
Για τα χειμωνιάτικα φρούτα όμως που δεν ευδοκιμούσαν στην περιοχή πως ενημερώνονταν; ο
ψαράς που ερχόταν να πουλήσει την μελαχρινή
μαρίδα της Αλυκής ή της Χαλκίδος πως θα μάθαιναν οι κάτοικοι του πάνω και του κάτω μαχαλά; Έτσι λοιπόν είχαμε τον πρωτόγερο ή τελάλη, τον Γιάνη Ανήψη- Κολοκυθά. Εκείνος είχε
βρει κεντρικό σημείο τα πατητήρια των Αργυραίων που...δέσποζαν σαν μικροί πύργοι στην
δημοσιά. Ήταν ο μπάρμπα Γιάννης ψηλός στητός καμαρωτός αδύνατος και παρά τα χρόνια του
φώναζε δυνατά "εγκίγκενι ρε ν'μαγαζί τ΄Κίτσο
Πλέστ καν σαβ πίσκ καλαμίθρα πεσ' δραχμέ οκάν",όπερ μεθερμηνευόμενο σήμαινε, ακούσατε
χωριανοί στο μαγαζί του Κίτσο Πλέστη έχουν
φέρει ψάρια καλαμίθρα 5 δραχμές την οκά. Έτσι
πήγαιναν και αγόραζαν οι ενδιαφερόμενοι. Το
ίδιο γινόταν και με τα φρούτα.
Ήμουν, θυμάμαι, 5-6 χρονών' Πλησίαζαν τα
Χριστούγεννα και ήμουν στους θείους μου τους
Αργυραίους, άκουσα την είδηση και πέρασα από
την αγορά. Ένα τεράστιο, στα μάτια μου, φορτηγό είχε πορτοκάλια, μήλα, φυρίκια, κάστανα
φουντούκια κ.α. Έτρεξα στο σπίτι μου γρήγορα
να το ανακοινώσω, αλλά μέχρι να κατέβει ο πατέρας μου, άργησε λόγω απόστασης, και μόλις
που πρόλαβε ψώνισε 1 οκά φυρίκια τα τελευταία.
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Ήλθε λοιπόν στο σπίτι, άνοιξε την πάνινη σακούλα και αράδιασε τα μικρά φυρίκια στο τραπέζι. Αυτά είναι, είπε, δεν είχε άλλα θα περάσουμε όλες τις καλές ημέρες μ' αυτά. Όμως θέλαμε να τα δοκιμάσουμε όπόταν η μαμά καθάρισε με τέχνη σαν τσιγαρόχαρτο την φλούδα από
το φυρίκι και το μοίρασε σε 7 φέτες, έβγαλε και
τούς σπόρους καταλαβαίνεται πόσο φάγαμε. Τα
υπόλοιπα τα έβαλε στο υπόγειο-ψυγείο-για τις
γιορτές.
Ακόμη θυμάμαι την γεύση της φυρικοφετούλας που δεν έφτασε ποτέ στο στομάχι γιατί έλιωσε, χάθηκε στην διαδρομή.
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Δυό συγχωριανοί μας, ο Αριστείδης Λυμπέρης,
ο περιπτεράς και ο Μήτσος Παπαλουκάς, ο κρεοπώλης, φαίνονται στην φωτογραφία σαν να
έχουν βάλει πλάτες και να προσπαθούν
σπρώχνοντας να κρατήσουν όρθιο το περίπτερο, στην παλιά πλατεία του
χωριού.
Μα δε βαριέσαι! άδικος κόπος! Το περίπτερο
του Αριστείδη λίγο αργότερα, έπεσε, μαζί με το
κρεοπωλείο του Μήτσου. Το έφαγε η μπουλντόζα και το έργο ανάπλασης της πλατείας. Στη
θέση τους τώρα, ένα παρτέρι με λουλούδια. Κι αν
τώρα με ρωτήσετε τί θα ήθελα περισσότερο τα
λουλούδια ή το περίπτερο, θα πω πως μου βάζετε δύσκολα, γιατί....δεν ξέρω τί να απαντήσω!..Ξέρω μόνο τί θ' απαντούσαν ο καημένος ο
Αριστείδης και ο μπάρμπα Μήτσος...

Σεισμικές δονήσεις
ΚΑΔΜΟΣ 27-10-1914
Τεράστιαι ζημίαι
Από του Σαββάτου 4 τρέχ. μηνός μέχρι και σήμερον η Θηβαϊκή γη σείεται διαρκώς εις ένα τρομακτικόν χορόν… Ούτω, του τέως δήμου Θεσπιών, το χωρίον Παλαιοπαναγιά και Νεοχώριον
κατεστράφησαν τελείως. Του Ερημοκάστρου ολόκληρος η ανατολική πλευρά...

Σελίδα 6

Ο Δρόμος της Κοιλάδας των Μουσών
Εκατοντάδες επισκέπτες έρχονται κάθε
χρόνο στην Άσκρη για να επισκεφθούν τις αρχαιότητες και να ενημερωθούν για την ιστορία
της, να περιηγηθούν στους χώρους της να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον, να διασχίσουν τον θεϊκό Ολμειό και να ανεβούν στην
Ιπποκρήνη και τον βωμό του Δία και φεύγουν
βαθιά ικανοποιημένοι και με τις καλύτερες
εντυπώσεις. Αλήθεια πότε άλλοτε έγινε αυτό
ή με ποιον τρόπο προβλήθηκε η Άσκρη στο
παρελθόν; μήπως αυτό το έργο του Συλλόγου
θα πρέπει να το ενισχύσουμε και να βάλουμε
όλοι ένα χεράκι ώστε ο τόπος αυτός της ιστορίας, των τεχνών και των επιστημών να γίνει
γνωστός σε όλο τον κόσμο.
Η Κοιλάδα των Μουσών διασχίζεται από
ένα ικανοποιητικό δίκτυο αγροτικών δρόμων,
με τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις
ισχυρές βροχοπτώσεις και τα χιόνια. Τα περισσότερα μνημεία συμπεριλαμβανομένων
των εξωκκλησίων είναι κατά μήκος του κεντρικού αγροτικού δρόμου (Επισκοπή, Άγιος
Γεώργιος, Άγιος Λουκάς, βωμός Μουσών, αρχαίο θέατρο). Από αυτόν ξεκινά και η ανάβαση στα μνημεία τα οποία βρίσκονται στα υψώματα (Ακρόπολη Άσκρας, Κουρσάρα, βωμός
του Διός, Ιπποκρήνη).
Τα τελευταία χρόνια, μετά την προβολή της
Κοιλάδας των Μουσών ακολούθησε μεγάλος
αριθμός επισκεπτών. Το αρνητικό είναι ότι
όποιος έλθει μία φορά δεν ξανάρχεται. Δεν
βάζει ο καθένας την περιουσία στο μήκους 5
χιλιομέτρων χωματόδρομο με την ανυπόφορη
σκόνη και μερικές φορές και νεροφαγώματα.
Έτσι ενώ το 2010 παρακολούθησαν την παράσταση στο αρχαίο θέατρο 1.500 θεατές, έκτοτε
ο αριθμός αυτών μειώνεται σταδιακά για να
φθάσουμε το 2017 σε μόλις 250. Ο λόγος; Ο
χωματόδρομος.
Από το καλοκαίρι του 2010 εκδρομείς με
τουλάχιστον ένα λεωφορείο κάθε μήνα επισκέπτονταν το αρχαίο θέατρο και το βωμό των
Μουσών. Η κατάσταση όμως του δρόμου αποτρέπει την πρόσβαση τουριστικών λεωφορείΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 28

ων. Τα τουριστικά λεωφορεία αρνούνται να
κινηθούν σε χωματόδρομο. Οι
περισσότεροι
ξεναγοί προσπαθούν, μετά την ξενάγηση στο
Μουσείο Θηβών να φέρουν τους εκδρομείς
στην Άσκρη, αλλά προσκρούουν στο χωματόδρομο.
Ο ανατολικός Ελικώνας με την Ιπποκρήνη,
τον βωμό του Διός, την ξεχωριστή κορυφογραμμή, τα πανέμορφα μονοπάτια και την υπέροχη θέα, είναι απαγορευτικός για τους ορειβάτες. Ο λόγος, και πάλι ο δρόμος. Αρνούνται να κινηθούν οι οδηγοί των λεωφορείων
μέχρι τους πρόποδες.
Η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και χωρίς κανένα τεχνικό έργο, τουλάχιστον μέχρι το
θέατρο, τον καθιστά τρωτό στις ισχυρές νεροποντές με αποτέλεσμα ορισμένα κτήματα να
πλημυρίζουν και να γεμίζουν χαλίκι.
Οι φιλότιμες προσπάθειες του Δήμου για
την αποκατάσταση των ζημιών είναι δαπανηρές και παρέχουν μόνο μερική ανακούφιση.
Με την κατασκευή τεχνικών έργων και την
επίστρωση με άσφαλτο αίρονται όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, διευκολύνονται οι
αγροτικές εργασίες και αποδίδεται η Κοιλάδα
των Μουσών σε όλο τον κόσμο.
Σήμερα είναι εφικτή η σάρωση του δρόμου
με κινητή μονάδα γεωφυσικής έρευνας και σε
περίπτωση εντοπισμού αρχαιολογικών στοιχείων, ακολουθεί η ανασκαφή.
Η ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου
της Κοιλάδας των Μουσών σε μήκος 5 χιλιομέτρων επιτρέπει τις αρχαιολογικές ξεναγήσεις
και καλύπτει τις ανάγκες των ορειβατών. Εκτιμάται ότι κάθε Σαββατοκύριακο θα έχουμε
αφίξεις ορειβατών και καθημερινές επισκέψεις
ανθρώπων που θέλουν να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον της Άσκρης.
Το θέμα αυτό έχει τεθεί κατ’ επανάληψη
στον Δήμο, αλλά δεν έχει εκδηλωθεί καμία ενέργεια, εδώ και 10 χρόνια. Προφανώς δεν θέλουν και καλύπτονται από την πιθανή άρνηση
της αρχαιολογίας, ότι είναι αρχαιολογικός χώρος. Και εμείς τι κάνουμε;
(ΙΛΠ)
Σελίδα 7

Προσωπικότητες και άλλα…
Και οι δύο ιεροψάλτες εκ Νεοχωρίου. Ο Χαράλαμπος Μπιτσάκος ήταν δεξιός ψάλτης στο χωριό μας την δεκαετία του ’50. Τον θυμάμαι γιατί
ήταν βαφτιστήρι του παππού μου Θοδωρή, και
όταν ο τελευταίος είχε “πέσει”, το 1960, ερχόταν
στο σπίτι μας κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία
για να δει τον νουνό του.
Η αναφορά στις Θεσπιές, προφανώς λόγω
κεκτημένης ταχύτητος, δεν έχει θέση, δεδομένου
ότι ο Δήμος Θεσπιών καταργήθηκε το 1915 και το
Ερημόκαστρο ονομάσθηκε Θεσπιές το 1935.
(ΙΛΠ)

Επιλογές από την Άννα Νικολάου
Η προσευχή του Αχιλλέα στον Έρωτα:
" Έχεις με, Έρω, τρίδουλον, δούλον δεδουλωμένον.

Αν έξω του θελήματος και του ορισμού σου μ' εύρης,
τον εμαυτόν μου δίνω τον μεθ' όλης της καρδίας,
και ως άδικον και αλλότριον όρισε να με φονεύσουν...
ει δε είμαι του θελήματος και του ορισμού σου δούλος,
διατί να πάσχω, να πονώ, να θλίβομαι τοσούτον;
Να αρνούμαι, μα τας Χάριτας, τους συγγενείς και φίλους;

Τον εμαυτόν μου δίδω τον εις τας δικάς σου χείρας
και ει τι θέλεις όρισε, αυθέντη, με ποιήσου..."
(Αχιλληΐδα, μεσαιωνικό μυθιστόρημα)

Δημοτικό της Ηπείρου
"Είπαμε ψέματα πολλά, ας πούμε και μι' αλήθεια.
Φορτώσαμε έναν ποντικό εννιά κιλά ρεβύθια
κι αυτού στα μεσοσάμαρα σαράντα κολοκύθια.
Τα κολοκύθια είχαν νερό και στο νερό βατράχια,
και τα βατράχια λάλαγαν κι ο ποντικός εσκιάχθη
και το φορτιό του το 'ριξε και πιλαλώντας φεύγει..."

1976/Αλλαγές τοπονυμίων
Κάποια σχόλια
Η τελετή αφορά στον εορτασμό της μάχης του
Μαυρομματίου, 26 Οκτ 1825 (Βλέπε: Ι.Λ. Πέππας
“Στρατιωτική Ιστορία της Βοιωτίας”, Κεφ. 37,
σελ.409-419).
Με βάση τα απορρέοντα στοιχεία, πρέπει να
έγινε τη δεκαετία του ’30.
Γράφει ο Κωνσταντίνος Λουκά Ζαρίφης εκ
Παλαιοπαναγιάς. Έφεδροι Αξιωματικοί τότε ήταν οπωσδήποτε ο Κ.Λ. Ζαρίφης και ο Αλέξανδρος Αναστασίου Τζανίμης. Ο παπαΔημήτριος
Παπαζαρίφης αντικαταστάθηκε το 1940 από τον
παπαΠαύλο Κιούση.
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9) Αι παρά τη Κοινότητι Άσκρης κατωτέρω θέσεις
μετονομάζονται ως εξής: “Καραούλι” εις “Σκοπιά”
(Μυγδαλάκι), “Ντράσα” εις “Πλάκα”

Σελίδα 8

Το λιοτρίβι των Λεβεταίων
Πριν από καμιά 60αριά χρόνια, τότε που η φτερωτή στο λιοτρίβι των Λεβεταίων ακόμα γύριζε, αν
έβγαζες το φρένο της, τράβαγες πάνω της την χοάνη, άλλαζες την ροή του νερού και έριχνες τα ήδη
λιγοστεμένα νερά στα φτερά της. Παρότι η κινητήρια δύναμη ήδη είχε ήδη αλλάξει και ξεφύγει από
την υδροκίνηση, εκεί ακόμα βρισκόντουσαν τα υπόλοιπα, τα μουτάφια με τις ελιές ανάμεσα, πιεσμένα από τις κλωθογυρίζουσες βαριές λίθινες μυλόπετρες κάνανε την ψυχρά έκθλιψη, στην οποία
τώρα πλέον ξαναγυρίζουν οι μηχανές για πιο υγιεινό λάδι, απ’ ότι είχαμε με την θερμή..
Όμως εμείς Τότε, σαν παιδιά της πόλης, που στο
χωριό πηγαίναμε καλοκαίρια ή για κάποιες άλλες
περιστάσεις, στην διάρκεια του χρόνου, άλλα χαιρόμασταν και είχαμε κατά νου.... .
Κανά δυο - χρόνια πριν τελειώσει η δεκαετία του
΄’50 ήταν… Έτσι για να θυμόμαστε οι Παλιοί, κάποιες στιγμές από τις δραστηριότητες των Παλιών
Θηβαίων και Πέριξ... Δεν θα ‘μουν 6-7 χρονών. Κανά μήνα ή δυο αργότερα από κάποιο Οκτώβρη…
Κάτι λίγες, καμιά 25αριά ρίζες ελιές είχε δώσει με
το ζόρι η γιαγιά και ο μεγάλος αδελφός στον πατέρα μου, για να μη ξεκόψει από το χωριό, αν και ο
παππούς δεν ήθελε, γιατί είχε κάνει το χρέος του
και τον είχε σπουδάσει. Πάντως, χάρη σε αυτές τις
ελιές, κατά Νοέμβρη/Δεκέμβρη, η χαρά μου μεγάλη, αφού ήταν να πηγαίνουμε στην Παλιοπαναγιά
- Άσκρη για τους Νέους, στρωματσάδα με όλα τα
ξαδέλφια, πλάκες και γαϊδαροκαβαλαρία στο λιομάζωμα. Ξένοιαστα χρόνια. Οι άλλοι μαζεύανε ελιές και γω με συνομήλικα ξαδέλφια δίπλα τους
σαλιγκάρια. (Μπορεί οι Κρητικοί να προβάλλουν
τους κοχλιούς τους, αλλά όποιος δεν έχει φάει κουρασμένος, βράδυ Δεκέμβρη σαλιγκάρια από τους
ελαιώνες στα πόδια του Ελικώνα, ψημενομαγειρεμένα στο τζάκι θα πρέπει να το αναζητήσει και να
το κάνει. Έτσι για να συγκρίνει και να' αφήνει τους
Κρήτες να παινεύονται).
Συνήθως με βάζανε σε ένα ήσυχο γαϊδουράκι
θείου μου, πάνω στο σαμάρι, ανάμεσα σε 2 ή 4 κοφίνια ελιές, που είχαν δέσει ζερβόδεξα, με ισορροπημένο βάρος εκατέρωθεν και περισσή τέχνη με
θηλιές στο ζώο. Και πήγαινα καμαρωτός - από τον
ελαιώνα στο λιοτρίβι των Λεβεταίων, κατά Νιχώρι
για να πατήσουν τις ελιές. Έλα όμως που μια μέρα,
για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι, δεν φέρανε το
ήσυχο, υπομονετικό γαϊδουράκι, αλλά ένα άλλο
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Κυπραίικο, από άλλο θείο μου,. Ψηλό και δύστροπο, γαϊδουρομούλαρο ήταν τούτο. Αλλά εγώ ανίδεος επέμενα για την συνηθισμένη μου γαϊδουροκαβαλαρία. Είδαν και αποείδαν, με βάλανε επάνω , με
στρίμωξαν με τα κοφίνια, μόνο που δεν με δέσανε
στο σαμάρι σαν τον Ελ Σίντ μετά το θάνατό του,
που νίκησε νεκρός την μάχη με τους Μαυριτανούς,
βάλανε και τον Γρηγόρη τον ξάδελφό μου στα καπούλια , κανά χρόνο μικρότερό μου, αλλά που ήξερε το ζώο, αφού δικό τους ήταν, και ...φύγαμε…
Ήθελα να κρατάω και το καπίστρι μόνος μου ! Οι
θείοι δίπλα βάδιζαν σαν τους σωματοφύλακες του
αμερικάνου προέδρου, που τρέχουν δίπλα στην
θωρακισμένη λιμουζίνα του.
Και εκεί που πηγαίναμε,
ωραία και καλά, να 'σου ο Γρηγόρης, για να μου κάνει πλάκα, τραβάει από την τριχιά που
δένανε το ζώο στην βοσκή και κρεμότανε πίσω στο
σαμάρι, το παλούκι και το χώνει, πίσω, κάτω από
το σαμάρι στο κυπραίικο ζωντανό. Το τί έγινε, μοναχά άμα το ζούσες θα το καταλάβαινες.
Ο Γρηγόρης βέβαια είχε σκάσει στα γέλια και ακλόνητος αναβάτης στα καπούλια κρατιόταν, οι
θείοι τρέχανε, με την ψυχή στο στόμα, κρατώντας
τις τραγιάσκες στο κεφάλι, κατεβάζοντας όλα τα
θεία και ιερά συνάμα, σκούζοντας στον ξάδελφο,
εγώ κτυπιόμουνα στο σαμάρι σαν βελέντζα στην
νεροτριβή, με κίνδυνο να βρεθώ στον τράχηλο, κεφάλι ή στα πόδια του γομαριού, το γαϊδούρι γκάριζε σκούζοντας κι αυτό συνάμα, με το κεφάλι του
στα ύψη και τα αυτιά ορτσωμένα, οι κόφες κουνιόντουσαν και το κτυπούσαν στα πλάγια της κοιλιάς,
το καπίστρι σερνόταν χάμω, με κίνδυνο να το πατήσει και να πατηθούμε εμείς, κόφες και ελιές πριν
από τις μυλόπετρες στο λιοτρίβι. Τελικά μάλλον
κουράσθηκε από την πηλάλα το ζώο, έκοψε ταχύτητα και κανα χιλιόμετρο πιο κάτω μας πρόφτασαν
οι μπαρμπάδες.
Φυσικά οι ελιές από τις κόφες είχαν μείνει οι
μισές, λίγο λάδι βγήκε κι απ' αυτές που είχαν απομείνει, γιατί είχαν ήδη πατηθεί και συνθλιβεί από
το ποδοβολητό, αλλά η αδρεναλίνη στα ύψη, αφού
η ψυχή μου και τα φυλλοκάρδια μου, από τον ξέφρενο καλπασμό του κυπραίικου γαϊδουριού είχαν
φτάσει στην .... Κύπρο…. Ακόμα το θυμάμαι…. κάθε φορά που περνάω εκεί.
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Διαφημίσεις και άλλα
Πως θα έχει μια χώρα Ευημερία, Ανάπτυξη,
Πλούτο;
Οι οικονομολόγοι μας καθοδηγούν με 8 προϋποθέσεις:
1. Στρατιωτική Ασφάλεια ΚΑΙ Νόμος και Τάξη
2. Μηδενισμό της διαφθοράς (πολίτες – θεσμούς)
3. Νόμους που να ελαττώνουν τους Φόρους και
την Ανεργία
4. Τεχνολογικά πολύ Μορφωμένο και Ευέλικτο
Εργατικό Δυναμικό
5. Υψηλού επιπέδου Υποδομές και Τηλεπικοινωνίες
6. Δίκαιες, Διαφανείς και Ανταγωνιστικές Αγορές (παραγωγή και εμπόριο)
7. Συμβόλαια/Συμβάσεις που να ‘’επιβάλλονται’’
με Αξιοπιστία
8. Χαμηλή Φορολογία των Επιχειρήσεων, περίπου στο 10-15%.
Επισημάνσεις
Παρατηρούμε ότι Στρ. Άμυνα - ΝΟΜΟΣ και
ΤΑΞΗ και μηδενισμό ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ είναι στην 1η
και 2η προτεραιότητα.
Μη ξεχνάμε την Τουρκία κοντά μας. Σε λίγα
χρόνια θα έχει και πυρηνικά όπλα, και πληθυσμό 150 εκατομμύρια. (Νίκος Γραμματικόπουλος)
ΔΩΣ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ
Δώσμου το χέρι σφίξε με, αγάπη μου προχώρα
μαζύ τον δρόμο πήραμε, μαζύ την ανηφόρα.

Άσ’την καρδιά σου να σκιρτά, ωραία που ’ν’ η αγάπη

δίδυμες γίναμε ψυχές, κανείς δεν μας χωρίζει.
Στου δειλινού το φέγγισμα, καίγομαι σαν λαμπάδα.

Γείρε στο στήθος μου ξανά, άσ’τα μαλλιά στ’ αγέρι.
Στο μάγουλο το άγγιγμα του βλέφαρου ανάβει,
φωτιές που καίν’το σύννεφο, την φύση πυρπολάνε.

-Γιατί παιδί μου γίνεται πάντα ότι λέει η μάνα
σου!!!
Το εθνικό σπορ των Ελλήνων δεν είναι το ποδόσφαιρο.
Είναι η απαξίωση, η αμφισβήτηση και η συκοφάντηση των άλλων, ειδικά όταν κάνουν κάτι σημαντικό.
Γιάννης Τσαρούχης
(Το λιοτρίβι των Λεβεταίων, συνέχεια από σελ. 8)
Και θυμάμαι και τον μακαρίτη.... Γιατί δυστυχώς
στην συνέχεια της ιστορίας υπάρχει τραγικό τέλος..
Ο ξάδελφος Γρηγόρης, που μαζί, μου είχε μάθει
Τότε και βάζαμε μπρος και το τρακτέρ τους, με
συρματάκι ή τσιμπιδάκι μαλλιών στην κλειδαριά
και το πηγαίναμε μπρος - πίσω στην αυλή, καταπλακώθηκε στην Κωπαΐδα, έγινε άγγελος μετά
από λίγα χρόνια - παιδί ακόμα - γιατί σε στροφή
εκεί, έπεσε σε σούδα με το τρακτέρ. Προσοχή στα
αγροτικά μηχανήματα και της δουλειάς εργαλεία....
Στο λιοτρίβι ο βασικός μηχανισμός ήταν οι μυλόπετρες: Συνήθως κυλινδρικές ή σπανιότερα κωνικές πέτρες, μία έως τέσσερεις, που κυλίονται κυκλικά πάνω σε επίπεδη επιφάνεια αλέθοντας τις
ελιές. Συνήθως η άλεση γίνεται μέσα σε κλειστό
χώρο που ονομάζεται Κόθρος. Μέσα στον Κόθρο
αδειάζεται ο ελαιόκαρπος τον οποίο πολτοποιούν
οι πέτρες περιστρεφόμενες. Πολύ παλιά, η κίνηση
περιστροφής των πετρών γίνονταν με ζώα, συνήθως γαϊδούρια ή άλογα, αργότερα με μηχανικά μέσα. Όταν ο πολτός ήταν έτοιμος, (κατά την κρίση
των υπευθύνων) μεταφερόταν σε ειδικά σακιά που
λέγονταν μουτάφια ή τσόλια. Αυτά τοποθετούνταν
σε πιεστήριο με κοχλία, κοινώς «βίδα», που τα πίεζε
και έτσι έβγαινε το λάδι. Η βίδα περιστρεφόταν
χειρονακτικά. Αργότερα χρησιμοποιούνταν υδραυλικά πιεστήρια.
(FB Hiron Kentavros)

Είν’ η αγάπη μούδιασμα, τυφώνας, καταιγίδα,

δώσμου το χέρι σφίξε με, μην σταματάς προχώρα,

μαζύ τον δρόμο πήραμε, αγάπη μου προχώρα.
Γιάννης Σ. Γκανάσος
Μην συζητάς με ηλίθιους, σε σέρνουν κάτω στο
επίπεδό τους και σε κερδίζουν με την εμπειρία
τους.
Mark Twain

-Μπαμπά γιατί η γλώσσα που μιλάμε λέγεται
μητρική;
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου από την εκδρομή του Συλλόγου στα Μετέωρα.
Μετά τη λήξη της 2ετους θητείας το ΔΣ του Συλλόγου γυναικών Άσκρης προσήλθε στις
23/11/2019 σε γενική συνέλευση και στην διεξαγωγή εκλογών....το νέο ΔΣ του συλλόγου είναι:
Άννα Μαρία-Καβρούζου πρόεδρος
Δήμητρα Μελετίου-Χολιασμένου αντιπρόεδρος
Άννα Σουφλέρη-Κλεφτογιάννη γραμματέας
Κατερίνα Μελετίου-Μαλέση ταμίας
Νίκη Κατσιμίχα-Κορδώνη μέλος
Κωνσταντίνα Παπαλουκά μέλος
Ανθούλα Ρουσέτη μέλος και
Σωτηρία Τσούκα-Παπαντωνίου αναπληρωματικό μέλος.....
Στις 7/12/2019 το ΔΣ σε συνεργασία με τον
Δήμο Αλιάρτου -Θεσπιών και την ΤΚ Άσκρης
έδωσε με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Άσκρης το έναυσμα για
την δημιουργία εορταστικής ατμόσφαιρας για την γέννηση του θεανθρώπου.... Η γιορτή πλαισιωνόταν από αnimateur για τους μικρούς μας φίλους και facepainting κέρασμα χριστουγεννιάτικων λιχουδιών καθώς και ζεστό τσάι και σοκολάτα..... Τα παιδία τραγούδησαν τα κάλαντα και
χριστουγεννιάτικα τραγούδια....
Στις 15/12/2019 ο Σύλλογος παρακολούθησε την παράσταση "Μαμά
Ρόζα" στο θέατρο "Αλίκη ".

Ευχόμαστε σε όλους

καλές γιορτές

με υγεία και ευτυχία στις οικογένειες μας....
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Μούσες εναντίον Σειρήνων
Ο Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μας εξέπληξε ευχάριστα, όχι τόσο για τον
τίτλο του βιβλίου του, αλλά κυρίως για την επιλογή της Άσκρης ως τόπου
πλοκής του έργου. Χρησιμοποιεί πρόσωπα και καταστάσεις του χωριού, κάνει αναφορές στα καφενεία και τις ταβέρνες, τις καλλιέργειες, το φυσικό περιβάλλον και κάνει εκτενή αναφορά στο
εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου.
Διηγείται την ιστορία ενός νέου που ζει υπό
την επήρεια των Σειρήνων. Αποκομμένος από το
γενέθλιο τόπο του, ανέστιος, βρέθηκε σε ένα μέρος(στην Άσκρη) με απροσμέτρητη ηλικία. Έμεινε για ένα διάστημα εκεί. Και όταν έφυγε είχε
πάρει μέσα του κάτι που αρνιόταν να γεράσει.
Ας δούμε κάποια αποσπάσματα:
- Σε ότι με αφορά το είδα και το πίστεψα αυτό.
Η γη εκείνου του τόπου του μικρού χωριού έγινε
Γαία στην οποία ανήκα. Πορίστηκα απ’ αυτή μίαν όρεξη που μου είχε λείψει και σε αντάλλαγμα
θα την υπερασπιζόμουν όπως μπορούσα. Άλλωστε τι είδους αρχαιολόγος ήμουν; Μαζί με την γη
θα επανακτούσα και την επαγγελματική μου
ιδιότητα…
- Οι Σειρήνες υπόσχονται να καταστήσουν
γνωστά στον ακροατή τους τα τετελεσμένα ότι
γράφτηκε από τις μοίρες και δεν πρόκειται να
ξαναγραφτεί φτάνοντας σε αυτή τη γνώση,
φθάνεις στο θάνατο. οι σειρήνες το κρύβουν αλλά τι άλλο σημαίνει ότι γνωρίζουν όσα έγιναν
πάνω στη γη. Εκείνος που θα γίνει κοινωνός μιας τέτοιας αλήθειας αυτομάτως παραιτείται από
το να παρέμβει στη ζωή και επομένως θα μείνει
ανενεργός θεατής και ακροατής του εκφυλισμού
του, με αντάλλαγμα το υπέροχο τραγούδι που
θα το ναρκώνει έως το τέλος…
- Η Κοιλάδα θωρακίζει τον προσκυνητή της
ώστε να αποφεύγει αυτή την κατάντια. Του
στέλνει ήχους, μυρωδιές για να λαμπικάρει το
μυαλό του, δημιουργεί εικόνες στο νου του που
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 28

απελευθερώνουν συνειρμούς. Έφερε και στο δικό
μου μία, πολύ ζωντανή…
Σειρήνες
Οι Σειρήνες κατέληξαν γυναικείες μειξογενείς οντότητες με κεφάλι και μισό σώμα γυναίκας και μισό σώμα αρπακτικού πουλιού.
Στην Οδύσσεια, όπου αναφέρονται για πρώτη
φορά, αλλά δεν περιγράφονται, είναι δύο, όπως
και στα Αργοναυτικά του Ορφέως. Στον Ησίοδο
και τον Απολλόδωρο είναι τρεις (η μία έπαιζε
αυλό, η άλλη λύρα, η τρίτη τραγουδούσε), κατά
άλλους τέσσερις, στον Πλάτωνα οκτώ (Πολιτεία 617 c).
Σύμφωνα με μια βοιωτική παράδοση, η Ήρα
έβαλε τις Σειρήνες να ανταγωνιστούν τις Μούσες στο τραγούδι, και όταν έχασαν, οι Μούσες
μάδησαν τα φτερά των αντιπάλων τους και έπλεξαν στεφάνια με αυτά που έβαλαν στο κεφάλι τους, σαν τρόπαιο για τη νίκη τους. Γι' αυτό
και σε αρχαίο άγαλμα στην Κορώνεια η θεά παριστάνεται να κρατά στα χέρια της Σειρήνες
(Παυσ. 9.34.3).
Κατά τον συγγραφέα:
Οι Μούσες αντιπροσωπεύουν το πνεύμα της
προσπάθειας, η οποία προϋποθέτει την άσκηση
της αυτοβελτίωσης. Για να επιχειρήσει κανείς
κάτι δημιουργικό, πρέπει να αποδεχθεί για τον
εαυτό του μια πειθαρχία που θα του δίνει ικανοποίηση. Δεν θα είναι αγγαρεία, γιατί δεν θα επιβάλλεται απ’ έξω. Απ’ αυτή την εσωτερική πορεία μπορεί να σχηματιστεί ένα νόημα για τη
ζωή: ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε για να μεταμορφώνεται και να μετασχηματίζει ότι τον περιβάλλει. Αντίθετα, το πνεύμα των Σειρήνων καλεί σε ηδονική επανάπαυση: λέει ότι ο άνθρωπος
γεννήθηκε για να διατηρεί τον εαυτό του ως έχει
και ότι η υπέρτατη ηδονή είναι τα πάντα γύρω
του να τον υπηρετούν και να τον κολακεύουν.
Αυτή ήταν και είναι η θανάσιμη γοητεία των
Σειρήνων. Όποιος τις ζυγώνει μένει στάσιμος και
στο τέλος πεθαίνει μέσα στην εγωπαθή του αδράνεια.
Ο καθηγητής κύριος Καραποστόλης έχει μιλήσει στην πλατεία και στο ΠΚ Άσκρης. (ΙΛΠ)
Σελίδα 12

Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού: “Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου”, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 9γ “Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου συγκαλείται το
Φεβρουάριο κάθε έτους. Η τακτική Γενική Συνέλευση κρίνει τη λογοδοσία του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους
καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου,
και αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση
την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής”.
Με βάση τα παραπάνω και ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, η τακτική Γενική Συνέλευση θα
γίνει το Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020.
Υπενθυμίζεται ότι ενεργά μέλη είναι όσοι
καταβάλουν την ετησία συνδρομή των 10 ευρώ. Άρα θα υπάρχει απαρτία. Όσοι κωλύονται
για την παραπάνω ημέρα και ώρα μπορούν να
ψηφίσουν με εξουσιοδοτήσεις, αφού καταβάλουν την ετησία συνδρομή.
Ησιοδικό πάρκο
Μέσα στη δεκαετία λειτουργίας του Συλλόγου επιχειρήσαμε να κάνουμε πολλά, αλλά
δώσαμε έμφαση στο αρχαίο θέατρο. Δυστυχώς
διαψευτήκαμε, αφού ακόμη και για την κοροϊδία των ανασκαφών ουδείς συγκινήθηκε. Ακόμη και το τελευταίο χαρτί, αυτό των Περιφερειακών εκλογών, δεν έπιασε. Ίσως γιατί
είμαστε ανακόλουθοι με τους νεοραγιάδες του
ωχαδερφισμού και του έχει ο Θεός.
Χωρίς να εγκαταλείπουμε το αρχαίο θέατρο
θα εστιάσουμε στην προβολή του έργου του
Ησιόδου, μέσω ενός σχετικού πάρκου. Εάν το
καταφέρουμε, η Άσκρη θα είναι ο δεύτερος ή
τρίτος πολιτιστικός προορισμός της Βοιωτίας.
Θέλουμε βοήθεια, όποιος νομίζει ότι αξίζει τον
κόπο, τον καλούμε να ενταχθεί στην ομάδα.
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Η Φωνή της Άσκρης
Φίλος και αναγνώστης του περιοδικού ζήτησε να αποφεύγουμε θέματα εθνικά και μεταναστευτικά, τα οποία δεν βρίσκουν σύμφωνους όλους. Η άποψή του σωστή και σεβαστή.
Πρέπει να αναδεικνύουμε πράγματα που μας
ενώνουν.
Η Φωνή της Άσκρης όμως, είναι πρωτίστως
εφημερίδα του Συλλόγου και επομένως πρέπει
να συμβαδίζει με τον σκοπό του που είναι “η
προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων και
του φυσικού κάλλους της Άσκρης”. Αλήθεια,
υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σαν αυτό που τείνει
να δημιουργηθεί, έχει καμία θέση ο Ησίοδος,
οι Μούσες και τα εξωκκλήσια μας;
Πνευματικό Κέντρο
Στο προηγούμενο τεύχος γράψαμε αναλυτικά το κόστος των κοινοχρήστων χώρων. Παρόλα αυτά κάποιοι επαίρονται ότι τους έφτιαξε ο Δήμος. Η συμβολή του Δήμου ήταν σημαντική και τονίστηκε με έμφαση. Εάν κάποιοι
δεν κατάλαβαν την “θυσία” του Συλλόγου,
είμαστε στη διάθεσή τους για περαιτέρω επεξηγήσεις.
Για πρώτη φορά ο Σύλλογος ζήτησε οικονομική βοήθεια από κάποιους συμπατριώτες,
αλλά... Ας είναι ήσυχοι, αυτό δεν πρόκειται να
ξανασυμβεί. Οι δωρητές φαίνονται στον πίνακα και είναι στην πλειονότητά τους πραγματικά επιφανείς Ασκραίοι.
Πίτα του Συλλόγου
Στο Πυργάκι, καλώς εχόντων των πραγμάτων το Σάββατο 4 Ιανουαρίου.
Στο Πνευματικό Κέντρο, εντός του Ιανουαρίου, με τον Παύλο Καρποδίνη. Είσοδος 5 ευρώ.

Επ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Σας ευχόμαστε
Κάθε οικογενειακή χαρά και ευτυχία
Και κάθε ατομική πρόοδο και ευημερία.
Σελίδα 13

Αποφθέγματα στρατηγών (Επαμεινώνδας)
Έλεγε πως το πιο ευχάριστο απ' όλα τα ωραία και
καλά πού του συνέβησαν ήταν το ότι νίκησε τους Λακεδαιμονίους στα Λεύκτρα ενόσω οι γονείς του, ο πατέρας
του και η μητέρα του, ήταν εν ζωή.
Όταν ο μονάρχης των Θεσσαλών Ιάσων έφτασε ως
σύμμαχος στη Θήβα, έστειλε δύο χιλιάδες χρυσά νομίσματα στον Επαμεινώνδα, ο οποίος ήταν πολύ φτωχός.
Εκείνος δεν πήρε το χρυσάφι, ενώ, όταν είδε τον Ιάσονα,
είπε: «Έκανες αρχή της αδικίας». Μετά δανείστηκε από
κάποιον πολίτη πενήντα δραχμές για τα έξοδα του στην
εκστρατεία και εισέβαλε στην Πελοπόννησο.
Όταν ο βασιλιάς των Περσών του έστειλε τριάντα
χιλιάδες δαρεικούς, παρατήρησε με αυστηρότητα τον
Διομέδοντα, γιατί έκανε τόσο ταξίδι για να διαφθείρει
τον Επαμεινώνδα. Τον διέταξε μάλιστα να πει στον βασιλιά ότι, αν σκέφτεται αυτά που συμφέρουν τους Θηβαίους, θα έχει δωρεάν φίλο τον Επαμεινώνδα, αλλά, στην
αντίθετη περίπτωση, θα τον έχει εχθρό.
Όταν οι Αργείοι έγιναν σύμμαχοι των Θηβαίων, πρέσβεις των Αθηναίων έφτασαν στην Αρκαδία και κατηγορούσαν και τους δυο' και όταν ο ρήτορας Καλλίστρατος εξύβρισε τον Ορέστη και τον Οιδίποδα για τις πόλεις
τους, σηκώθηκε ο Επαμεινώνδας και είπε: «Παραδεχόμαστε ότι ανάμεσα σε μας υπάρχει κάποιος πατροκτόνος
και ανάμεσα στους Αργείους κάποιος μητροκτονος· αλλά
εμείς διώξαμε εκείνους που έκαναν τέτοιες πράξεις, ενώ
οι Αθηναίοι τους δέχτηκαν».
Τους Βοιωτούς, οι οποίοι αναπαύονταν καθώς έμεναν
αργοί, ήθελε να τους κρατά διαρκώς υπό τα όπλα, και
κάθε φορά που εκλεγόταν Βοιωταρχης, τους προέτρεπε
λέγοντας: «Σκεφτείτε ακόμα μια φορά, άνδρες· αν γίνω
εγώ στρατηγός, θα πρέπει πάλι να εκστρατεύσετε».
Όταν έμαθε ότι ο υπασπιστής του πήρε μεγάλο χρηματικό ποσό από κάποιον που είχε πιαστεί αιχμάλωτος,
είπε: «Να μου επιστρέψεις την ασπίδα μου κι εσύ ν' αγοράσεις ένα καπηλειό, όπου να πας να ζήσεις, γιατί δεν
θα θέλεις πια να κινδυνεύεις όπως και προηγουμένως,
τώρα που ανήκεις στους πλούσιους κι ευτυχισμένους».
Όταν τον ρώτησαν ποιον θεωρεί καλύτερο στρατηγό,
τον εαυτό του, τον Χαβρία ή τον Ιφικράτη, απάντησε:
«Δύσκολο να κριθεί, όσο είμαστε ζωντανοί».
Όταν στην τελευταία μάχη του τραυματίστηκε και
μεταφέρθηκε στη σκηνή του, κάλεσε τον Δαΐφαντο και
στη συνέχεια μετά από εκείνον τον Ιολαΐδα. Όταν πληροφορήθηκε ότι οι άνδρες αυτοί είχαν σκοτωθεί, διέταξε
τους Θηβαίους να κάνουν ειρήνη με τους εχθρούς, επειδή
δεν είχαν στρατηγούς. Και τα λόγια του επιβεβαιώθηκαν,
καθώς γνώριζε άριστα τους συμπολίτες του.

(ΙΛΠ “Στρατιωτική Ιστορία της Βοιωτίας”, σελ. 579)
--------------------------------------------------------------------

Συμμαθητές
Μία πολύ όμορφη συνάντηση συμμαθητών
πραγματοποιήθηκε στις 15/12/19 το μεσημέρι στο
κέντρο SI BEMOL στο Αιγάλεω.
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Ήταν μια συνάντηση 70άρηδων και κάτι, συμμαθητών και συμμαθητριών που διαμένουν στην
Αθήνα.

Από αριστερά: Σεραφείμ Καραμπογιάς, Κων.
Κουρούνης, Ελ. Σταμάτη, Φρόσω Μαστροδήμου,
Ανδρ. Βαρελάς, Μαρία Σελιανίτου, Σωτ. Κρεμμύδας.

Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
α. Ένας οικογενειάρχης ξοδεύει 100 ευρώ περισσότερα του ενός τετάρτου του μηνιαίου προϋπολογισμού του κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα και
του περισσεύουν 2/3 του συνολικού υπολειπόμενου
ποσού.
Πόσα ξόδεψε την πρώτη εβδομάδα;
Α. 300 Β. 400 Γ. 600 Δ. 800 Ε. 1200
β.

Λύσεις προβλημάτων 27ου τεύχους.
Α. 6/35
Β. Αυτόν που σε αγαπάει.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανέκδοτο

Μια ημέρα η δασκάλα ρωτώντας τα παιδάκια γενικά για
τον γάμο ρωτά και τον Τοτό
Δασκάλα: Τι είδους γυναίκα θα ήθελες Τοτέ;
Τοτός : Μια να μοιάζει σαν φεγγάρι …….
Δασκάλα: Ω!!! Τι ωραία επιλογή , δηλαδή να είναι όπως
λέμε φεγγαροπρόσωπη, φεγγαρόλουστη
Τοτός : Όχι, θέλω να έρχεται το βράδυ και να εξαφανίζεται το πρωί!!!
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε
Απεβίωσε
Ευαγγελία
Χρήστου
συζ. Ιωάννη
1939
22/10/2019
Δημήτριος
Παπαϊωάννου Ιωάννης
1943
06/11/2019
Ζωγράφος
Γαλάνης
Γεώργιος
1931
19/11/2019
Αθανασία
Δήμου
Χήρα Αθανασίου
1938
13/12/2019
Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.

Ξεκαθαρίσματα

Είσαι ομοφυλόφιλος; Σεβαστό.. Δεν είσαι
όμως ομοφυλόφιλος όταν παίρνεις μέρος σε
prides χωρίς ρούχα, με γελοία βαψίματα σε όλο
σου το σώμα με αναπαράσταση του τι κάνεις το
κρεβάτι σου και βγάζοντας φωτογραφίες με τέτοια περιβολή δίπλα στο Εύζωνα για να τον γελοιοποιήσεις, επειδή ξέρεις πως δεν είναι σε θέση να αντιδράσει. Τότε είσαι ένας διεστραμμένος
πόρνος που προσβάλλει τους απανταχού ομοφυλόφιλους, αλλά και κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.
Είσαι άθεος; Επιλογή σου. Δεν σε άθεος όμως
με το να προσβάλεις σε κάθε ευκαιρία τα ιερά
σύμβολα της ίδιας μου θρησκείας, με το να διοργανώνεις προκλητικά φανερά δείπνα κρεατοφαγίας τη Μεγάλη Παρασκευή και να γελοιοποιήσει αγίους και μάρτυρες. Τότε είσαι ένας μισαλλόδοξος άνθρωπος που το μίσος για τη θρησκεία
σου δίνει νόημα στην άχαρη ζωή σου.
Είσαι φαν του (αποτυχημένου) μοντέλου της
παγκοσμιοποίησης; Δεκτό. Δεν είσαι όμως πολίτης του κόσμου με το να καις τη σημαία της χώρας σου, να αμφισβητείς την ιστορία της, να την
αλλοιώνεις προς όφελος των εχθρών στα πλαίσια τάχα της ειρηνικής γειτνίασης. Τότε είσαι
εθνικός προδότης και στη δύσκολη στιγμή θα
είσαι ο πρώτος που θα ξεπουλήσει τη μάνα, τον
πατέρα ακόμα και το ίδιο το παιδί σου για να
σώσεις το τομάρι σου.
Είσαι πρόσφυγας ή μετανάστης; Σε συμπαθώ
για όσα πέρασες. Όμως Δεν είσαι τίποτα από
αυτά όταν στη χώρα μου απαιτείς να μην είμαι
ελεύθερη στο να πιστέψω, να ντυθώ όπως προστάζει η κουλτούρα μου, να φάω ότι έχω συνηθίσει για να μην προσβληθείς εσύ.. Και να φοβάμαι για τα παιδιά μου γιατί στη δική σου κουλτούρα είναι αναλώσιμα. Τότε είσαι επικίνδυνος
άνθρωπος και δεν έχεις καμία θέση στη χώρα
μου που σου προσφέρει ασφάλεια και φιλοξενία.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 28

Κάποια στιγμή πρέπει να μπει τέλος στη δικτατορία της αμάθειας της εκπαίδευσης της αλαζονείας. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει η
εκκαθάριση στις ιδέες στα πιστεύω στις αξίες.
Γιατί πλέον κυριαρχεί η παρανόηση και ο παραλογισμός.
Ντόρη Βιτωράτου
Γιατί χτυπάμε ξύλο στο κακό;
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία οι
Δρυάδες (ενικός: η Δρυάς) ήταν Νύμφες των δασών. Το όνομά τους προέρχεται από τη Δρυς.
Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν νύμφες των
δέντρων, ειδικά των βελανιδιών, κάτω από τις
οποίες ζούσαν. Μέσα στα μεγάλα δέντρα με τις
πλούσιες φυλλωσιές, κατοικούσαν οι Δρυάδες.
Επειδή, σύμφωνα με το λεξικό του Ησύχιου, η
λέξη “Άσκρα” σημαίνει “δρυς άκαρπος” και το
ύψωμα Κουρσάρα, βόρεια του θεάτρου, είναι γεμάτο δρύες, καλό είναι να γνωρίζουμε κάτι για
αυτές.
Ήταν νεράιδες καλές, λυγερές και χαρούμενες, αθάνατες όσο ζούσε το δέντρο τους. Αυτές οι
όμορφες νεράιδες, προστάτευαν όχι μόνο την
φύση, αλλά και τους θνητούς.
Όταν ένας άνθρωπος φοβόταν κάποιο κακό,
όταν άκουγε λόγια απειλητικά και κατάρες, έτρεχε στο δέντρο μιας Δρυάδας και χτυπούσε με
το χέρι του τον κορμό. Η Δρυάδα άκουγε τον
κτύπο και αμέσως έδιωχνε μακρυά το κακό, τον
φόβο και την συμφορά.
Από εκείνα τα χρόνια μας έμεινε η συνήθεια
να χτυπάμε ξύλο, έστω κι` αν ούτε δέντρα ούτε
και νεράιδες υπάρχουν πια γύρω μας.
Ο δρόμος προς Αλίαρτο είναι γεμάτος αριστερά
και δεξιά με μπουκάλια νερού και κυπελάκια
καφέ. Είναι τιμή για τον Σωτήρη Τσιώρα και τον
Ανδρέα Καπονικολό που καθάρισαν ένα μεγάλο
μέρος του δρόμου. Αναζητούνται μιμητές.
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Επάνω: Ο Νώντας Μήτραινας με παιδιά της
γειτονιάς του.

Αριστερά: Ήμουν νιος και γέρασα. Δεν το
πιστεύω. Πανηγύρι στην Άσκρη. Αλλιώς την
λέγαμε τότε. Ο χρόνος. Πανδαμάτωρ.
(Γιάννης Λάμπρου)

Η ομάδα μας το …
Ενδεικτικά …
Προπονητής:
Σπύρος Μήτραινας
Τερματοφύλακας:
Λουκάς Πέππας
Κάτω αριστερά:
Μπάμπης Τακμάκης
Αναγνωρίστε τους…

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Ασκραίος (ανώνυμος)
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200 ευρώ

ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΑΣΑΤΕ
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ;
Αριθμός Λογαριασμού:
Τράπεζα Πειραιώς: 5155-051034-190
ΙΒΑΝ: GR25 0172 1550 0051 5505 1034 190
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