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Για όσους εφαρμόζουν τις συμβουλές του Ησιόδου θα υπάρχει δικαιοσύνη και ευημερία

Τριμηνιαία αναφορά στο χωριό μας ● Άσκρη Βοιωτίας ● ΤΚ 32001

Αριθμός Φύλλου 23● Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018

Από την παράσταση “Η επιστροφή των Μουσών” στο αρχαίο θέατρο Άσκρης
Κοπέλες από την Άσκρη και τα γύρω χωριά με επαγγελματίες ηθοποιούς και τη σκηνοθέτιδα Ευαγγελία Θαλασσινή. Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018.

Σάββατο, 11 Αυγούστου στην πλατεία της Άσκρης. “Έργα και Ημέραι” του Ησιόδου. Ο Δήμαρχος με τον
Πρόεδρο της ΤΚΑ, ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης. Μαζί τους ο πατήρ Γεώργιος με την πρεσβυτέρα.
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Αποστολή και διανομή του περιοδικούμας
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”

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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Σημείωση Σύνταξης
Είναι Σεπτέμβρης μήνας που συντάσσονται οι
γραμμές αυτές. Μήνας που μας ζητά ορθολογισμό,
μας προτρέπει να βάλουμε τάξη και πρόγραμμα μετά από την υποτιθέμενη καλοκαιρινή ξενοιασιά.
Γιατί όπως γνωρίζετε, το καλοκαίρι, εποχή διακοπών
και ξεκούρασης, ήταν κυριολεκτικά έντονο σκληρό
καυτό και επίπονο για τους περισσότερους.
Τέλος του Σεπτέμβρη και κει που περιμέναμε να
κυλήσει όμορφα και ομαλά το ρομαντικό φθινόπωρο, ξαφνικά σκιάστηκε από τα έντονα στοιχεία της
φύσης να κοντράρονται ποιό θα είναι ποιό ισχυρό.
Έτσι λοιπόν το φθινόπωρο έκανε την είσοδό
του....σαν την έξοδό του προς τον χειμώνα. Ας είναι....Φύση είναι αυτή, όπως της φερόμαστε, μας φέρεται μήπως και συνετιστούμε.
Επειδή όμως μέσα στο κακό συνυπάρχει και το καλό, ενημερώνουμε για όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν ή να το πληροφορηθούν ηλεκτρονικά, ότι το
πρόγραμμα των εκδηλώσεων του καλοκαιριού
πραγματοποιήθηκε με μεγίστη επιτυχία από τους
συλλόγους του χωριού μας με επίκεντρο την "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ" στο αρχαίο Θέατρο του
Ελικώνα.
Ή νέα χρονιά [κατά την εκκλησία] θα κυλήσει με
τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του τελευταίου Σαββάτου εκάστου μηνός. Σας περιμένουμε να εκτιμήσετε και να ωφεληθείτε από αυτές που ο Σύλλογός
μας ετοιμάζει. Προς το παρόν διαβάστε τα υπέροχα
άρθρα που επιλέγουμε τα καλλίτερα για σας, γιατί
περιέχουν αναμνήσεις, αλήθειες, ιστορία σπαζοκεφαλιές, πνευματικότητα και πολιτικά, όπως δείτε
στο τέλος της σελ.11 που τα λέει όλα με δυό λόγια.
Είμαστε υπό κατοχή που διαπερνά το ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΑ. Ζούμε πλέον από τις αναθυμιάσεις των
επιτευγμάτων των προγόνων μας και αυτών των
ηρώων που πολέμησαν και πέθαναν στον βωμό της
ελευθερίας. Όλα περιστρέφονται γύρω από την ύλη.
Ζούμε μια εποχή μεγάλων εξαπατήσεων
Με το βλέμμα στον Θεό, την ελπίδα, την θέληση
και το πείσμα θα τα καταφέρουμε γιατί χρειαζόμαστε ψυχικές δυνάμεις σοφία και πνεύμα. Μπορεί οι
σεισμοί, οι φωτιές, οι κυκλώνες και τα σύννεφα της
βροχής να κρύβουν τον ήλιο, όμως η Γη φωτίζεται
από την ΕΛΠΙΔΑ
Υγεία Αγάπη και Ειρήνη στις καρδιές μας.
Για την Φωνή της Άσκρης
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα

Σελίδα 2

Η αιτία των πολέμων
μήλων ενεκ' Οίδιπόδαο / για του Οιδίποδα τα πλούτη πολεμούσαν (στ. 163)
ο Δίας, ο γιος του Κρόνου, έφτιαξε, πιο δίκαιο κι ανώτερο, το θείο γένος των ηρώων. Λέγονται αυτοί ημίθεοι, η
προηγούμενη από μας γενιά πάνω στη γη τη δίχως όρια. Και τούτους ο κακός ο πόλεμος και η φοβερή η μάχη
τους αφάνισε, άλλους κάτω απ' τα τείχη της Θήβας της εφτάπυλης, στη γη του Κάδμου, καθώς για του Οιδίποδα τα ποίμνια πολεμούσαν, κι άλλους με πλοία κι επάνω από της θάλασσας το μέγα χάσμα οδηγώντας
τους στην Τροία για χάρη της καλλίκομης Ελένης.
Σχόλια Πρόκλου
“για τα κοπάδια του Οιδίποδα”: Με τα κοπάδια
δηλώνει ολόκληρη την περιουσία, λόγω της οποίας
οι γιοι του Οιδίποδα ξεσήκωσαν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου και πέθαναν μαζί και παραδόθηκαν σε μία νεκρική πυρά.
Σχόλια Λεκατσά
μήλων] σημαίνει τα πρόβατα ειδικότερα, αλλά
δεν δυνάμεθα να περιορίσουμε σε τούτο το έπαθλο του πολέμου, εφ' όσον μάλιστα η λέξη χρησιμοποιείται συνήθως προς δήλωση του μεγάλου
πλούτου. Ο ποιητής υπαινίσσεται τον πόλεμο των
Επτά επί Θήβας, ο οποίος κατέληξε στην καταστροφή των εκστρατευσάντων υπό την αρχηγία
του Αδράστου και Πολυνείκoυς ήρώων.
Σχόλια Γκιργκένη
Ο ποιητής δεν εννοεί κυριολεκτικά τα ποίμνια
του Οιδίποδα αλλά μετωνυμικά το βασίλειό του,
τις Θήβες. Η αναφορά στα ποίμνια του Οιδίποδα
έκανε ορισμένου; να πιστέψουν ότι ο Ησίοδος έχει
υπόψη του μια αρχαιότερη εκδοχή του πολέμου
των Θηβών, στην οποία επικρατούσαν διαφορετικά κίνητρα από την αποκατάσταση της νόμιμης
διαδοχής στη βασιλεία της χώρας. Στην πραγματικότητα ο Ησίοδος αναφέρεται στον περίφημο πόλεμο των επτά εναντίον της Θήβας υπό την αρχηγία του βασιλιά του Άργους Άδραστου. Ο πόλεμος
είχε σκοπό την αποκατάσταση του Πολυνείκη, γιου του Οιδίποδα και γαμπρού του Αδράστου, στο
θρόνο των Θηβών μετά το σφετερισμό του από τον
Ετεοκλή, αδελφό του Πολυνείκη, παρά τη συμφωνία των δύο γιων του Οιδίποδα να εναλλάσσονται
ανά ένα χρόνο στην εξουσία. Η εκστρατεία τελείωσε με την ήττα των Αργείων και την αλληλοσφαγή των δύο γιων του Οιδίποδα. Ο Ησίοδος συμπυκνώνοντας τα γεγονότα της εποχής των ηρώων
αναφέρεται στους δύο βασικούς πολέμους,: τον
πόλεμο εναντίον των Θηβών και τον πόλεμο της
Τροίας.
Στην αρχαιότητα ο πόλεμος εναντίον των Θηβών θεωρούνταν αρχαιότερος και πράγματι οι Θή-
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βες, όπως προκύπτει από τα αρχαιολογικά τεκμήρια, καταστράφηκαν έναν αιώνα πριν την Τροία
ΝIIa, η οποία θεωρείται συνήθως ως η πόλη του
Πριάμου. Από τα ποιήματα του επικού κύκλου τρία
σχετίζονταν με τις Θήβες και οχτώ με την Τροία.
Αν και όλα αυτά τα ποιήματα ήταν κατά πάσα πιθανότητα μεταγενέστερα από τον Ησίοδο, φαίνεται ότι ήδη στην εποχή του ποιητή το βασικότερο
υλικό της παράδοσης των δύο πολέμων ήταν ήδη
σχηματισμένο.
Σχόλια
Ο πλούτος φαίνεται ότι αποτελεί αιτία πολέμου
και όταν συνασπίζονται όλοι εναντίον του κατέχοντος μοιραία θα καταρρεύσει. Αξίζει να θυμηθούμε:
1. Θήβα του Οιδίποδος (1260-1230 π.Χ.): Η
απομονωμένη αλλά πλούσια Θήβα άντεξε την εκστρατεία των “Επτά επί Θήβας” και με μία Καδμεία νίκη τους κατέστρεψε. Στην επόμενη όμως,
“Εκστρατεία των επιγόνων”, καταστράφηκε.
2. Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.):
Η ισχυρή και πλούσια Αθήνα, έστρεψε όλες τις πόλεις εναντίον της και αρχικά μεν άντεξε, αλλά στο
τέλος της επιβλήθηκε Σπαρτιατική φρουρά.
3. Βυζαντινή αυτοκρατορία: Τα πλούτη του
Βυζαντίου προκάλεσαν επιθετικές ενέργειες από
ανατολή, βορρά και δύση. Το 1204 μ.Χ. καταλήφθηκε από τους Φράγκους και καταληστεύθηκε.
4. Γερμανία: Οι Γερμανοί ορέχτηκαν την ιστορία, τα μνημεία, το Αιγαίο και προ πάντων το
πλούσιο υπέδαφος της Ελλάδας και την κατέκτησαν κατά τον Β’ ΠΠ, αλλά δεν μπόρεσαν να την
κρατήσουν. Έχοντας όμως εμμονή στον σκοπό,
δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες, και με
την επιβολή των μνημονίων έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον πλουτοπαραγωγικό ιστό της Χώρας.
Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε η δικαιολογία:
Η αποκατάσταση του Πολυνείκη στην πρώτη, ο
ηγεμονικός ρόλος στη δεύτερη, η δήθεν επαναφορά στον θρόνο του Ισαάκιου Β΄ Αγγέλου στην τρίτη
και η σωτηρία της Χώρας στην τέταρτη.
(ΙΛΠ)

Σελίδα 3

Η γυμνή αλήθεια
Ένας θρύλος του 19ου αιώνα
λέει ότι η Αλήθεια και Το Ψέμα
συναντήθηκαν κάποτε. Το Ψέμα
καλημέρισε την Αλήθεια της είπε «Ωραία μέρα σήμερα». Η Αλήθεια για να βεβαιωθεί κοίταξε
γύρω και τον ουρανό και όντως η
μέρα ήταν ωραία.
Περπάτησαν για λίγο ώσπου
έφτασαν σε ένα μεγάλο πηγάδι
γεμάτο νερό. Το Ψέμα βούτηξε
το χέρι του στο νερό και γυρίζοντας στην Αλήθεια της είπε «Ωραίο και ζεστό το νερό. Θες να
κολυμπήσουμε μαζί»? Και πάλι η
Αλήθεια ήταν καχύποπτη. Δοκίμασε όμως με το χέρι της το νερό
και πράγματι ήταν ζεστό.
Μπήκαν λοιπόν και οι δυο τους
στο νερό και κολυμπούσαν για

αρκετή ώρα, όταν ξαφνικά το
Ψέμα, βγήκε από το πηγάδι, φόρεσε τα ρούχα της Αλήθειας και
εξαφανίστηκε.
Η Αλήθεια θυμωμένη βγήκε
γυμνή τρέχοντας παντού ψάχνοντας για το Ψέμα να πάρει τα
ρούχα της. Ο κόσμος που την
έβλεπε γυμνή, γύριζε το βλέμμα
του αλλού είτε από ντροπή είτε
από θυμό. Η φτωχή Αλήθεια
ντροπιασμένη γύρισε στο πηγάδι
και χώθηκε εκεί για πάντα.
Έκτοτε το Ψέμα γυρίζει ανενόχλητο ντυμένο σαν Αλήθεια
ικανοποιώντας τα τερτίπια του
κόσμου, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν θέλει να δει τη γυμνή Αλήθεια.

(Ο πίνακας με την Αλήθεια να
βγαίνει από το πηγάδι είναι του
Γάλλου Jean-Léon
Jean
Gérôme, 1896)

Προζύμι και βασιλικός

από απάτες σε βάρος τους, με τον διοικητή του Α.Τ.
Οι νοικοκυρές παλιότερα,
ερα, αλλά και σήμερα ορ
ορι- Αλιάρτου.
2018 στο συνεδριακό Κέντρο ΑλιάρΑλιά
σμένες, έφτιαχναν προζύμι με βασιλικό στις 14 - Σάββατο 22-9-2018
του.
Καρκίνος
μαστού:
Πρόληψη,
θεραπεία.
Σεπτεμβρίου εορτής του Σταυρού, και το χρησιμ
χρησιμοΠερισσότερα και λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε
ποιούσαν για την παρασκευή ψωμιού.
στο
Facebook “Γεώργιος Ντασιώτης”.
Ντασιώτης”
Μετά την λειτουργία έπαιρναν ένα
κλωνάρι βασιλικού και το έβαζαν σένα
ποτήρι με νερό. Το σκέπαζαν και το
άφηναν όλη την νύκτα. Το πρωί της
επομένης μέρας έβγαζαν τον βασιλικό, ζέσταιναν λίγο νερό και έριχναν
μέσα λίγο αλεύρι ώστε να γίνει ένας
αραιός χυλός, τον οποίο σκέπαζαν με μια πετσέτα και
από πάνω τοποθετούσαν
τούσαν τον βασιλικό, και έμενε όλη την
νύχτα. Την επομένη το πρωί συμπλήρωναν λίγο χλιαρό
νερό και λίγο αλεύρι ακόμη, και το άφηναν όλη την ν
νύχτα. Την επομένη
νη το πρωί έκαναν το ίδιο, δηλαδή 3 ημ
ημέρες η όλη διαδικασία.
κασία. Έτσι γινόταν το προζύμι το οποίο
φυλασσόταν σε πάνινη σακούλα μαζί με αλεύρι και το
χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή ψωμιού ή πρόσφ
πρόσφορου και κάθε φορά κρατούσαν λίγο ζυμάρι για το επόμ
επόμενο ζύμωμα.
Το περίεργο είναι ότι το προζύμι χωρίς την προσθήκη
μαγιάς φούσκωνε, το ψωμί γινόταν πολύ πιο νόστιμο, και
το απέδιδαν στην "Χάριν του Τιμίου Σταυρού"

Προβλήματα λογικής

Α. Οικογενειακά.
Ο Πέτρος και η Μαρία ζουν μαζί με τα 12 παιδιά
τους. Κάποια από αυτά είναι από τον προηγούμενο
γάμο του Πέτρου και κάποια από τον προηγούμενο
γάμο της Μαρίας. Ο καθένας τους συνδέεται άμεσα
με 9 από τα παιδιά αυτά. Πόσα παιδιά απέκτησαν
μαζί;
Β. Ο πονηρός επιχειρηματίας.
επιχειρηματίας
Ένας επιχειρηματίας
ιρηματίας σκέφτηκε το παρακάτω συσ
νταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους υπαλλήλους του:
Τους είπε πως θα τους δώσει σύνταξη αμέσως μόμ
λις ο καθένας τους εργασθεί για 8 καθαρές ώρες
στο ταμείο της εταιρίας. Η μόνη προϋπόθεση που
έθεσε ήταν ότι κανένας τους δεν επιτρέπεται
επιτ
να
εργασθεί κάθε μέρα, περισσότερο από το μισό του
χρόνου που του απομένει για να συμπληρώσει τις 8
Από τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιών
αυτές ώρες. Την πρώτη μέρα δηλαδή ένας υπάλληυπάλλ
- Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στους Κήπους Αλιάρτου: λος μπορεί να εργασθεί στο ταμείο μέχρι 4 ώρες, τη
Οιδίπους Τύραννος
δεύτερη μέχρι 2, κ.ο.κ. Σε πόσες ημέρες αυτός ο υ- Παρασκευή, 21-9-2018
2018 Ενημέρωση των ηλικιωμ
ηλικιωμέπάλληλος
ληλος θα μπορέσει να βγει στη σύνταξη;
νων στο ΚΑΠΗ Αλιάρτου για την προστασία τους
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Σελίδα 4

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.
Ο συγγραφέας είναι άγνωστος. Το κείμενο βρέθηκε στο πορτοφόλι κάποιου ανθρώπου στην
Αλαμπάμα των ΗΠΑ, αφού είχε πεθάνει το 1982.
Φαντάσου ότι έχεις κερδίσει το ακόλουθο
‘’ΒΡΑΒΕΙΟ’’ σε κάποιο διαγωνισμό. Δηλαδή,
κάθε πρωί η τράπεζά σου να σου καταθέτει
86.400 ευρώ στον προσωπικό σου λογαριασμό
για να τα χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Όμως,
αυτό το ΒΡΑΒΕΙΟ έχει και τους κανόνες του, οι
οποίοι είναι οι παρακάτω.
 Όλα τα ευρώ τα οποία δεν ξόδεψες στη
διάρκεια της κάθε μέρας θα αφαιρούνται από
σένα.
 Δεν μπορείς να μεταφέρεις χρήματα σε
κάποιον άλλο λογαριασμό.
 Μπορείς μόνο να τα ξοδέψεις.
 Κάθε πρωί μόλις ξυπνάς η τράπεζα ανοίγει τον λογαριασμό σου και σου καταθέτει
το ίδιο νέο ποσό των 86.400 ευρώ για εκείνη
την μέρα.
 Η τράπεζα μπορεί να τερματίσει το
‘’ΠΑΙΓΝΙΔΙ’’ ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση.
 Οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να πει
‘’παιγνίδι τέλος !’’ και να κλείσει το λογαριασμό οπότε δεν θα λάβεις ξανά νέο ποσό ποτέ.
Προσωπικά τι θα έκανες;
Θα αγόραζες τα πάντα και οτιδήποτε θα
ήθελες, σωστά; Όχι μόνο για τον εαυτό σου,
αλλά για όλους τους ανθρώπους που αγαπάς
και νοιάζεσαι. Ακόμα και για ανθρώπους που
δεν γνωρίζεις, επειδή δεν θα μπορούσες να ξοδέψεις όλα τα χρήματα της ημέρας, όλες τις
μέρες, σωστά;
Θα προσπαθούσες να ξοδέψεις κάθε ευρώ
και κάθε Σεντ, και να τα χρησιμοποιήσεις όλα,
επειδή θα ήξερες ότι την άλλη μέρα θα σβήσουν και αντικατασταθούν με νέο ποσό, σωστά;
Στην Πραγματικότητα, ΤΟ ΠΑΙΓΝΊΔΙ είναι
ΑΛΗΘΙΝΟ … Σοκαρίστηκες ;;; Ναι !!! Καθένας
από εμάς έχει κερδίσει αυτό το ‘’ΒΡΑΒΕΙΟ’’.
Απλά φαίνεται ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε.
Το ‘’ΒΡΑΒΕΙΟ’’ είναι ο ‘’ΧΡΟΝΟΣ’’.
 Κάθε πρωί ξυπνάμε για να λάβουμε
86.400 δευτερόλεπτα (χρόνου) ως Δώρο Ζωής.
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 Και όταν πάμε να κοιμηθούμε το βράδυ, ο περίσσιος χρόνος δεν αποθηκεύεται για
την επόμενη μέρα.
 Όσο χρόνο δεν χρησιμοποιήσαμε εκείνη
τη μέρα είναι χαμένος για πάντα.
 Και το ΧΘΕΣ έχει για πάντα φύγει.
 Κάθε πρωί ο λογαριασμός ξαναγεμίζει
με 86.400 δευτερόλεπτα, αλλά η ΄΄τράπεζα’’
μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό μας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, (δηλ. να
μας βρει ξαφνικός θάνατος..).
ΛΟΙΠΟΝ, τι θα κάνεις με τα 86.400 δευτερόλεπτα;
Αυτά τα 86.400 δευτερόλεπτα της μέρας αξίζουν ΠΟΛΥ περισσότερο από τα 86.400 ευρώ.
Σκέψου ξανά και ξανά αυτή τη σύγκριση
και να θυμάσαι να απολαμβάνεις κάθε δευτερόλεπτο από την πρόσκαιρη ζωή σου, γιατί ο
χρόνος τρέχει πολύ πιο ανελέητα από όσο νομίζεις.
Έτσι λοιπόν, φρόντιζε την υγεία και τον εαυτό σου, να είσαι ευτυχισμένος/η, να αγαπάς
βαθιά αυτούς που το αξίζουν, να συμβάλεις
όσο μπορείς στην πρόοδο της κοινωνίας με την
σκληρή δουλειά σου, ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕ ΤΗ
ΖΩΗ !!!
Άρχισε λοιπόν να ξοδεύεις τα ... δευτερόλεπτα... ''ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΟΝΙΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ
ΓΕΡΝΑΣ!’’ Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν το
προνόμιο να γεράσουν γιατί πεθαίνουν νέοι !!!
Ποιο δοχείο θα γεμίσει πρώτο;

Σελίδα 5

Τα δένδρα των παιδιών της Άσκρης
Την Κυριακή 7 Μαρτίου
2010 έγινε δενδροφύτευση στο
δρόμο προς Αλίαρτο, μετά τον
παλιό
και
περιφραγμένο
σκουπιδότοπο. Όλα τα δένδρα
φυτεύτηκαν από τα παιδιά.
Τώρα τα παιδιά μεγάλωσαν και είναι ευκαιρία να
γνωρίσουν το δένδρο που φύτεψαν. Να το αγκαλιάσουν,
να το περιποιηθούν και να το
καμαρώσουν. Μαζί και οι γονείς.
Κοινοποιούμε λοιπόν πάλι
την κατάσταση παιδιών και
δένδρων, όπου αυτά της πρώτης σειράς προς το δρόμο υιοθετήθηκαν, με τη σειρά που
αναγράφονται και έναρξη
από το συρματόπλεγμα προς
Αλίαρτο:
Παναγιώτης Γαλάνης
Νώντας Γαλάνης
Δημήτρης Γαλάνης

Βασιλική Μάρκου
Ελευθερία Κλεφτογιάννη
Χρήστος Μήτσιος
Στέλιος Γαλάνης
Διονύσης Μήτσιος
Αργυρώ Γαλάνη
Εβελίνα Στάθη
Μαρία Λεβέτα
Κλάϊνη
Γεωργία Καραχάλιου
Τζιάνα
Έφη Θεοδώρου
Ιωάννα Θεοδώρου
Έφη Λυμπέρη
Ασημίνα Θάνου
Σωτήρης Χολιασμένος
Σάββας Θεοδώρου
Παναγιώτα Κασερίδου
Ισίδωρος Χολιασμένος
Ελπινίκη Χολιασμένου
Λουκάς Χρήστου
Φάμπιαν

Οι φιλίες...
Φιλίες γυναικών :
Μια γυναίκα γυρίζει στο σπίτι της το πρωί
και όταν ο άντρας της την ρωτάει που ήταν
όλη την νύχτα, εκείνη του απαντάει ότι κοιμήθηκε στο σπίτι της καλύτερής της φίλης. Ο
άντρας τηλεφωνάει σε 10 από τις καλές φίλες
της γυναίκας του και καμία δεν του επιβεβαιώνει, ότι την προηγούμενη η γυναίκα του
κοιμήθηκε εκεί.
Φιλίες αντρών :
Ένας άντρας γυρίζει στο σπίτι του το πρωί
και όταν η γυναίκα του τον ρωτάει που ήταν
όλη την νύχτα εκείνος της απαντάει ότι κοιμήθηκε στο σπίτι του καλύτερού του φίλου. Η
γυναίκα τηλεφωνάει σε 10 από τους καλούς
φίλους του άντρα της και οι 8 της επιβεβαιώνουν ότι κοιμήθηκε σπίτι τους. Οι 2 επιμένουν
ότι ο άντρας της είναι ακόμα εκεί ! (Ι. Κόντης)
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Τα δένδρα της Β σειράς ανατέθηκαν στους απόντες:
Τζένη
Φώτης Γαλάνης
Αλεξάνδρα Μπαμπούλα
Κων/νος Κλεφτογιάννης
Νίκος Λυμπέρης
Μελέτης Καλατζής
Μελίνα
Κωνσταντίνος Λυμπέρης
Νίκος Μπαμπούλας
Θωμάς Μπέλιος
Χρύσα Καλατζή
και οι δάσκαλοι
Θοδωρής Παγώνας και
Χριστίνα Παπαδοπούλου

Ακόμη κάτι που να τα δένει
με τον τόπο τους.

«παρ’ Ασκραίοις τεύτλα».

Άσημα φαγητά της αρχαίας Άσκρης
Ο Ησίοδος αναφέρει τον ασφόνδελο και την
μολόχα. Ο Αθήναιος Ναυκρατίτης αναφέρει
και τα τεύτλα. “και παρ’ Ασκραίοις τεύτλα”.
“Και άλλοι πολλοί ανέφεραν τις σμύρνες του
Σικελικού κόλπου, τα πλωτά χέλια, τις κοιλίες
των τόννων του Παχύνου, τα ερίφια της Μήλου,
τους κεφάλους της Σκιάθου. Μεταξύ των ασήμων φαγητών τα κογχύλια του Πελώρου, τα
παστά της Λιπάρας, το γογγύλια της Μαντινείας, τα λάχανα των Θηβών και τα κοκκινογούλια της Άσκρης” (Δειπνοσοφιστές, 1,6)
Την ίδια αναφορά κάνει και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στον “Παιδαγωγό” (2,1,3,1,6).
Δεν αποκλείεται η φράση να προήλθε από
την υποβάθμιση που κάνει ο Ησίοδος στην
γενέτειρά του.
Σελίδα 6

Οικοτεχνία Πρεβύζη
Η ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΕΒΥΖΗ λιέργειες της οικογένειας οι οποίες είναι οι αμπελώνες και τα
σιτηρά. Από τους αμπελώνες
παρασκευάζεται
το
παραδοσιακό πετιμέζι το οποίο πέρα
από την ζαχαροπλαστική χρησιμοποιείται στην
μαγειρική
αφού
τα έντονα αρώματα συμπύκνωσης,
χαρίζουν εξαιρετική γεύση στα
φαγητά. Το πετιείναι μία μονάδα παρασκευής μέζι είναι ένα
υψηλής
προϊόντων με κύρια συστατικά προϊόν
διατροφικής
αξίας
από τις καλλιέργειες της οικογένειας του Παναγιώτη Πρεβύ- καθώς αποτελεί
ζη που βρίσκονται στην εύφορη άριστη πηγή σιδήγη της περιοχής μας. Δημιουρ- ρου είναι φυσικό
γήθηκε το 2016 και εδρεύει στο γλυκαντικό, δεν περιέχει ζάχαΝεοχώρι του Δήμου Αλιάρτου- ρη, δεν έχει συντηρητικά και
Θεσπιέων, γειτονικό χωριό της χρωστικές είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγ-ματος Β,
Άσκρης.
περιέχει φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, λειτουργεί
ως αντικαταθλιπτικό, είναι ευερ-γετικό για το αναπνευστικό
σύστημα καθώς και κορυφαία
πηγή ενέργειας.
Επίσης η οικοτεχνία διαθέτει
όλο το χρόνο ειδικά διατηρημένο «κομμένο» μούστο Ά ποιότητας έτοιμο για χρήση, συσκευασμένα κουλουράκια, ατομικά
κέικ, μπισκότα και διάφορα
Η ιδέα για μίας μικρής κλί- γλυκίσματα με πετιμέζι, γευΑπό την
μακας μονάδας μεταποίησης στικά και υγιεινά.
της πρώτης ύλης έγινε πραγμα- καλλιέργεια του σίτου παρατικότητα από τον γιο της οικο- σκευάζει παραδοσιακές χυλοπίγένειας Μάκη Πρεβύζη όπου η τες με σιμιγδάλι, φρέσκο πρόαγάπη για την γη έσμιξε με το βειο γάλα από ντόπια κοπάδια
μεράκι για τη δημιουργία νέων και αυγά από κότες ελευθέρας
προοπτικών της αγροτικής πα- βοσκής καθώς και γλυκό τραραγωγής. Τα προϊόντα της οικο- χανά σταρένιο. Όλα τα προϊότεχνίας Πρεβύζη βασίζονται σε ντα είναι αγνά χωρίς καμία
πρώτες ύλες από τις κύριες καλ- προσθήκη συντηρητικών. Εκτός
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από τα είδη διατροφής στην οικοτεχνία Πρεβύζη παρασκευάζονται και σαπούνια από αγνό
ελαιόλαδο με αιθέρια έλαια και
σταφυλοκουκουτσέλαιο (γιγαρτέλαιο) που έχει πολλές ευεργε-

τικές ιδιότητες για το δέρμα.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την
οικοτεχνία Πρεβύζη στο Νεοχώρι να δοκιμάσετε τα προϊόντα και να συζητήσουμε από
κοντά τις εναλλακτικές δυνατότητες που μας δίνει η ύπαιθρος
και η αγροτική ζωή.
Σας περιμένουμε.
Οικοτεχνία Πρεβύζη
Νεοχώρι Θεσπιών
Υπεύθυνος
Μάκης Παν. Πρεβύζης
Τηλ. 6972134393
Email
oikotexniaprevizi@gmail.com

Επιβραβεύουμε και στηρίζουμε την προσπάθεια του νεαρού ζεύγους Μάκη Πρεβύζη
και Ασημίνας Πικάση, για την
δημιουργία της Οικοτεχνίας με
οικολογικά προϊόντα της περιοχής μας.
Ευχόμαστε καλές χρυσές
δουλειές.
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Μια πατριωτική συνάντηση με τον Παναγιώτη Τζανίμη
Ήταν Μ. Τρίτη θυμάμαι του 2010 όταν συναντηθήκαμε με τον Παναγιώτη στην Ανω Γλυφάδα. Ήταν μια συνάντηση πολύ συγκινητική καθώς και όλη η συζήτηση που ακολούθησε.
Πάνω από μια ώρα συζητούσαμε και τα μάτια του δάκρυζαν. Του έλειπαν όλα όσα έζησε
στην παιδική και εφηβική του ηλικία. Μιλήσαμε
για όλα αυτά καθώς και για την κλονισμένη υγεία του και τις περιπέτειές της που έζησε.
Τέλος μου έδωσε έναν φάκελο. Αποχωριστήκαμε με υγρά μάτια. Φεύγοντας δεν έβλεπα την
ώρα και την στιγμή που θα τον άνοιγα. Τί θησαυρός για το περιοδικό! Παλιές φωτογραφίες
από την ζωή του και τα θεατρικά δρώμενα, πολλά ποιήματα, τα οποία κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν, καθώς και το παρακάτω χειρόγραφο σημείωμα που βλέπετε.
Γράφω εν ολίγοις πως ξεκινήσαμε τον Σύλλογο.
Τον χειμώνα του 1955 μαζευτήκαμε στο παλιό δημοτικό σχολείο εμείς οι νέοι να κάνουμε κάτι, αφού
από παλιά έφτιαχναν σύλλογο και μετά το διέλυαν.
Αλλά και μείς τότε δεν το κρατήσαμε πολύ, δυστυχώς. Αποφασίσαμε με τα πολλά να παίξουμε την"
Γκόλφω" για να έχουμε λίγα χρήματα γιατί οι εισφορές τότε ήταν μηδαμινές. Μεράκι υπήρχε αλλά
ταλέντο... ήμασταν λίγοι.
Αφού κάναμε πάρα πολλές πρόβες με τον Νίκο τον
Λυμπέρη [Τατίτση] επιτέλους την δεύτερη μέρα του
Πάσχα έγινε η θεατρική παράσταση, Θεός να την
κάνει παράσταση Μαζέψαμε μερικά σεντόνια για
τα σκηνικά. Κάποιος που έμενε στο χωριό, στο
σπίτι του Τζίνη, ο Αρίστος Μικρούτσικος, είχε
καθαριστήριο και μας ζητούσε 100 δρχ. να μας
έφτιαχνε τα σκηνικά από χαρτί, αλλά δεν τα
είχαμε.
Τελικά αφού παίχτηκε το έργο με ξεχωριστή
επιτυχία συγκεντρώσαμε 1.200 δρχ. και πάρα
πολλά χειροκροτήματα και μπράβο. Το όνειρο
όλων μας ήταν να ιδρύσουμε ποδοσφαιρική
ομάδα. Εμείς όμως από τον ενθουσιασμό αποφασίσαμε να κάνουμε ΤΟΥΡΝΕ στο Μαυρομμάτι με όχι καλές εισπράξεις.
Πήγαμε μια Κυριακή πρωί νηστικοί και φάγαμε σαρδέλες και ξερό ψωμί, όπως περνούσαν παλιά οι θίασοι τα λεγόμενα "μπουλούκια"

Αφού φτιάχτηκε η ποδοσφαιρική ομάδα, άρχισε
τότε να αδρανεί ο σύλλογος όπου σιγά-σιγά διαλύθηκε.
Εγώ σαν " ΣΤΑΡ "της εποχής εκείνης με γνώριζαν
από το Αστικό σχολείο γιατί είχαμε παίξει θέατρο
την 25η Μαρτίου κάποιας χρονιάς στο Ερημόκαστρο
και με ζήτησαν να παίξω την "Γκόλφω" γιατί δεν
είχαν κατάλληλο πρωταγωνιστή. Πήρα τα σχετικά
ρούχα από την οικογένεια Χρ. Κλεφτογιάννη έπαιξα
με επιτυχία και εκεί τελείωσε η θεατρική μου καριέρα. Αυτός ήταν ο τελευταίος ρόλος της εφηβικής
μου ζωής.
Παναγιώτης Τζανίμης

Διάλεξα το παρακάτω ποίημα που είχα επιλέξει
και τότε.
“Οι κότες του Χωριού"
Μια φορά κι έναν καιρό, στο δικό μας το χωριό
πού 'χει αμπέλια και πολλές ελιές, ως και κότες παχουλές,
μα είχε πέσει μια αρρώστια, κι όλο ψόφαγαν οι καψερές
και σαν σύλλογος, οι νέοι εμείς, τρέξαμε στις γειτονιές,
σύριγγες. βελόνες και με φάρμακο πολύ,
δεν αφήσαμε κοτέτσι ούτε αυλή,
Κυριακή λοιπόν μεσημεράκι, τέλειωσε και το φαρμάκι.
Μα του αρχηγού μας στην παρέα τού 'ρθε μια καλή ιδέα:
Ποιός ήταν ο αρχηγός: Ποιός άλλος,
ο Αχιλλέας ο Σταμάτης, όπως πάντα τολμηρός
βάζαμε νεράκι σκέτο· καθαρό, όχι βρώμικο γλυφά· και
οι κοτούλες οι καημένες κακαρίζαν με παράπονο φρικτό.
Μα κι εκείνες οι κυράδες, τι μας έδιναν; δεκάρες,
Ύστερα από δυο· τρεις μέρες, η γριά η Αγγελέσια ήρθε μες
το μαγαζί, με παράπονο μου λέει πως καμιά κότα δεν ζει
"Πλήρωσα λέει να σωθούνε, όχι όμως να ψοφούν",
Και της απαντώ για λίγο: "Σώπασε καλή μου θείτσα, μη το
πεις αλλού, γιατί ήταν θέλημα Θεού",

Παναγιώτη θα σε θυμόμαστε πάντα
Ελένη Μπίμπα - Σταμάτη
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Δημοτικό σχολείο Άσκρης
Καλή και ευλ
ευλογημένη σχολική
χρονιά σε όλα
τα παιδιά
Η ευλογία Του
Χριστού και της
Παναγίας μας
να τα προστ
προστατεύει και να
τους χαρίζει
φώτιση και δ
δύναμη!

Ναι αλλά από
πό φέτος έπαυσε να λειτουργεί
το Δημοτικό Σχολείο της Άσκρης. Η αστυφιλία, η μη ύπαρξη θέσεων εργασίας και κυρίως η
επιβολή των μνημονίων ελάττωσαν δραστικά
τον αριθμό των κατοίκων. Η έλλειψη μαθητών το έκλεισε. Παιδιά βέβαια υπάρχουν, α
αλλά οι γονείς τους, για διαφορετικούς λόγους ο
καθένας, προτίμησαν να τα στέλνουν στην
Αλίαρτο. Τώρα, ας απολαύσουμε
με τα “αποκαΐδια”.. Γιατί μετά το σχολείο θα έλθουν και ά
άλλες συρρικνώσεις στο χωριό. Γιατί κακό χωριό
τα λίγα σπίτια.
Και οι άρχοντες του τόπου,, εδώ και 20 χρ
χρόνια, τι έκαναν; Ποια μέτρα πήραν για να μην
φθάσουμε εδώ; Στις μεγάλες πόλεις πρέπει
υποχρεωτικά να φοιτήσουν τα παιδιά στο
σχολείο της περιοχής, εδώ γιατί;
Σαν επικήδειο τώρα ας κάνουμε μια ιστορ
ιστορική αναδρομή. Δεν έχουμε στοιχεία από πότε
λειτουργεί σχολείο στο χωριό.. Το Δημοτικό
Σχολείο της Παλαιοπαναγιάς στεγάσθηκε σε
διάφορα κτίρια μέχρι να καταλήξει στη σημ
σημερινή του θέση. Παλιά, στεγαζόταν σε ιδιόκτ
ιδιόκτητο κτίριο που κατασκευάσθηκε το έτος 1890 με
δωρεά του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού.
Με την απομάκρυνση
άκρυνση του Σχολείου, το κτίριο
περιήλθε στον Σωτήριο Χρήστου. Σήμερα σ
σώζεται ακόμη ο ανατολικός και ο νότιος μαντρότοιχος.. Οι παλαιότεροι το θυμούνται σαν
παλιό σχολείο, ένα χώρο παιχνιδιού. Γύρω στο
1920 ήταν στο κτήμα του Σεραφείμ Πούλου.
Δεν κατέστη δυνατός
νατός ο χρονικός προσδιορ
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σμός λειτουργίας κάθε σχολείου. Από το 1927
στεγαζόταν στο Ντιβάνι, σε κτίριο που παραπαρ
χωρήθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Το τελευταίο Δημοτικό Σχολείο ΠαλαιοπαΠαλαιοπ
ναγιάς Θηβών σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη το 1932 – 1934. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες λειτούργησε
λειτο
από το
1940. Στο κτίριο στο ντιβάνι εγκαταστάθηκε η
Κοινότητα. Το 1967 κατεδαφίστηκε και στη
θέση του κατασκευάσθηκε η αποθήκη του
Αγροτικού Συνεταιρισμού.
ού. Το νέο σχολείο αρχικά είχε δύο αίθουσες και γύρω στο 1960 και
τρίτη. Οι δύο αίθουσές του επικοινωνούσαν με
δύο μεγάλες σπαστές πόρτες, που όταν άνοιάνο
γαν δημιουργείτο κατάλληλος χώρος εορταεορτ
στικών εκδηλώσεων, ομιλιών κ.λ.π. Η θέρμανση γινόταν με ξυλόσομπες. Ένα πηγάδι
στα ανατολικά των
ν αιθουσών κάλυπτε τις
ανάγκες ύδρευσης. Ο όλος χώρος του ΣχολείΣχολε
ου περιβαλλόταν από φράχτη με άνθη.
Οι εγκαταστάσεις βελτιώθηκαν με δωρεά
του ομογενούς Φιλοποίμενος Γκανάπη και
αργότερα με δαπάνες του Δημοσίου.
Ας ελπίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις του θα
αξιοποιηθούν
ξιοποιηθούν κατάλληλα.
(ΙΛΠ)
Σελίδα 9

Αρισταίος,
ήταν Θεός ή άνθρωπος, ο προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών;
Ο Ησίοδος, ο Πίνδαρος, ο Διόδωρος Σικελιώτης καθώς και άλλοι έχουν μιλήσει για τον Αρισταίο του οποίου η ζωή φαίνεται ότι ξεκίνησε ως μύθος, μα στην πορεία της γέμισε με
πραγματικές ευεργεσίες τις κοινωνίες των ανθρώπων.
Λένε ότι ο Αρισταίος ήταν γιός του Απόλλωνα, έζησε ως χαρισματικό παιδί μαγικά χρόνια
υπό την προστασία των θεών, και σαν μεγάλωσε διδάχθηκε από τις Μούσες την τέχνη της
Μαντείας και της ιατρικής και από τις Νύμφες
την τέχνη της αμπελουργίας της μελισσοκομικής και της ελαιοκομικής. Οι Νύμφες του
δίδαξαν να μπολιάζει τις αγριελιές και να επεξεργάζεται τους καρπούς μέχρι να παράγει το
άγνωστο στους ανθρώπους ελαιόλαδο.
Το πολύτιμο και θεραπευτικό λάδι ήταν δικό
του έργο, και σύμφωνα με τον Πλίνιο, (φυσικό
φιλόσοφο και ιστορικό, που πίστευε ότι η αληθινή δόξα είναι να κάνεις αυτό που αξίζει να
γραφεί, και να γράφεις αυτό που αξίζει να

διαβαστεί), ο Αρισταίος πρώτος ανακάλυψε το
ελαιοπιεστήριο. Έκανε δηλαδή αυτό που άξιζε
να γραφεί, παρέδωσε στους
ανθρώπους τις θείες γνώσεις του ώστε να επωφελούνται από τα γιατρικά της
φύσης μεταξύ των οποίων
σημαντική θέση κατείχε το
ελαιόλαδο.
Αναπόφευκτα οι άνθρωποι τον λάτρεψαν και
τον τίμησαν ως θεό της γεωργίας και προστάτη των καλλιεργητών.
Χάρη σ' αυτόν, οι αγριελιές στην Μεσόγειο
,καλλιεργήθηκαν, και τα ήμερα δέντρα εμπλούτισαν με τους καρπούς τους την διατροφή των ανθρώπων, προστατεύοντάς τους από
διάφορες ασθένειες.
Είναι λοιπόν εύλογο το εγκώμιο που πλέκεται
για τον Αρισταίο. Έζησε ως άνθρωπος που είχε
αγγίξει τόσο με τις γνώσεις του όσο και με την
επίγεια συμπεριφορά του το Θείο

“Το 2018 δεν θα υπάρχει Ελλάδα”
Στο 14ο τεύχος, σελίδα 8 γράφαμε:
της, πάντοτε επικίνδυνης για μας, ΓερμανίΑπόρρητη έκθεση της Μοσαντ από ιδιωτική ας”.
συνομιλία του Χένρυ Κίσινγκερ σε εκπροσώΟ Νάιτζελ Φάρατζ είπε ότι η πολιτική της
πους της γερμανικών εβραϊκών συναγωγών, ΕΕ επιβλήθηκε για να επικρατήσει η φτώχεια
κατά την επίσημη επίσκεψη του στη Γερμανία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήδη εκχώρησε στους
(1983)
δανειστές όλα τα ενεργειακά της κοιτάσματα
“Στις αρχές του 21ου αιώνα το Ισραήλ πρέπει μέσω ΤΑΙΠΕΔ και οι σχέσεις Τουρκίας Ισραήλ
να ελέγχει όλα τα ενεργειακά κοιτάσματα της αποκαθίστανται με γνώμονα τη διέλευση μέΑν. Μεσογείου. Από τους συνδικαιούχους μό- σω Τουρκίας του αγωγού φυσικού αερίου του
νο με την Τουρκία πρέπει να διαπραγματευτεί Ισραήλ.
και στην ανάγκη να παραχωρήσει ένα μέΠρόσφατα εκχώρησε την Μακεδονία και
ρος. Οι Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής σήμερα μαθαίνουμε ότι οι κρατούντες παρέθα είναι απασχολημένες σε εμφύλιες συρρά- δωσαν και την Ιστορία μας στους δανειστές ξεις. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα μαστίζονται Θα διαχειρίζονται, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, 10.000 μνηαπό δρομολογημένη οικονομική κρίση. Η μό- μεία μέχρι το 2115 μ.Χ.!
νη παρηγοριά για τους Έλληνες ίσως να είναι
Δυστυχώς, το πολιτικό σύστημα της Χώρας
η δικαίωση τους για την αποπληρωμή των την υποδούλωσε στους δανειστές, όπως το
Γερμανικών αποζημιώσεων από το Β’ παγκό- 1453 στους Τούρκους. Τότε όμως υπήρχε ελπίσμιο πόλεμο. Σε αυτή τη δικαστική διεκδίκηση δα “πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας
τους πρέπει να τους στηρίξουμε, για να τρω- θα’ ναι”. Σήμερα;
θεί η οικονομική επανάκαμψη και το γόητρο
(ΙΛΠ)
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Ολοκλήρωση έργων

Ολοκληρώθηκαν τα έργα στην Άσκρη, συνολικού ποσού άνω των 900.000 ευρώ. Ένα σημαντικό έργο του Δήμου το οποίο ομόρφυνε και άλλο την Άσκρη. Παρατίθενται οι εικόνες από την
“Βρύση στα αλώνια” και την “Παιδική χαρά”. Για τα άλλα έργα, την πλατεία, τον αύλιο χώρο του
ΠΚ Άσκρης (παλαιό Ντιβάνι) και το πεζοδρόμιο προς τον Άγιο Βλάσιο, να έρχεστε στο χωριό και
να τα απολαμβάνετε.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η βελτίωση του δρόμου προς Αλίαρτο.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Ο Σύλλογος Γυναικών Άσκρης πραγμα
πραγματοποίησε με επιτυχία ένα τριήμερο πολιτιστι
πολιτιστικών εκδηλώσεων από 31/8-2/9.
Την Παρασκευή 31/8 στην Λίμνη Μουσών
οι υπέροχοι καλλιτέχνες Σοφία Βόσσου και
Παύλος Καρποδίνης μας πρόσφεραν μία
καταπληκτική μουσική βραδιά με αφιέρωμα
στον Μίμη Πλέσσα.

Το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου, για 20η χρονιά
η πλατεία του χωριού γέμισε από κόσμο που
ήλθε να γιορτάσει μαζί μας την καθιερωμένη
“γιορτή κρασιού”.. Οι οινοποιοί της Άσκρης και
των γύρω περιοχών προσέφεραν στον κόσμο
άφθονο κρασί και ο Σύλλογος κεράσματα από
μούστο και κρασί. Την βραδιά πλαισί
πλαισίωσε
μουσικά η Δήμητρα Κελικίδη, ο Βαγγέλης
Παπάζογλου και η παρέα τους.

ορχήστρα του κου Λάκκα Αθανασίου μέχρι
και τα χορευτικά:
Συλλόγου Γυναικών Άσκρης
Άρματος
Ελάτειας
Σχηματαρίου και
Δομβραίνας,
όλοι συνέβαλαν σ΄αυτή τη βραδιά παράδοσης.

Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια ΣτεΣτε
ραιάς Ελλάδος, τον Δήμο Αλιάρτου και όλους
τους χορηγούς, καθώς και όλους εσάς που
πάντα στηρίζετε τις
ις προσπάθειες του
Συλλόγου να κρατά το χωριό μας ζωντανό.

Καλό Φθινόπωρο σε όλους.
Θερμά συλλυπητήρια από όλο το Δ.Σ. στην
Την Κυτιακή 2 Σεπτεμβρίου είχε σειρά το 6ο
οικογένεια
της κας Ελένης Λυμπέρη –
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Ήχοι χοροί
και χρώματα με άρωμα Ελλάδος. Από την Χρήστου για την απώλεια του συζύγου της
Χαραλάμπους Χρήστου.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Κυριακή, 12 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Κοιλάδας των Μουσών: «Επιστροφή των Μουσών»
Μία μυθολογική και ιστορική αναδρομή της
Κοιλάδας και της λατρείας των Μουσών με αφήγηση, χορό & μουσική.
Συντελεστές της παράστασης
 Συγγραφέας :Απόστολος Γονιδέλλης,
 Σκηνοθεσία: Ευαγγελία Θαλασσινή,
 Χορογραφία: Ανδριάνα Παπανικολάου,
 Ησίοδος: Γιώργος Καπετανάκος,
 Αφηγητές: Γιώργος Καπετανάκος, Ματίνα Βασιλείου και Ευαγγελία Θαλασσινή
 Αρχαιοελληνική λύρα/αυλός: Κώστας
Φραγκής,
 Μούσες: Κωνσταντίνα Γκούμα, Μαριάννα Χριστοδούλου, Έφη Θεοδώρου, Ελευθερία
Κάτσιου, Θεοδώρα Κορδώνη, Έφη Λυμπέρη, Ζωή
Μαλέση, Αλεξάνδρα Μπαμπούλα, Λουκία Ραχούτη. Μαζί και η μικρή Ευελλήνα Μπίμπα.
 Φωτισμός και Ηχητικά: Θοδωρής Στέφας
 Φωτογραφίες – video: Πάνος Γκόλφης.
Εδώ πρέπει να γίνει και ειδική μνεία στους:
 Ματίνα Βασιλείου που αποτελούσε τον
 Είναι μεγάλο τόλμημα να πραγματοποιείς σύνδεσμο του Συλλόγου με τη σκηνοθεσία.
διάλεξη, που περιλαμβάνει ανάλυση ποιητικού έρ Τριάδα Μάτζαλη που εργάστηκε ως βοηγου, σε ανοικτό χώρο και μάλιστα σε μια πολύβουη θός σκηνοθέτη
πλατεία. Όταν μάλιστα το τόλμημα στέφεται με
 Κώστα Καπέλλιο για όλες τις καταεπιτυχία τότε διαπιστώνουμε ότι όλα μπορούν να σκευές και
συμβούν.
 Δήμητρα Κάτσιου για το καταπληκτικό
 11-8-2018. Κεντρική πλατεία της τ.κ. Άσκρης χτένισμα όλων των γυναικών.
του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων. Πρώτη μέρα των
Ένας συνδυασμός φωτισμού και δράσεων
ετήσιων εκδηλώσεων ΜΟΥΣΕΙΑ 2018.
έδωσε το αποτέλεσμα και η αύρα της Κοιλάδας
 Ο εξαίρετος καθηγητής κος ΠΑΡΗΣ ΒΑΡτων Μουσών το ολοκλήρωσε.
ΒΑΡΟΥΣΗΣ ανέλυσε το έργο του Ασκραίου ποιητή
Άλλη μια βραδιά μαγείας στην Κοιλάδα των
ΗΣΙΟΔΟΥ "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ", καθηλώνοντας το
Μουσών.
πολυπληθές κοινό ,τόσο με την γλαφυρότητα της
ομιλίας, όσο και με τα διαχρονικά μηνύματα του Η- Δευτέρα, 13 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο
ΣΙΟΔΟΥ για την αξία της εργασίας, για την δικαιο- Άσκρης: “Ανδρομάχη” του Ευριπίδη.
Άλλη μια εξαιρετική παράσταση, με την
σύνη κ.α.
ποιότητα
του θεατρικού οργανισμού ΑΙΧΜΗ.
 Η ΑΣΚΡΗ τίμησε τον αρχαίο ποιητή της,

Μουσεία 2018
Σάββατο, 11 Αυγούστου, πλατεία της Άσκρης:
«Έργα και Ημέραι» του Ησιόδου
Συντόνιζε η Αρετή Γαλάνη
Την εισαγωγή στα “Μουσεία 2018” ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδειάς Γεώργιο Κωσταγιάννη, τον βουλευτή Βοιωτίας Νικόλαο Θηβαίο
και τον Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιών Γεώργιο
Ντασιώτη.
Στη συνέχεια η Αρετή Γαλάνη, βοηθούμενη
από τις Βασιλική Μεγάλου και Ελπινίκη Χολιασμένου, παρουσίασε κάποιες αναφορές αρχαίων
Ελλήνων και Λατίνων, στην Άσκρη και στον Ελικώνα, καθώς επίσης και αποσπάσματα από
τον “Ασκραίο” του Παλαμά.
Ακολούθησε η ανάπτυξη του θέματος από
τον καθηγητή του ΕΚΠΑ Πάρι Βαρβαρούση, ο
οποίος μίλησε με βαθειά νοήματα, καθηλώνοντας κυριολεκτικά το ακροατήριο. Το κείμενο
της ομιλίας έχει αναρτηθεί στην (hsiodos.gr).
Ήταν μία επιτυχής εκδήλωση. Έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμαρχος:

όπως τιμά με σειρά εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους τον πολιτισμό και τη διανόηση.
 Συγχαρητήρια αξίζουν στον Πρόεδρο του
Συλλόγου Φιλοπροόδων και στο συμβούλιό του.
 Εξαιρετική η παρουσίαση της εκδήλωσης
από την κα ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΕΤΗ.
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Την Παρασκευή, 31 Αυγούστου, με την ευκαιρία της γιορτής κρασιού, έγινε στο ΠΚΑ από τον
οινογνώστη-γευσιγνώστη Σωτήριο Κόλλια, ομιλία με θέμα: “Το αμπέλι και το κρασί ως διαχρονικά στοιχεία πολιτισμού”
Σελίδα 13

Κοινωνικά
Γάμος

Βαφτίσια

Ο Βασίλειος Παπαπαναγιώτου του Ματθαίου και της Κωνσταντίνας το γένος Σαμαρτζή και η Ιωάννα Μιχαλούδη του
Μιχαήλ και της Φωτεινής το γένος Τζαβάρα τέλεσαν τον γάμο
τους στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (εντός του κτήματος
Χατζηδάκη) στις 14/07/2018.
Η ΦτΑ εύχεται στους νεόνυμφους “βίον ανθόσπαρτον”, καλούς απογόνους και να ζήσουν και να γεράσουν ευτυχισμένοι.

Το κοριτσάκι του Αλεξάνδρου Χρήστου και της Αγγελικής Δημητρίου
βαπτίστηκε στις30/8/18.
Η "Φωνή της Άσκρης" εύχεται στην
νεοφώτιστη Νικολέτα υγεία και καλή
τύχη στην ζωή της.

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Μαρία Κορδώνη του Θεοκλήτου ΑΕΙ Σάμου
Μηχανικός
Πληροφορικής
επικοινωνιακών
συστημάτων

Δημήτριος ΛυΔημήτριος ΤοπιΕλπινίκη ΧοΑλέξανδρος Κομπέρης του Παντζής του Τρύφωνος
λιασμένου του
λιγιάννης του Λαναγιώτη
Τμήμα
και της Κων/ νας
Νικολάου ΤΕΙ
ζάρου και της ΧριΙστορίας, Αρχαιο- Παναγ. Χρήστου
στίνας Γαλάνη. ΤΕΙ Πελοποννήσου
λογίας και ΔιαΠαν/μιο ΠελοπονΔυτ. Ελλάδας. Τμή- Τεχνολογία Γεχείρισης Πολιτινήσου τμήμα οικοωπόνων Καλαμα Διοίκησης Επισμικών
Αγαθών
νομικών επιστημών
χειρήσεων Πάτρας μάτα
Η "Φωνή της Άσκρης" συγχαίρει τους επιτυχόντες και εύχεται
καλή πρόοδο και καλή τύχη στην ζωή τους

Λύσεις προβλημάτων 22ου τεύχους.
Η ελαχίστη ταχύτητα. Τα 200 Km σε 2,5 ώρες γίνο- Η χαμένη δραχμή. Πρέπει να αφαιρέσουμε και όχι
νται με ταχύτητα 80 Km/h. Σε 2 ώρες με τι ταχύτητα να προσθέσουμε το φιλοδώρημα στο ποσό που
γίνονται; Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα οπό- πλήρωσαν για να βρούμε την αξία του κρασιού από
τε: V=80 X 2.5/2 = 200/2 = 100 Km/h
λιαστά σταφύλια. Πράγματι: 27 – 2 = 25.
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Ονοματεπώνυμο
Παναγιώτης Τζανίμης
Ελένη
Μαργαρίτη
Χαρίκλεια
Λεβέτα
Φώτιος
Ανδρέου
Γεωργία
Μπάτσαρη
Βενετία
Γαλάνη
Ιωάννα
Λάμπρου
Κωνσταντίνα Κουτρουμπή
Μελπομένη Βαλμά
Χαράλαμπος Χρήστου

Δεν είναι πια μαζί μας

Γεννήθηκε
του Αριστοτέλη
1937
χήρα Άγγελου
1932
του Βασιλείου
1929
του Γεωργίου
1937
χήρα Χαραλάμπους
1923
συζ. Ζωγράφου
1935
συζ. Νικολάου
1946
του Βασιλείου Αναδιώτη
1930
Συζ. Ευαγγέλου
1930
του Σπυρίδωνος
1959

Απεβίωσε
18/03/2018
6/07/2018
9/07/2018
25/07/2018
29/07/2018
1/08/2018
11/08/2018
23/08/2018
5/09/2018
14/09/2018

Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
Μπάμπη
Δεν έβλαψες κανέναν
Έκανες μία πολύ καλή οικογένεια
Απέκτησες καλούς φίλους
Ήσουν αγαπητός σε όλους
Έφυγες νωρίς αλλά θα σε θυμόμαστε πάντα.
Καλό Παράδεισο και
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει
Αντώνης Δημητρίου
Η κηδεία έγινε την Πέμπτη 16/8/2018
Αυτό το καλοκαίρι ο πνευματικός κόσμος
της Βοιωτίας έγινε φτωχότερος. Έφυγε ένας
εκλεκτός φίλος, ο Αντώνης Δημητρίου από τις
Θεσπιές, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α και ποιητής.
Ήταν μια ποιητική ψυχή πλημυρισμένη από
ανθρωπιά, ένα ανοικτό βιβλίο ιστορίας και έκρυβε μία μεγάλη, αλλά υγειή αγάπη για την

“Ο θάνατος ενός καλού ανθρώπου δεν πρέπει να συνοδεύεται από θρήνους και
μοιρολόγια, μα από χαρμόσυνα τραγούδια, γιατί κι αν
δεν λογιέται πια για ζωντανός, έχει κινήσει πια για μια
ζωή καλύτερη από τούτη”.
(Πλούταρχος)

ιδιαιτέρα του πατρίδα. Οι ποιητικές του συλλογές κοσμούν τις βιβλιοθήκες πάμπολλων
φίλων καθώς και του Π.Κ Άσκρης.
Φίλε μας και στοχαστή των Θεσπιών και της
Βοιωτίας θα σε θυμόμαστε πάντα.
Φωτεινό και ήρεμο το ταξίδι σου
“Έστι δε θάνατος η έξοδος εις Κρείτωνα πατρίδα” (Σωκράτης)
Ε.Σ-Μ

Με πολύ θερμά λόγια μίλησε κατά την
τελετή αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Ιερωνύμου, σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο εκ Θεσπιών καταγόμενος,
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αθανάσιος Χρήστου, για τον
τιμώμενο Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
μας κ.κ. Ιερώνυμο Β΄
Πηγή http://leontari-thivon.blogspot.com

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 23

Οι πρυτανικές αρχές με τον τιμώμενο Αρχιεπίσκοπο, τον καθηγητή
Αθανάσιο Χρήστου και μέλη της Ιεραρχίας

Σελίδα 15

Δεξιά Εκδρομή στα Γιάννενα
Όρθιοι από αριστερά: Βούλα Παπαντωνίου,
Ματίνα Λεπενιώτη, Γιασεμή Ζαρίφη, Μελέτιος
Ρουσέτης, Καίτη Σταμάτη, Κατίνα Λυμπέρη,
Σπυριδούλα Μπακλάκου.
Καθιστοί: ο μικρός Θεόκλης Κορδώνης, Σοφία
Καραχάλιου και Καλομοίρα Μελετίου.
Κάτω - Δεν είναι πια μαζί μας
Από αριστερά: Λευτέρης Ρουσέτης, Βασίλειος
Χρήστου, Λούλης Παπαλουκάς, Θωμάς, Ισίδωρος, και Παναγιώτης Μελετίου.

Δεξιά: Αλέκος Ευσταθίου, Νίκος Μαρίας (Καπράλης), Γρηγόρης (πατέρας) και Παύλος Γκιζιώτης

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Γεώργιος Π. Λυμπέρης (ομογενής)
Αναστάσιος Αλ. Τζανίμης
Ασκραία
Ελένη Σταμάτη – Μπίμπα
Ιωάννης Ζαχαρίας
Αναστασία Ευσταθίου
Γιαννούλα Τζανίμη
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150 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
50 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
50 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
20 ευρώ στη μνήμη Φώτη Ανδρέου
20 ευρώ για αποστολή έγχρωμου περιοδικού
20 ευρώ για αποστολή έγχρωμου περιοδικού
20 ευρώ για αποστολή έγχρωμου περιοδικού
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