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Για όσους εφαρμόζουν τις συμβουλές του Ησιόδου θα υπάρχει δικαιοσύνη και ευημερία
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Κατ’ εξαίρεση λόγω της εθνικής
νικής επετείου αλλά «κεκλεισμένων των θυρών» έγιναν τρισάγιοι και
καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των πεσόντων. Αριστερά στην Αλίαρτο με τον δήμαρχο
Γεώργιο Ντασιώτη και δεξιά ο πατήρ Μιχαήλ στην Άσκρη με τον πρόεδρο Νικόλαο Χολιασμένο.
“Άσκρη” και όχι “Άσκρα”
Το αρχαίο όνομα του χωριού πρέπει να αποδίδεται με το ''Ασκρη'' στα Ελληνικά και με το
''Askre'' σε άλλες γλώσσες. Ο τύπος Ascra (Άσκρα) είναι εκλατινισμένη μορφή του ονόματος.
(σελ. 10)
Απόστολος Ν. Αθανασάκης
Ομότιμος Καθηγητής, University of California, Santa Barbara
Με την πανδημία “Μένουμε σπίτι” και τηρούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών και της ΠολιτείΠολιτε
ας για να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες .

Καλή Ανάσταση
Στις ζωές μας, την Πατρίδα μας και στον κόσμο όλο
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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”

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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Διανύουμε πλέον το διάστημα της τεσσαρακοστής. Μια διαδρομή δύσκολη αλλά που μέσα
της πάντα υπάρχει το ΦΩΣ και η ΕΛΠΙΔΑ.
Όλη η φύση ετοιμάζεται ν' αντέξει το Θείο
δράμα...περιμένοντας την Ανάσταση του Κυρίου.
Και όλο αυτό διαδραματίζεται στην πιο όμορφη
εποχή του χρόνου την Άνοιξη!
Ας την υποδεχθούμε ανοίγοντας διάπλατα τα
παράθυρα του σπιτιού μας και της ψυχής μας να
μπει ο ήλιος και οι ευωδιές των λουλουδιών της
Γης, αφού τον τελευταίο καιρό είμαστε εσώκλειστοι λόγω....πανδημίας.
Η επικαιρότητα των ημερών χωρίς καμία αμφιβολία είναι απογοητευτική. Η ατμόσφαιρα θυμίζει περιόδους μεγάλων αλλαγών.
Η Ιστορία και ο τρόπος ζωής μας αλλάζει ταχύτατα. Είναι το τέλος μιας πολυχιλιετούς σιδερένιας εποχής. Όμως δεν είναι όλα
μαύρα.
Από την άλλη πλευρά αρχίζει ν' αναδύεται μια Νέα Εποχή. Πάντοτε για να γεννηθεί το
νέο πρέπει πρώτα να καταρρεύσει το παλιό. Εδώ
είμαστε τώρα στο γονάτισμα της ανθρώπινης
ψυχής, και δεν είναι εύκολο καθόλου, θέλει δύναμη υπομονή γνώση και προ πάντων πίστη. Γι’
αυτό ας έχουμε ανοιχτό τον δίαυλο μαζί Του...
"Εάν γαρ πορευθώ έν μέσω σκιάς θανάτου ού φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ μετ' εμού εί." ψ.22.
Όμως είναι και μια ευκαιρία ν' αρχίσουμε να
γυρνάμε τον χρόνο προς τα μέσα μας και να γίνουμε καλλίτεροι "Ίνα ώσιν τετελειωμένοι εις έν"
Ιωαν 17-23] γι' αυτό είμαστε πλασμένοι, ας το
προσπαθήσουμε, αξίζει.
Επειδή το περιοδικό μας έχει αρκετά επιλεγμένα κείμενα όπως πάντα, και εμείς, λόγω ευχέρειας χρόνου, που δίδεται, διαβάζοντάς το θα
μας ταξιδέψει σε πρόσωπα και καταστάσεις του
παρελθόντος, με στάση στο παρόν, και του μέλλοντος.
Η Ανάσταση του Κυρίου ν' αναστήσει μέσα
στις ψυχές μας κάθε ευγενικό και ωραίο συναίσθημα.
Με ανοιξιάτικες ευχές και καλοκαιρινό ραντεβού, για την " Φωνή της Άσκρης"
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Σελίδα 2

Καταγωγή και Πιθανή Ταυτότητα του Ησιόδου
Οι Μούσες εμφανίστηκαν
στον Ησίοδο καθώς αυτός φύλαγε τα πρόβατά του στους
πρόποδες του Ελικώνα. Ο Δίας
ήταν πατέρας των Μουσών,
και η Μνημοσύνη ήταν μητέρα τους. Στη Θεογονία, ο Ησίοδος αναφέρει τα ονόματα όλων των Μουσών
στους στίχους 75-80: Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλεια,
Μελπομένη, Τερψιχόρη, Ερατώ, Πολύμνια,
Ουρανία και Καλλιόπη. Στον Ελληνικό πολιτισμό, η «Μνημοσύνη», η μνήμη δηλαδή, είναι
πολύ σπουδαία. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να
υπάρξουν ιστορία και πολιτισμός γιατί ο χρόνος καταπίνει τα πάντα. Τα ονόματα των
Μουσών ηχούν σαν τμήματα ενός Υπουργείου
Πολιτισμού. Δεν έχει σημασία αν οι Μούσες
πραγματικά παρουσιάστηκαν στον Ησίοδο.
Σημασία έχει ότι ο Ησίοδος ταξινόμησε τη
γνώση με τα ονόματά τους. Τα ονόματα αναφέρονται σε διάφορες μορφές ποίησης, τραγουδιστής ή όχι.
Αναπάντητα ερωτήματα: Πού πέρασε την
εφηβική του ηλικία ο Ησίοδος; Πώς έμαθε την
τέχνη του; Πού μαθήτευσε; Ας σκεφτούμε τον
καιρό μας: όλοι οι μουσικοί, όλοι οι τραγουδιστές και όλες οι τραγουδίστριες μαθήτευσαν
κάπου. Η Άσκρη ήταν ένα ωραίο χωριό, το πολύ-πολύ μία ωραία μικρή κωμόπολη. Στο ποίημά του Έργα και Ημέραι, ο Ησίοδος μας πληροφορεί ότι ο πατέρας του, κυνηγημένος από
τη φτώχεια, ήρθε στην Άσκρη της Βοιωτίας
όπου έκτισε σπίτι. Πού βρήκε γη ο πατέρας του
Ησιόδου στην Άσκρη και πώς δημιούργησε οικογένεια; Δική μου γνώμη είναι ότι ο πατέρας
του Ησιόδου πήγε σώγαμπρος κάπου, σε μία
οικογένεια που είχε μια ανύπαντρη, και ίσως
όχι τόσο όμορφη κόρη. Στον στίχο 640 του
ποιήματος Έργα και Ημέραι, ο Ησίοδος αναφέρεται στην Άσκρη σαν ένα μέρος «κακό το
χειμώνα, χειρότερο το καλοκαίρι, ποτέ καλό».
Δεν μπορεί να αληθεύει αυτή η κατηγορία.
Μάλλον, ο Ησίοδος αισθανόταν ξένος παρά το
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γεγονός ότι γεννήθηκε στην Άσκρη. Στον Νεοελληνικό πολιτισμό, τα ξένα είναι σχεδόν πάντοτε μαύρα και συχνά ταυτίζονται με τον θάνατο.
Στην αρχή της Θεογονίας, ο μεγάλος ποιητής μας πληροφορεί ότι το όνομα του ήταν Ησίοδος. Είναι πολύ πιθανόν ότι το όνομα αυτό
ήταν ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Στους στίχους 635 – 640 ο Ησίοδος λέει ότι ο πατέρας του
άφησε την Κύμην της Μικράς Ασίας για να
έρθει στην Άσκρη της Βοιωτίας. Ο Ησίοδος δεν
αναφέρει το όνομά του. Επίσης δεν αναφέρει
το δικό του όνομα με το πατρωνυμικό του,
σύμφωνα με το σύστημα της αρχαϊκής εποχής.
Εντελώς άγνωστο παραμένει το όνομα της μητέρας του. Κάτι ήθελε να κρύψει ο ποιητής.
Ίσως ο πατέρας του είχε δανειστεί χρήματα
και ήρθε στην Άσκρη κυνηγημένος γιατί δεν
μπορούσε να πληρώσει τα χρέη του. Επίσης ο
Ησίοδος, ενώ δίνει συμβουλές στους άνδρες σε
θέματα γάμου, ο ίδιος δεν αναφέρεται σε κάποια γυναίκα που αγάπησε, ούτε σε οικογένεια που απέκτησε από έναν τέτοιο δεσμό. Τον
άδικο και άρπαγα αδελφό του, ο Ησίοδος αποκαλεί Πέρσην. Ακόμη και αυτό το όνομα, που
μάλλον προέρχεται από το ρήμα πέρθω και
σημαίνει καταστροφέας και φονιάς, πρέπει να
είναι ψευδώνυμο.
Όπως γνωρίζουμε λίγα πράγματα για την
καταγωγή του Ομήρου, έτσι και η καταγωγή
του Ησιόδου καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου. Για τον Ησίοδο όμως, ξέρουμε τον τόπο της καταγωγής του.
Ξέρουμε ορισμένες άλλες λεπτομέρειες και
ξέρουμε πολλά πράγματα για τις ιδέες του.
Ήταν ο πρώτος οικονομολόγος και ο πρώτος
νομικός του Δυτικού πολιτισμού. Πάνω από
όλα, αναμφίβολα ήταν ο πρώτος κοσμογράφος
και ο πρώτος φυσικός επιστήμονας αυτού του
πολιτισμού.
Απόστολος Ν. Αθανασάκης
Ομότιμος Καθηγητής,
University of California, Santa Barbara

Σελίδα 3

Υγεία - Συνταγές
Για σας κυρία μου
Για να μη πληρώνετε το ολέθριο τίμημα να μυρίζουν τα ρούχα σας όμορφα με τα μαλακτικά
του εμπορίου, σας προτείνουμε μια υπέροχη και
μυρωδάτη συνταγή.
1 λίτρο νερό, 1/2 λίτρο ξύδι λευκό, 250 γραμμάρια
σόδα, και 20 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας ή
γερανιού ή λεμονιού ή πράσινου μήλου ή ευκαλύπτου. Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπουκάλι τα ανακατεύουμε μέχρι να αφρίσει.. Όταν κατακαθίσει το υλικό, το τοποθετούμε
σε μικρά καθαρά μπουκάλια με καπάκια. Ρίχνουμε 1/4 της κούπας από το μείγμα στην υποδοχή του μαλακτικού του πλυντηρίου μας για το
τελικό ξέβγαλμα. Έτσι έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στα ρούχα μας και στο πλυντήριο.
Διότι το ξύδι λειτουργεί ως αποσκληρυντής του
νερού, και καθαρίζει τα άλατα, και μαζί με την
σόδα απαλυμαίνει και καθαρίζει το πλυντήριο.
Να θυμόμαστε να ανακινούμε το μπουκάλι πριν
από κάθε χρήση.
Δοκιμάστε το
Μια υπέροχη νηστίσιμη σαλάτα
Σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, βράζουμε διάφορα λαχανικά, αρακά, καρότα, πράσινα
φασολάκια κομμένα σε κομματάκια ή έτοιμα
κατεψυγμένα του εμπορίου. Σε ένα μπώλ βάζουμε 1,5 κούπα κους κους και ρίχνουμε μέσα
μια κούπα ζωμό από τα λαχανικά που έχουμε
βράσει. Όταν φουσκώσει το κους-κους ρίχνουμε
και τα βρασμένα λαχανικά. Τα περιχύνουμε με
μείγμα από ελαιόλαδο, λεμόνι, αλάτι πιπέρι, ξύδι και μουστάρδα. Τα ανακατεύουμε απαλά και
προσθέτουμε φρέσκο κρεμμυδάκι δυόσμο
και...καλή σας όρεξη. ΕΣΜ
Τροφές της Άνοιξης
Πικραλίδες .Φυσική τροφή διουρητική αντιόξινη και χαμηλή σε θερμίδες.
Άγρια μανιτάρια πλούσια σε θρεπτικά συστατικά προκαλούν κορεσμό, περιέχουν VD για τα
οστά και επιταχύνουν την απώλεια βάρους
Σπαράγγια, ολιγοθερμική τροφή με VC.
Τσουκνίδες , τροφή με πολλά διατροφικά οφέλη ελάχιστες θερμίδες πλούσια σε κάλιο, ασβέ-
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στιο σίδηρο και βιταμίνες A B. Μειώνουν την
όρεξη, έχουν διουρητικές ιδιότητες ανακουφίζουν από το πρήξιμο, την κατακράτηση υγρών
και απομακρύνουν τις άχρηστες ουσίες [τοξίνες].
Άγρια πράσα πικάντικα κρεμμύδια, με υπέροχη γλυκιά γεύση ταιριάζουν με πολλά φαγητά,
σε σούπες ομελέτες πίτες κ.α. Μπορείτε να τα
καταψύξετε διότι μόνο την Άνοιξη φύονται.
Τα οφέλη της νηστείας ένα δώρο για την υγεία
μας
Έφτασε και φέτος η περίοδος που μας δίνεται η
ευκαιρία να "ξεκουράσουμε" τον οργανισμό μας
από την πολυφαγία των εορτών, των Χριστουγέννων και της αποκριάς.
Ήδη μπήκαμε στην Άνοιξη και συγκεκριμένα
στην περίοδο της νηστείας. Μια σύντομη αποτοξινωτική διατροφή θα βοηθήσει σε πολλά και
κυρίως στην πειθαρχία.
Η νηστεία καθαρίζει τον ανθρώπινο οργανισμό,
αποτοξινώνει τα σπλάχνα, ξεκουράζει τα ζωτικά
όργανα, και λεπταίνει το υλικό σώμα. Περιορίζει
την λαιμαργία και ισχυροποιεί την θέληση, την
αυτοπεποίθηση, την αντοχή και την άμυνα του
οργανισμού. Εξαγνίζει τις επιθυμίες και τις παρορμήσεις. Μια ζωή χωρίς κοιλιοδουλεία γεμάτη
υγεία, ανεξάντλητη ενέργεια και πάνω απ' όλα
πνευματικότητα.
Και προσοχή! όταν λέμε νηστεία εννοούμε όχι
πολύ φαγητό διότι τα ανωτέρω αποτελέσματα
και ιδίως το "λεπτό υλικό σώμα" δεν θα υπάρξουν. Φροντίζουμε λοιπόν την ποσότητα και την
ποιότητα της διατροφής μας να είναι απαλλαγμένες από ζωικές και θερμιδοφόρες τροφές.
Δοκιμάστε την...
Μέχρι το 1964 είχαμε το πηλήκιο με
την κοκουβάγια,
στη συνέχεια φορούσαμε αυτό το
σήμα. Το θυμόσαστε;

Σελίδα 4

Κοινοτικά και άλλα
Εύχομαι οι άγιες μέρες του Πάσχα να αποτελέσουν σημείο ευημερίας και ανάπτυξης
στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε .
Το Άγιο φως να φέρει στις ζωές όλων μας
υγεία και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο...!!!!

Χρόνια πολλά.....!!! Καλή Ανάσταση....!!!!
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.ΑΣΚΡΗΣ
Νίκος Χολιασμένος
Καρναβάλι της Άσκρης
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Ακολουθώντας την γραμμή της Χώρας
“Θα συνεχίσουμε του χρόνου με το καλό”

Από τις αναρτήσεις της Άννας Νικολάου
Η αγάπη θέλει φρόνηση
Στίχοι - Μουσική: Παραδοσιακό

ΣΣ Μέχρι τότε υπήρχε ο Δήμος Άσκρης, υπαγόμενος στην επαρχία Λεβαδείας, με έδρα την Παλαιοπαναγιά και χωριά τον Καραντά, το Νεοχώρι και
την Ξηρονομή.
Αποτελέσματα από test DNA
Μία ανταλλαγή μηνυμάτων στο Facebook
Yanni Sfyrides
ΚΥΡ 9:18 Μ.Μ.
Καλησπέρα κύριε Πέππα, κοιτάξτε σύμπτωσις,
χθές τελείωσα το βιβλίο “3.650 χρόνια στην Κοιλάδα των Μουσών”, σήμερα έλαβα τα αποτελέσματα
''my heritage' όπου και εμφανιζόμεθα ως μέλη ευρύτερης οικογένειας (ως 3-5 εξαδελφος) για το οποίο χαίρομαι ιδιαιτέρως. Στο Χωριό μας ο παππούς μου ήταν ο Κ. Ρουσσέτης και η γιαγιά μου
Αγγελική(ω) Παπαναστασίου. Καλή συνέχεια.

Γιάννης Πέππας
Η Χρυσάφω, γιαγιά του παππού σας ήταν αδελφή
του Αθανασίου Πέππα, παππού του πατέρα μου. Η
κόρη της Σιδερία, μητέρα του παππού σας ήταν α’
εξαδέλφη του παππού μου Θοδωρή, ο παππούς σας
με τον πατέρα μου Λουκά β’ εξαδέλφια και εγώ με
την μητέρα σας γ’ εξαδέλφια. Τα αποτελέσματα
επομένως είναι σωστά.
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Το παλληκάρι το καλό παράκαιρα γεράζει,
γεράζει από τις όμορφες κι από τις μαυρομάτες.
Η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη,
θέλει λαγού περπατησιά, αϊτού γληγοροσύνη.
Όντας διαβαίνει με πολλούς, να κάνει πως δε
γλέπει
κι όντας διαβαίνει μοναχός, γλυκό φιλί ν’ αρπάζει.
Κι όταν του λεν πώς πόρεψες, να λέει της αγάπης:

"Καλοπερνώ όντας έρχομαι, κακοπερνώ όντας
φεύγω".
Ο Οδυσσέας στην Καλυψώ
Τα όμορφα λόγια που απηύθυνε ο Οδυσσέας
στην Καλυψώ, όταν τη συνάντησε για πρώτη
φορά
" Αν είσαι θεά, από αυτές που κατοικούν στον
πλατύ ουρανό, εγώ τουλάχιστον με την Αρτέμιδα, την κόρη του μεγάλου Δία σε βρίσκω εντελώς
όμοια στη μορφή και στο ανάστημα και στο σώμα. Αν πάλι είσαι θνητή, από αυτές που κατοικούν στη γη, τρισευτυχισμένοι για σένα ο πατέρας σου και η σεβαστή μητέρα σου, τρισευτυχισμένοι και οι αδελφοί σου. Σίγουρα η ψυχή τους
θα χαίρεται για σένα κάθε φορά που βλέπουν
τέτοιο βλαστάρι να μπαίνει στον χορό. Και τη
μεγαλύτερη χαρά απ' όλους θα την έχει εκείνος
που θα υπερισχύσει στα γαμήλια δώρα και θα σε
οδηγήσει στο σπίτι του νύφη".
ΣΣ Φλέρτ ποιότητος.
Σελίδα 5

Ο όμορφος μύθος της Αλκυόνης και οι Αλκυονίδες ημέρες
Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν παρατηρήσει τις λίγες ημέρες καλοκαιρίας που παρουσιάζονται τον
χειμώνα. Είναι ημέρες ηλιόλουστες χωρίς σύννεφα και ανέμους. Οι ημέρες αυτές ονομάζονται
Αλκυονίδες και η ονομασία τους προήλθε από
τις αλκυόνες [πουλιά] που τις ημέρες αυτές γεννούν, και τοποθετούνται στο χρονικό διάστημα
από 15η Δεκεμβρίου έως και 15η Φεβρουαρίου.
Ο μύθος μας λέει
πως η Αλκυόνη ήταν
μια πανέμορφη γυναίκα παντρεμένη
με τον Κήυκα. Ήταν
τόσο
ευτυχισμένοι
ώστε να νομίζουν
ότι ήταν ισάξιοι των
Θεών. Οι Θεοί θύμωσαν και μια μέρα που ο Κήυκας ήταν με το καράβι του στ' ανοικτά της θάλασσας έριξαν κεραυνό τσάκισαν το καράβι και
εκείνος αβοήθητος στα μανιασμένα κύματα πνίγηκε. Η Αλκυόνη όταν το έμαθε έκλαιγε απαρη-

γόρητα θρηνώντας τον χαμό του συζύγου της.
Τότε οι Θεοί την λυπήθηκαν και την μεταμόρφωσαν σε ένα πανέμορφο πουλί και να ζει κοντά
στης θάλασσας τα βράχια σαν να περιμένει να
εμφανιστεί ο χαμένος σύζυγός της.
Η Αλκυόνη γεννούσε τα αυγά της μέσα στην
βαρυχειμωνιά και τα αγριεμένα κύματα κατέστρεφαν την φωλιά της και τ' αυγά της. Για άλλη
μια φορά ο αρχηγός των Θεών της έδειξε συμπόνια ώστε 15 ημέρες στην καρδιά του χειμώνα οι
άνεμοι να κοπάζουν, ο ήλιος να ζεσταίνει την
πλάση μέχρι εκείνη να μπορέσει να κλωσήσει τα
αυγά της και να βγουν τα μικρά της..
Η Αλκυόνη είναι αποδημητικό πουλί έρχεται
στην χώρα μας τον Φθινόπωρο και φεύγει αρχές
του Μάρτη, εν αντιθέσει με τα χελιδόνια. Πολλά έχουν γραφτεί για την συζυγική πίστη της
Αλκυόνης. Όταν ο σύζυγός της γεράσει και δεν
μπορεί να πετάξει πια, εκείνη τον παίρνει
στους ώμους της και τον μεταφέρει, τον ταΐζει
και τον περιποιείται ως τον θάνατό του!!

Μήνυμα από ένα τριαντάφυλλο
Ο χειμώνας που σε λίγο θα είναι παρελθόν ήταν βαρύς και δύσκολος, όμως πέρασε όπως όλα
περνούν και αφήνουν τα σημάδια τους.
4 του Γενάρη και η μισή χώρα στα κατάλευκα
ντυμένη και ιδίως τα χωριά μας. Οι δρόμοι είχαν
ανοίξει, οι συγκοινωνίες είχαν αποκατασταθεί
και ένα ταξιδάκι στο χωριό απαραίτητο για έναν
έλεγχο, αφού η διακοπή ρεύματος είχε κρατήσει
αρκετά. Με πολλή δυσκολία ανέβηκα την ανηφόρα για το σπίτι μου. Το φυτικό βασίλειο σκεπασμένο με το κατάλευκο σεντόνι του χιονιά έδειχνε να κοιμάται, και μόνο ένα μπουμπούκι
μιας τριανταφυλλιάς ξεχώριζε μέσα από τα "κατάξερα" κλαδιά της.
Άντε και συ καημένο, βιάζεσαι να ανθίσεις, θα
σε "φάει" η παγωνιά και είναι κρίμα, και καθώς
λένε ότι θα έρθει και άλλο χιόνι δεν θα αντέξεις!
του είπα!
Το επόμενο Σαββατοκύριακο 11 του Γενάρη ήρθε και το δεύτερο χιόνι περισσότερο από το πρώτο, και όλοι οι δρόμοι κλειστοί.
18 του Γενάρη ξανά για το χωριό για τους ίδιους
λόγους, και το μπουμπούκι της τριανταφυλλιάς
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ταλά του. Εύγε του είπα, τουρτουρίζοντας από το
κρύο, άντεξες τόση παγωνιά τόσους αέρηδες και
στέκεσαι ολόδροσο!.
25 του Γενάρη το χιόνι έχει λιώσει και μόνο κατά τόπους επιμένει περιμένοντας ίσως και τρίτο.
Ξανά λοιπόν για το χωριό και
για την κοπή της πίτας του Συλ.
Γυναικών, και ώ!! του θαύματος
μπρος στα μάτια μου ένα ολάνθιστο όμορφο και ευωδιαστό τριαντάφυλλο. Δεν
μπορεί είναι το ίδιο! είχε αντέξει στην κακουχία
της βαρυχειμωνιάς, και ήταν σαν να με περίμενε. Είχαν βέβαια μεσολαβήσει και κάποιες αλκυονίδες ημέρες που το βοήθησαν να ολοκληρώσει το έργο της ανθοφορίας του. Το πλησίασα, το
συνεχάρην για την αντοχή του, το ευχαρίστησα
για την υποδοχή που μου έκανε, το φωτογράφησα για να το μοιραστώ μαζί σας, και δες τε το!
Στην επιστροφή σκεφτόμουν ότι και τα φυτά
έχουν τον Άγγελό τους- που τα βοηθούν- όπως
και εμείς οι άνθρωποι έχουμε, τους αναζητούμε
όμως για να αντέξουμε στις κακουχίες!!
ΕΣΜ

Σελίδα 6

Αναστάσεως ημέρα...
Γράφει η Συμβολαιογράφος Πόπη Κουβέλη
Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα” αναφέρει το χαρμόσυνο τροπάριο της Εκκλησίας. “Ολοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστήτε, μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες με
το φως της χαράς συμμαζωχτήτε. .. πέστε Χριστός
Ανέστη εχθροί και φίλοι. ..” παροτρύνει η ποιητική
φωνή του Σολωμού, ο οποίος ύμνησε, όπως και
πολλοί άλλοι, την άγια ημέρα της Χριστιανοσύνης.
Γιορτή χαράς και αγαλλίασης λοιπόν το Πάσχα,
είναι η πρώτη ετήσια θρησκευτική γιορτή, που καθιερώθηκε από την πρωτοχριστιανική Εκκλησία, η
οποία όμως έχει τις ρίζες της στην ιουδαϊκή παράδοση. Άλλωστε και η λέξη “Πάσχα” προέρχεται
από την εβραϊκή λέξη “Πεσάχ” που σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα σε
ανάμνηση της απελευθέρωσής τους από την αιγυπτιακή δουλεία και της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας γύρω στο 1250 π.Χ., με θεία επέμβαση, με
προορισμό τη γη της Επαγγελίας (γη Χαναάν), για
να αναζητήσουν τον αληθινό Θεό. Η γιορτή μετά
το θάνατο του Ιησού μεταφέρθηκε στους χριστιανούς, με διαφορετικό όμως περιεχόμενο, καθότι την
ημέρα αυτή γιορτάζεται η Ανάσταση του Χριστού
μετά το μαρτυρικό θάνατό Του και η διάβαση από
τη φθορά στην αφθαρσία, από το θάνατο στην αιώνια ζωή. Μεταξύ όμως των πρώτων χριστιανών
υπήρχαν διαμάχες σχετικά με την ημέρα και την
ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα, στις οποίες έθεσε τέρμα η Πρώτη (Α΄) Οικουμενική Σύνοδος στη
Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ., όταν ίσχυε το Ιουλιανό Ημερολόγιο. Η Σύνοδος όρισε τον εορτασμό
όχι ημερομηνιακώς αλλά αστρονομικώς, αφού απεφάσισε ότι το χριστιανικό Πάσχα είναι κινητή
γιορτή και πρέπει να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που θα γίνει κατά την
ημέρα της εαρινής ισημερίας ή μετά από αυτή. Αν
δε η πανσέληνος γίνει Κυριακή, τότε θα γιορτάζεται την επόμενη Κυριακή. Ο εορτασμός του Πάσχα
δεν συμπίπτει ως επί το πλείστον σε όλους τους
χριστιανούς, όχι επειδή υπάρχουν δογματικές διαφορές, αλλά επειδή ο πρoσδιορισμός της ημερομηνίας της γιορτής γίνεται με διαφορετικά Ημερολόγια. Δηλαδή στο μεν δυτικό χριστιανικό κόσμο
σύμφωνα με το Γρηγοριανό Ημερολόγιο, ενώ στις
ορθόδοξες Εκκλησίες σύμφωνα με το Ιουλιανό. Έτσι και για τους Έλληνες Ορθοδόξους, παρότι η
χώρα μας καθιέρωσε επίσημα από το 1923 το Νέο ή
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στηκε στη συνέχεια και το Εκκλησιαστικό, ο εορτασμός του Πάσχα εξακολουθεί να υπολογίζεται κατά το Ιουλιανό ή Παλαιό Ημερολόγιο.
Στη χώρα μας το Πάσχα, η ημέρα της Ανάστασης ή η Λαμπρή, όπως πιο απλά την αποκαλεί ο
λαός μας, γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα,
χαρά και ευδιαθεσία σε όλη την Επικράτεια. Γιορτή
πλούσια σε λαογραφικές εκδηλώσεις μετατρέπεται
σε μεγάλο πανηγύρι, εφόσον μάλιστα τυχαίνει να
γιορτάζεται κατά την ολάνθιστη γεμάτη χρώμα και
φως Άνοιξη. Πλήθος λαϊκών παραδόσεων και εθίμων αναβιώνουν σε όλες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου, καθένα από τα οποία έχει τη δική του
προέλευση και ιστορία, ως και τη δική του χριστιανική σημειολογία. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Την καταιγιστική ριπή κροτίδων και βεγγαλικών μόλις ακουστεί και όσο ψάλλεται από τον
ιερέα τα μεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου το αναστάσιμο τροπάριο “Χριστός Ανέστη”, που είναι τρόπον
τινα ένας χαιρετισμός των ορθοδόξων χριστιανών
στο αναστάσιμο μήνυμα, δυστυχώς επικίνδυνος
μερικές φορές.
 Το τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών
που συμβολίζουν την ανανέωση της ζωής και το
κόκκινο χρώμα τους το αίμα του Χριστού ως και το
ψήσιμο του οβελία, του αρνιού δηλαδή στη σούβλα,
που συμβολίζει τον Αμνό του Θεού, το Χριστό, που
θυσιάστηκε για να σώσει τους ανθρώπους από την
αμαρτία και το θάνατο.
Η τήρηση των πολλών και ποικίλων πατροπαράδοτων εθίμων είναι επιβεβλημένη, αποτελεί οπωσδήποτε μια ευχάριστη νότα στη ζωή μας και
ομορφαίνει την πασχαλινή ατμόσφαιρα, αλλά αυτά δεν πρέπει να μας απορροφούν εξ ολοκλήρου,
ώστε να λησμονούμε και το βαθύτερο νόημα της
γιορτής. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου άρρηκτα
συνδεδεμένη με την εκούσια σταυρική θυσία Του,
είναι γιορτή χαράς. Κατάργησε το θάνατο και χάρισε στους ανθρώπους την αιώνια, ατελεύτητη ζωή.
Γεμίζει με φως τις ανθρώπινες ψυχές, ένα φως άσβηστο, ανέσπερο που δίνει πλούτο αγάπης, χαρίζει δύναμη και ελπίδα μέσα στο σκοτάδι του πόνου,
της ανέχειας, της αδικίας και της απόγνωσης.
Ευχόμαστε δε ολόψυχα, εν όψει της επικείμενης
γιορτής του Πάσχα, το ανέσπερο αυτό αναστάσιμο
φως να φωτίζει και να καταυγάζει τις σκέψεις, τους
λόγους και τις ενέργειες όλων μας σε κάθε βήμα
της ζωής μας.
Σελίδα 7

Ο Ταχυδρόμος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΑΝΙΜΗΣ (1896-1979)
Στο υπ’ αρ. 27, σελ.12 της ΦτΑ δημοσιεύεται
φωτοτυπία εγγράφου με θέμα: Περί συστάσεως
ταχυδρομικού γραφείου εις Παλαιοπαναγιάν του
δήμου Θεσπιών της επαρχίας Θηβών με ημερομηνίαν τη 30η Μαΐου 1907 και υπογραφήν ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Ο
Αλέξανδρος
Τζανίμης γεννήθηκε
την 6.12.1896 στην
Παλαιοπαναγιά Θεσπιών. Ήταν γιός του
Αναστασίου και της
Γιαννούλας το γένος
Δήμου. Ενηλικιώθηκε
μέσα σε μια φτωχή
οικογένεια της οποίας
το κλίμα είχε επιβαρυνθεί λόγω της αιφνίδιας τύφλωσης του
πατέρα του. Παρακολούθησε λιγότερο από δύο
σχολικά έτη, τα εγκύκλια μαθήματα του τότε
δημοτικού σχολείου υπό την εποπτεία του αειμνήστου και φωτισμένου Δασκάλου Γιαννιού,
τον οποίο μνημόνευε συχνά γιατί αυτός του ενέπνευσε την αγάπη για τα γράμματα, την οποία
αξιοποίησε με ζήλο με αποτέλεσμα να αποκτήσει τη δυνατότητα να γράφει και να εκφράζεται
όπως και ένας πτυχιούχος Πανεπιστημιακής
Σχολής. Αυτό αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης στρατιωτικής θητείας του και στη
συνέχεια κατά την διάρκεια της άσκησης του
επαγγέλματός του. Κατά τη διάρκεια των εφηβικών χρόνων εργάστηκε σε διάφορες υπηρεσίες
της Αγγλικής Εταιρείας Εκμετάλλευσης της Κωπαΐδας στον Γριμπά.
Σύμφωνα με μια ιδιόχειρη λεπτομερή Υπεύθυνη Δήλωση την οποία είχε υποβάλλει προς το
Υπουργείο Στρατιωτικών ο Αλέξανδρος Τζανίμης δηλώνει τα εξής:
α)«Την 27 Αυγούστου 1917 εκλήθην ως κληρωτός
τις το 2ον Πεζ. Ι Σύνταγμα ΧΙΙΙης Μεραρχίας εις
Λαμίαν».
β)Την 14 Μαρτίου 1921. Μετά του Συν/τος μου
κατά την προέλασιν προς το Εσκή Σεχίρ και εις
το ύψωμα ΑΚ. Τσε Μπουνάρ ετραυματίσθην βαρέως εις την δεξιάν μου χείρα υποστάς κάταγμα
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του βραχιονίου οστού και μετεφέρθην εις το Νοσοκομείον Προύσης.
γ) Απρίλιος 1922. Εκρίθην ανίκανος Στρατιωτικής υπηρεσίας δια της υπ’ αρ.3713/16-4-22 γνωματεύσεως Σ.Α.Α. Δ,Π., Στρατιωτικής Περιφερείας ένεκα περιπεπλεγμένου κατάγματος κακώς ποροθέντος του δεξιού βραχιονίου και της
παραλύσεως του κερκιδικού.
δ)11 Ιουνίου 1922. Προήχθην εις τον βαθμόν του
Ανθυπολοχαγού, δυνάμει ειδικού νόμου (περί
προαγωγής των αναπήρων Υπαξιωματικών) και
συγχρόνως απεστρατεύθην».
Έτσι έγραφε ο ταχυδρόμος Αλέξανδρος Τζανίμης ο μαθητής του Γιαννιού.
Στο μεταξύ την 27 Ιανουαρίου 1921, δύο μήνες
πριν τραυματιστεί, του είχε απονεμηθεί ο Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως, «διότι κατά την επιδρομήν Μπουλετζίν επεδείξατο τόλμην, δραστηριότητα, και αφάντατον ψυχραιμίαν παρά τα
δραστικά πυρά του εχθρού».
Έτσι άρχισε και τελείωσε η στρατιωτική θητεία του με ενδιάμεσες βεβαίως στρατιωτικές
επιχειρήσεις…
Το τραγικό γεγονός του τραυματισμού του
αποτέλεσε τον σημαντικότερο σταθμό της ζωής
του, αφού σ’ αυτό οφείλεται η ανάθεση και η άσκηση ενός δημοσίου επαγγέλματος το οποίο θα
ενίσχυε τις αποδοχές του από την Πολεμική σύνταξή του. Και το επάγγελμα, το οποίο του ανέθεσε τότε η Πολιτεία ήταν εκείνο του αγροτικού
διανομέως α’ τάξεως. Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής: Υπουργείον Ταχυδρομείων.
Τηλεγράφων, Τηλεφώνων. Εν Αθήναις τη 1
Μαρτίου 1923. Προς το Ταχ. και Τηλ. Γραφείον
Βαγίων.
«Εγκρίνομεν την από 29ης Ιανουαρίου ε.ε.,
γεονομένην πρόσληψιν του Αλεξ. Τζανίμη ως
αναπληρωτού παρ’ ημίν αγροτικού Ταχ. Διανομέως Πεζού Β΄ Τάξεως», χορηγώντας του ένα
υπηρεσιακό σάκκο και μια τρομπέτα. Σημειωτέον ότι με υπηρεσιακόν έγγραφον της 20 Απριλίου
1926 ενεκρίθη η μονιμοποίησής του.
Από το Ταχυδρομικό Γραφείο Βαγίων εξυπηρετούνταν τότε ο Δήμος Θεσπιών και οι Κοινότητές του Λεοντάρι, Μαυρομάτι, Νεοχώρι, Παλαιοπαναγιά. Σύμφωνα με σχετική βεβαίωση ΜηχαΣελίδα 8

νικού του 1939, «η χιλιομετρική απόσταση Παλαιοπαναγιάς – Βαγίων, την οποίαν θα έπρεπε
να διανύσει πεζός ο ταχυδρόμος, είναι 9+000». Σ΄
αυτήν την χιλιομετρική απόσταση προστίθεται
εκείνη της επιστροφής από Θεσπιές - Μαυρομάτι
και Μαυρομάτι, μέσω Θεσπιών, Νεοχώρι - Παλαιοπαναγιά, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ταχυδρόμος έφευγε στις 7 η ώρα το πρωί από την Παλαιοπαναγιά για Βάγια και επέστρεφε στις
7ηώρα το βράδυ στην Παλαιοπαναγιά πεζός αρχικά και την τελευταία δεκαετία της θητείας
χρησιμοποιώντας μιαν ημιόνα, την περίφημη
«μούλα» την οποία αναγνωρίζαμε ως «το έβδομο
μέλος» της οικογένειάς μας. Η θητεία του ως ταχυδρόμου έληξε τον Απρίλιο του 1948. Κατάφερε
να αντέξει επί 25 συναπτά έτη (1923-1948).
Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας
του ως Ταχυδρόμος, εκτός από τα υπηρεσιακά
προβλήματα, αντιμετώπισε με καταπληκτική
μακροθυμία τις κακόβουλες συμπεριφορές των
κατοίκων πέντε κοινοτήτων, ιδιαιτέρως εκείνης
των κατοίκων της Παλαιοπαναγιάς, οι οποίοι δεν
μπορούσαν να παραδεχθούν πως ο γιός του «Τας
Ζουράφι» - «του Τάσου (Αναστασίου) γιού του
Ζωγράφου» είχε εξελιχθεί σε μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα.
Οι πολιτικές πεποιθήσεις του ήταν θεμελιωμένες στις αρχές του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην
απόλυτη δημοκρατική συνείδηση του και στην

αναγνώριση της ελευθερίας του αυτοπροσδιορισμού. Οι φιλελεύθερες ιδέες του ερέθιζαν τους
τσιφλικάδες και τους πολιτικάντες της εποχής
του ιδιαιτέρως κατά την διάρκειαν της μεταξικής
περιόδου και του επαράτου εμφυλίου πολέμου…
Διατηρούσε φιλικές σχέσεις με πολλούς συμπολεμιστές του και με διακεκριμένους πολιτικούς του Νομού μας, όπως με τον αείμνηστο υπουργό και Πρόεδρο της Βουλής Δημήτριο Παπασπύρου, ο οποίος στις 7.8.1979 παρέστη στην
κηδεία του και εξεφώνησε τον επικήδειό του, τον
αείμνηστο Θηβαίο Πολιτικό Αριστείδη Μπασιάκο, τον θρυλικό Στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα
κ.α.
Την 4η 2ου1934 νυμφεύθηκε την Αναστασίαν
–σύζυγον ηρωίδα- θυγατέρα των Χρίστου και της
Αντιγόνης Κιούση και απέκτησαν τέσσερα παιδιά ένα γιό και τρεις θυγατέρες, ο γιός και οι δύο
θυγατέρες υπηρέτησαν ως καθηγητές της Μ.Ε., η
τρίτη θυγατέρα υπηρέτησε ως Κοινωνική Λειτουργός στην Κυπριακή Πρεσβεία των Αθηνών.
Αυτός ήταν, εν ολίγοις, ο Ταχυδρόμος Αλέξανδρος Τζανίμης του Αναστασίου και της Γιαννούλας, ο Ένας και όχι «ο τελευταίος Ταχυδρόμος», ο καταγόμενος από το Χωριό μας…
Αναστάσιος ΑλεξάνδρουΤζανίμης
Επιτ. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1
Δρ. Κοινωνιολογίας της Θρησκείας
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

Ένα ακόμη βιβλίο του Γεωργίου Δουδούμη
Μόλις κυκλοφόρησε και για τις δύο χώρες Βαλκανικούς Πολέμους
η νέα έκδοση του Ελλη- (1912-1913)….
νικού Ινστιτούτου ΣτραΣχετικά με την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου
τηγικών Μελετών υπό Πολέμου φωτίζονται οι ρόλοι της Βουλγαρίας,
τον τίτλο “Ελλάς και της Ρουμανίας και της Αλβανίας και γίνεται εΣερβία ως παράγοντες κτενής αναφορά στη μεταπολεμική Γιουγκοσλασταθε-ρότητας
στο βία μέχρι την κατάρρευση του κομμουνισμού. …
παρελθόν και
στη
Τέλος, υπογραμμίζεται η αβεβαιότητα του
βαλκανική
προοπτι- αύριο και εκφράζονται τα συμπεράσματα των
κή” των Akeksandra συγγραφέων, οι ευρύτερες βαλκανικές προοπτιPećinar και Γεωργίου κές και οι δυνατότητες των δύο χωρών να αποΔουδούμη, από τις Εκ- τελέσουν ισχυρούς παράγοντες σταθερότητας
δόσεις Δ. Ν. Καραβία.
στο πλαίσιο μιας ενδοβαλκανικής αναπτυξιακής
Οι αποφάσεις του Συνεδρίου του Βερολίνου συνεργασίας.
έφεραν τις δύο χώρες πιο κοντά τη μια στην άλ- Η “Φωνή της Άσκρης” εύχεται στον Ασκραίο
λη, γεγονός που διευκόλυνε τη Βαλκανική Συ- συγγραφέα “καλή συνέχεια” και καλοτάξιδο να
νεννόηση με αποτέλεσμα τους δύο νικηφόρους είναι το βιβλίο.
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Ένα όμορφο ταξίδι στο παρελθόν
Περιμένοντας τα <<πεσκέσια>> και τα καλάθια από το χωριό, χτες και σήμερα.
Το παλιό Μπλέ λεωφορείο, αγκομαχούσε πάνω
στον κακοτράχαλο, ελικοειδή δρόμο του Μαυρομματίου. Ήταν γεμάτο επιβάτες, που κατέβαιναν
στη (χώρα) Θήβα. Κατέβαιναν από το χωριό, γιατί
ήθελαν να κάνουν τα αναγκαία ψώνια τους, όσα
δεν τους έφερε ο μπακάλης του χωριού τους, ήταν
οι περισσότεροι γεωργοί - κτηνοτρόφοι άοκνοι που
φρόντιζαν να διορθώσουν στην Αγίας Τριάδος στον
σημερινό δρόμο, τα παλιά τους μηχανήματα ή της
γκαζιέρες μαγειρέματος. Άλλοι πάλι αγόραζαν
καινούργια ή διάφορα ανταλλακτικά για γεωργικά
εργαλεία. Έτσι επέστρεφε το λεωφορείο γεμάτο με
ψώνια και γεωργικά εργαλεία, μέχρι και σαμάρια.
Υπήρχαν και πολλοί που έρχονταν για να δουν
τα παιδιά τους, που πήγαιναν στο μοναδικό Γυμνάσιο -Λύκειο που υπήρχε σε όλη τη Θήβα ή επισκέπτονταν τους συγγενείς τους, που είχαν παντρευτεί και είχαν μείνει, στην όμορφη επτάπυλη
Θήβα. Τα λεωφορεία με οδηγούς τους αξέχαστους
Μιχάλη Δρίτσα και Βασίλη Μαρανή κουβαλούσαν
επιβάτες από τα χωριά μας αλλά και πολλά πεσκέσια.
Ο καλοκάγαθος εισπράκτορας Ηρακλής Κουτρουλάρας, άνοιγε τον αποθηκευτικό χώρο του παλιού λεωφορείου και έβγαζε δεκάδες δέματα. Άλλα
πάλι ήταν τοποθετημένα στην οροφή του οχήματος, πάνω σε ειδική σκάλα ανέβαινε για να τα κατεβάσει και να τα παραδώσει. Και τι δεν περιείχαν
αυτά τα καλάθια με τα πεσκέσια. Από ελιές μαύρες
ή τσακιστές κεφάλια με τυρί ή φρέσκες μακρόστενες μυζήθρες, μαγειρευτά σαλιγκάρια γιαχνί μέχρι
ζώα ζωντανά ή σφαγμένα. Είχαν και από μια
μπουκάλα γάλα φρέσκο και μια μεγάλη ή μικρή
νταμιτζάνα με αυθεντικό κόκκινο κρασί από τους
αμπελώνες της περιοχής (Παναγίας) και μια με
αγνό λάδι, από τους ελαιώνες του χωριού τους. Φυσικά περιείχαν πολλές πίτες, χορτόπιτες, τυρόπιτες
και ζυμωτό, νόστιμο σταρένιο ψωμί. Σε χαρτονένια
κιβώτια που ήταν δεμένα, υπήρχε πλούσιο περιεχόμενο, όπως σταφίδες, ξερά σύκα, αμύγδαλα φρεσκοκομμένα αγριόχορτα ή ακόμα και ρόδια.
Βέβαια τα Χριστούγεννα μέσα στα χαρτοκιβώτια κρύβονταν ζωντανά ή σφαγμένα κοκόρια, κοτόπουλα και γαλοπούλες, ενώ το Πάσχα σειρά είχαν τα σφαγμένα αρνιά ή κατσίκια. Τα χοιροσφάγια στα μέσα φθινοπώρου, πάντα έστελναν λίγο
χοιρινό κρέας, λίγες μπουκιές, λίγη πηχτή και την
συνόδευαν με το ζωικό λίπος. Όλα αυτά έπρεπε να
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τα πάρουν αμέσως οι παραλήπτες, για να μην χαλάσουν. Ακόμη είναι ζωντανές οι εικόνες τους στην
μνήμη μας, όταν τους βλέπαμε να περιμένουν πότε
να ανοίξει το μεγάλο ποτρτ-μπαγκαζ του λεωφορείου.
Στο κτήριο που είναι σήμερα τα ΚΑΠΗ, ήταν το
πρακτορείο του τότε ΚΤΕΥΛ Αττικοβοιωτίας, εκεί
σταματούσαν τα λεωφορεία. Ξεχύνονταν όλοι οι
επιβάτες στην πόλη από το πρωί, για να τελειώσουν τις δουλειές τους και το μεσημέρι μαζεύονταν
πάλι για την επιστροφή στο χωριό τους. Εκεί τριγυρνούσαν και οι πλανόδιοι με τον ταβά ή τα καροτσάκια τους, γεμάτα ζαχαρωτά και ξυροκάρπια,
και ο καλοκάγαθος Στέλιος ο κουλουράς πάντα
στην ώρα του.
Ας μην ξεχάσουμε ότι οι μαθητές και μαθήτριες,
νοίκιαζαν δωμάτια στην Θήβα μέχρι να τελειώσουν
το τότε Γυμνάσιο -Λύκειο. Αυτά τα παιδιά σήμερα
είναι επιφανείς γιατροί, δικηγόροι, πρυτάνεις πανεπιστημίων, διευθυντές τραπεζών, καθηγητές,
δάσκαλοι και άλλοι επιτυχημένοι έμποροι και επιχειρηματίες, που λαμπρύνουν το άλμπουμ των ξεχωριστών αναμνήσεών μας, με την παρουσία και
προσφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Επίσης η ανταλλακτική οικονομία, που σύντομα
αντικαταστάθηκε με τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, τις τραπεζικές επιταγές και της πλαστικές κάρτες συναλλαγής, ήταν ζωντανή πραγματικότητα, ιδίως την μεταπολεμική περίοδο. Τότε οι
γυρολόγοι περνούσαν δεν πληρώνονταν με χρήμα,
αλλά με δύο τρία αυγά, με ένα μπουκάλι λάδι ή
κρασί ή με βαμβάκι. Αλλά αυτή η οικονομία στήριξε την Ελλάδα, σε δύσκολους και εύκολους καιρούς.
Τα πεσκέσια που έρχονταν με τα λεωφορεία
από τα διάφορα χωριά της Ελλάδος για τους συγγενείς και φίλους, που εγκαταστάθηκαν στις πόλεις προκαλώντας ασφυξία με την αστυφιλία τους,
δεν σταμάτησαν να έρχονται. Αυτή η σωτήρια τονωτική ένεση, σε καιρό οικονομικής κρίσης όταν ο
αγώνας επιβίωσης είναι σκληρός ωστόσο με σύμμαχο την αλληλεγγύη και την συντρεχτικότητα
των κατοίκων και φίλων, των χωριών προς τις πόλεις γίνεται υποφερτός. Για να μπορούν όλοι να
βασίζονται και να ελπίζουν στην ανθρωπιά, των
απλοϊκών και των αγνών κατοίκων της Ελληνικής
υπαίθρου.
(Θήβα, παλιές φωτογραφίες)
Κωνσταντίνος Ζαχαρίας
Σελίδα 10

Συμπατριώτης μας στο εξωτερικό
Αξιότιμε Σμήναρχε Μήτσαινα
Καθώς η πορεία σας
εδώ στην Ουάσιγκτον
οδεύει προς το τέλος θα
ήθελα να αφιερώσω μία
στιγμή για να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας κατά τη
διάρκεια του τελευταίου
έτους.
Μολονότι το προσωπικό των ακόλουθων Άμυνας στην πρεσβεία σας εδώ στην Ουάσιγκτον
είναι πολυπληθές μπορώ με σιγουριά να πω ότι
η καθ’ όλο το διάστημα της θητείας μου ως επικεφαλής του ελληνικού γραφείου στο Πεντάγωνο είχα την περισσότερη επικοινωνία μαζί σας.
Οι πολυάριθμες και σε πολλές περιπτώσεις
καθημερινές επισκέψεις σας τόσο στην υπηρεσία
Άμυνας, Ασφάλειας και Εξοπλισμού όσο και
στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, είχαν ως
συνέπεια την ανάπτυξη μιας στενής επαγγελματικής σχέσης μεταξύ των σχετικών με τα
θέματα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας
γραφείων του Πενταγώνου και υμών.
Άσκρα ή Άσκρη
Κύριε καθηγητά
Στην αρχαία ελληνική γραμματεία συναντάμε
158 αναφορές για την Άσκρη, ως Άσκρα, Άσκρη,
Ασκραίος, Ασκρηνός κλπ. Οι αναφορές φαίνονται στο (ΙΛΠέππας, “3.650 Χρόνια στην Κοιλάδα
των Μουσών”, σελ.477-481)
Από αυτές ως: Άσκρα 2, Άσκραν 1, Άσκρη
27, Άσκρηι 2, Άσκρην 15 και Άσκρης 7.
Βλέπουμε ότι η πλειονότητα των αναφορών
είναι “Άσκρη”
Οι Λατίνοι συγγραφείς (Κούρτιος κ.α.) την αποκαλούν Ascra.
Σήμερα οι ξένοι λέγουν Ascra or Askre was a
town in ancient Boeotia which is best known today
as the home of the poet Hesiod. It was located upon
Mount Helicon, five miles west of ...
Ξέρουμε παράλληλα ότι οι ξένοι αποκαλούν
και την Σπάρτη Sparta.
Κύριε καθηγητά
Ποιο κατά την επιστημονική σας άποψη ήταν
το όνομα της αρχαίας Άσκρης

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 29

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από το διάστημα
της παραμονής του στην Ουάσιγκτον, η επιμονή
και η αφοσίωση είναι οι λέξεις κλειδιά για την
πρόοδο των προγραμμάτων στο Πεντάγωνο και
εσείς και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας σε αυτούς
τους μακρείς και σκονισμένους του διαδρόμους.
Χωρίς τις προσπάθειες σας, πολύ συγκεκριμένα προγράμματα, όπως η απόκτηση πέντε
πλέον αεροσκαφών μεταφορών C-130 καθώς και
οι κινητήρες J-79 για τα αεροσκάφη F-4
(Phantom), απλά δεν θα είχαν υλοποιηθεί.
Η κατανόηση σας σε θέματα του Υπουργείου
Άμυνας καθώς και του Υπουργείου Εξωτερικών
και του Κογκρέσου σας επιτρέπουν να εντοπίζετε πλήθος θεμάτων ενδιαφέροντος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και να διασφαλίζετε
την επιτυχή επίλυσή τους.
Τις θερμότερες ευχές μου στα νέα σας καθήκοντα και ελπίζω να σας δω κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής μου στην Ελλάδα το Νοέμβριο.
Με εκτίμηση Ρίτσαρντ Ντάντλεϊ
Επικεφαλής Ελληνικού Γραφείου
Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ
Αγαπητέ Γιάννη,
Το όνομα της Άσκρης πρέπει να αποδίδεται με το
''Ασκρη'' στα Ελληνικά και με το ''Askre'' σε άλλες γλώσσες. Ο τύπος Ascra είναι εκλατινισμένη
μορφή του ονόματος. Στην Αττική διάλεκτο ο
κανόνας είναι ότι η κατάληξη είναι σε ήτα εκτός
εάν προηγείται ε, ι, ρ.
Η περίπτωση του Sparta για την Σπάρτη διαφέρει
διότι η Δωρική διάλεκτος των Σπαρτιατών απαιτεί το Σπάρτα.
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Απόστολος
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Η σοβαρότητα της κατάστασης τον τελευταίο
μήνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει αναστείλει
δραστηριότητες και εκδηλώσεις παντός περι
περιεχομένου όπως και την ίδια την ροή της καθημ
καθημερινότητας όλων μας. Ωστόσο, αξίζει να σημει
σημειωθεί η πορεία των τοπικών πολιτιστικών εκδηλ
εκδηλώσεων της περιοχής μας, του τελευταίου τριμήνου,
οι οποίες οργανώθηκαν με χαρά και κόπο από τα
αρμόδια μέλη.

τασμό του Αγίου Βλασίου. Γιορτάσαμε τον ποπ
λιούχο του χωριού μας με ζωντανή μουσική, φαφ
γητό και χορό αναβιώνοντας τα παλιά, κλασικά
πανηγύρια της περιοχής!
Στις 20 Φεβρουαρίου ακολούθησε η εκδήλωση
για την Τσικνοπέμπτη, η οποία έλαβε μέρος στην
καφετέρια του Λουκά Μπαμπούλα, με πρωταπρωτ
γωνιστές τους μικρούς μας φίλους και στόχο την
διασκέδαση τους ! Το βράδυ του Σαββάτου στις
29 Φεβρουαρίου, οι γυναίκες του συλλόγου μας
ντύθηκαν μασκαράδες και επισκέφθηκαν τα μαμ
γαζιά του χωριού προσφέροντας γλυκά στους
στ
θαμώνες τους.
Λόγω της γενικής απαγόρευσης των μαζικών
εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Αποκριών, η
καθιερωμένη αποκριάτικη εκδήλωση που είχε
δρομολογηθεί για την 1η Μαρτίου ακυρώθηκε.
Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι είχαν γίνει όλες οι
απαραίτητες προετοιμασίες
τοιμασίες για μια πολλά υπουπ
σχόμενη εκδήλωση από τα μέλη του συλλόγου
μας. Τέλος, στις 8 Μαρτίου με ιδιαίτερη προσοχή
και μικρή συμμετοχή γιορτάσαμε την Γιορτή της
Γυναίκας στην καφετέρια «Λίμνη Μουσών» όπου οι γυναίκες του χωριού είχαν φτιάξει σπιτισπιτ
κά γλυκά εδέσματα.
Εύχομαι υγεία, υπομονή και δύναμη σε όλους
εσάς και τις οικογένειες σας. Ας λειτουργήσουμε
υπεύθυνα και με ψυχραιμία ώστε να περάσει όλο
αυτό που βιώνουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.
Μένουμε Σπίτι!

Ξεκινήσαμε τις εκδηλώσεις μας με την Κοπή
της Πίτας στις 25 Ιανουαρίου, η οποία έλαβε μ
μέρος στην ταβέρνα της Άσκρης «Ο ΧΑΡΗΣ». Μία
εκδήλωση-γλέντι
γλέντι με φαγητό και χορό στην οπο
οποία, με ιδιαίτερη χαρά δηλώνουμε ότι, μας τίμησαν
με την παρουσία τους, οι βουλευτές του Νομού
μας, ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι του Δήμου μας
και πολλά μέλη από διάφορους συλλόγους της
περιοχής.
Στις 11 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Νίκος Χολι
Χολιασμένος σε συνεργασία με τους συλλόγους ττου
χωριού διοργάνωσαν μια εκδήλωση για τον εορΓια την γιορτή της Γυναίκας
Πριγκίπισσες του Θεού ή επίγειοι άγγελοι;
Πριγκίπισσες. Μια λέξη που μας παραπέμπει σε
γυναίκες που έχουν εξωτερική ομορφιά, πλούτο,
δόξα και τίτλους. Πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις
μεγάλες κυρίες όλων των εποχών, αλλά ταυτόχρ
ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποιες άλλες γυναίκες
που ο πνευματικός και ψυχικός πλούτος τους δεν
μπορεί να συγκριθεί με κανένα υλικό αγαθό, Αυτές
είναι οι πρέσβειρες του Θεού, γυναίκες που στάθ
στάθηκαν μητέρες για όλο τον κόσμο, που στην αγκαλιά
τους βρήκαν λύτρωση
ωση και γαλήνη αμέτρητοι πον
πονεμένοι και κατατρεγμένοι άνθρωποι. Αυτές οι γ
γυναίκες είναι τα πιο φωτεινά παραδείγματα πρ
προσφοράς , αγάπης πίστης και ανιδιοτέλειας και πρ
πρέπει να τις τιμούμε όπως τους αξίζει.
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Τώρα που πλησιάζει το Πάσχα, κατ' εξοχήν γιορτή
Αγάπης,
πης, ας εμπνευστούμε από αυτές [μητέρα ΤεΤ
ρέζα, Γαβριηλία κ.α.] και ας μάθουμε στα παιδιά
μας το πραγματικό νόημα των εορτών, που είναι η
προσφορά. Μέσα από αυτό ας αναρωτηθούμε τί
πραγματικά έχουν ανάγκη [π.χ. η φίλοι μας, η γιγ
αγιά του διπλανού σπιτιού που
πο δεν έχει κανέναν,
το ορφανό παιδάκι της γωνίας που δεν έχει ένα
παιχνίδι.....] και ας τους προσφέρουμε απλόχερα,
γιατί δίνοντας λίγη αγάπη και φροντίδα στους γύγ
ρω μας μπορούμε να κτίσουμε ένα καλύτερο, πιο
ανθρώπινο κόσμο για τα παιδιά μας.
ΕΣΜ
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Το Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020 έγινε η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου και οι αρχαιρεσίες αυτού. Η κινητοποίηση των μελών
φαίνεται ότι πέτυχε, αφού αποδείχθηκε περίτρανα η επιθυμία όλων των Ασκραίων για συνέχιση
και προώθηση του έργου του Συλλόγου. Κατέβαλαν τη συνδρομή και ψήφισαν 113 μέλη. Αλήθεια, σε πόσους συλλόγους μετά από 10 χρόνια
λειτουργίας παρουσιάζεται τέτοια κοσμοσυρροή;
Η επιτυχία οφείλεται καθαρά στο απελθόν ΔΣ.
Πρόεδρος επανεξελέγη ο ίδιος.
Διοικητικό Συμβούλιο:
Γιάννης Αργυρίου,
Μαρία Μπακλάκου,
Ανδρέας Καπονικολός,
Τριάδα Μάτζαλη,
(Αντιπρόεδρος)
Χάρης Κλεφτογιάννης,
(Ταμίας)
Χριστίνα Κλεφτογιάννη
(Γραμματέας)
Ματίνα Βασιλείου.
Τα παραπάνω μέλη του ΔΣ, πέραν των από το
καταστατικό καθηκόντων, θα επιφορτισθούν με
την προβολή στο εξωτερικό, την προβολή στο
εσωτερικό, τις ορειβασίες - φυσιολατρικές αποδράσεις, την οργάνωση των Μουσείων, τη συντήρηση - κατασκευές, τις εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο και τις ξεναγήσεις – ενημερώσεις
στην Κοιλάδα των Μουσών αντίστοιχα.
Τους συγχαίρουμε γιατί τολμούν να ασχοληθούν με τον πολιτισμό. Γιατί τολμούν να ασχοληθούν με τις ομορφιές και την ιστορία του χωριού μας.
Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου έγινε στο Πνευματικό Κέντρο η κοπή της πίτας και εορτάσθηκαν τα 10 χρόνια του Συλλόγου. Παρέστησαν η
βουλευτής Βοιωτίας Γιώτα Πούλου, ο Δήμαρχος
Αλιάρτου – Θεσπιών Γεώργιος Ντασιώτης και
πλήθος κόσμου.
Παρατίθεται απόσπασμα εισήγησης προέδρου.
«Καλώς ήλθατε στην Άσκρη, Στην Άσκρη των
Μουσών, του Ησιόδου και του Κτησιβίου.
Στον ευλογημένο αυτό τόπο της ποιητικής έμπνευσης κάτω από την ιδιαίτερη εύνοια και προστασία των Μουσών που συμμετείχαν στο δημιουργικό έργο του Δία.
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Μούσες, τέχνες και επιστήμες
Ησίοδος, ο πατέρας του διδακτικού έπους οι συμβουλές του οποίου μας οδηγούν στη δικαιοσύνη και
την ευημερία.
Άσκρη, πολυστάφυλος κατά τον Όμηρο, πολύκαρπος κατά τον Ορχομένιο ποιητή Χερσία.
Ένα χωριό όπου διαχρονικά καλλιεργούσαν τον
σίτον, τον οίνον και το έλαιον κατά τη ρήση της
Αγίας γραφής.
Μία περιοχή με, τουλάχιστον 3.650 χρόνια συνεχούς κατοίκησης και μάλιστα πάντα με ελληνόφωνο πληθυσμό.
Κοιλάδα των Μουσών, ένα πανέμορφο μέρος με
αρχαιοελληνικά, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία.
Ανατολικός Ελικώνας, το βουνό των Μουσών με
την τρομακτική αλλά πανέμορφη κορυφογραμμή,
τα γραφικά μονοπάτια και την μοναδική θέα προ
ολόκληρη την Βοιωτία.
Ολμειός, ο θεϊκός ποταμός του Ησιόδου, ένα υπέροχο φαράγγι μια ώρα από την Αθήνα.
Έλεγε ο Ιταλός καθηγητής FRANCO SINATRA σε
μια διάλεξη της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών:
“… πλησίον των Λατίνων συγγραφέων δεν έλειψαν ποτέ οι θερμές επικλήσεις στο βασίλειο των
Μουσών τον Ελικώνα, μοναδικό μέρος εκφραζόμενο με ειλικρινή αγάπη στις παγκόσμιες αρχές,
αναγνωρισμένο αληθώς υγιή και υπερβολικώς
αδιάφορο για τα πολιτικά”.
Αυτοί ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν πριν 10
χρόνια να φτιάξουμε τον Σύλλογο.
Και ο σκοπός …
Η προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων και
του φυσικού κάλλους της Κοιλάδας των Μουσών »
Την εκδήλωση εκτόξευσε ο Παύλος Καρποδίνης με τα πανέμορφα τραγούδια του. Στο πιάνο
ο μαέστρος Γιάννης Τσόλκας.
Λόγω του κορονοϊού έχουν σταματήσει όλες οι
δραστηριότητες του Συλλόγου. Πιστεύουμε ότι
Αν σταθούμε σαν λαός στο ύψος των περιστάσεων, τότε όλα θα πάνε καλά, η κρίση θα περάσει με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Μένουμε σπίτι λοιπόν, υγεία σε όλους και είθε να μη
νοσήσει κανένα μέλος του Συλλόγου και αναγνώστης μας μετά των οικείων συγγενών και
φίλων τους!
ΙΛΠ
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Κοινωνικά και άλλα
Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
α. Η μικρότερη μηνιάτικη προμήθεια που κέρδισε
ένας πωλητής ήταν μόνο κατά 1/4 μεγαλύτερη
από το 1/3 της μεγαλύτερης προμήθειας που κέρδισε ποτέ. Το άθροισμα της μεγαλύτερης και μικρότερης προμήθειες είναι 1020 ευρώ.
Ποια ήταν η μικρότερη προμήθεια;
β. Δίδονται οι ακολουθίες αριθμών:
42
44
-22
-20
10
12
32
-32
-16
16
8
-8
Ποίοι είναι οι επόμενοι αριθμοί κάθε σειράς;

;
;

γ. Το παράδοξο του Επιμενίδη
Ο Επιμενίδης, ένας Κρητικός μάντης με μεγάλη
φήμη, είπε τη φράση «Κρήται αεί ψεύσται», δηλαδή «οι Κρητικοί είναι πάντα ψεύτες».
Είναι σωστό αυτό που είπε;

Λύσεις προβλημάτων 28ου τεύχους.
Α.
400
Β. Αυτή προς την οποία είναι στραμμένο το μωρό.

Έκανα προπονήσεις στο γυμναστήριο όταν
εντόπισα μία γλυκειά νεαρή να μπαίνει μέσα..
ρώτησα το γυμναστή που ήταν δίπλα μου, τι
μηχάνημα να χρησιμοποιήσω για να την εντυπωσιάσω; Ο γυμναστής αφού με κοίταξε πατόκορφα είπε: θα συνιστούσα το μηχάνημα
ανάληψης μετρητών στη ρεσεψιόν.

Σοφά λόγια

Στις 28/8/2018 έγινε ο γάμος του Γιώργου Κιούση
και της Louisa kula και στις 27/10/2019 γεννήθηκε
το κοριτσάκι τους
Η ΦτΑ τους εύχεται κάθε ευτυχία και καλότυχο
να είναι το κοριτσάκι.

Πρίν μιλήσεις άκουσε
Πρίν γράψεις διάβασε
Πρίν προσευχηθείς συγχώρεσε
Πρίν ξοδέψεις δούλεψε
Πρίν πληγώσεις νιώσε
Πρίν μισήσεις αγάπησε
Πρίν παραιτηθείς προσπάθησε
Πρίν πεθάνεις ζήσε
#Σαίξπηρ #

Η θεμελίωση του σπιτιού και το σφάξιμο του κόκορα.
Έτσι ήταν το σχεδόν πανελλήνιο έθιμο ώστε το κτίσμα να είναι πιο στέρεο και
ασφαλές.
Εδώ ο πατέρας μου έχει σφάξει τον κόκορα, κατά την θεμελίωση του σπιτιού
μου τον Σεπτέμβριο του 1981.
Π. Ν. Χολιασμένος
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε
Απεβίωσε
Μαίρη
Παπαναστασίου
συζ. Δημητρίου
9/1/2020
Βενετία
Νιάτσικα
Χαραλ.Σαμαρτζής 1926
9/1/2020
Γεώργιος Χρήστου
Σπυρίδων
1932
4/2/2020
Ζωή
Σαμαρτζή
Βασίλειος
8/2/2020
Λουκάς
Χρήστου
Σπύρος
1960
30/1/2020
Μιχαήλ
Παπαϊσιδώρου
Ισίδωρος
1932
6/3/2020
Ευαγγελία Καραγιάννη
Λουκάς Βαλμάς
15/3/2020
Ιωάννης Χρήστου
Αριστείδης
1934
25/3/2020
Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
Μιχαήλ Παπαϊσιδώρου
Λατρεμένε μας πατέρα ανηφορικό δρόμο της ζωής με αξίες και αρχές.....
ήσουν, είσαι και θα είσαι ο με λίγα λόγια το “εγχειρίδιο χρήσης” ήσουν εσύ
φάρος της ζωής μας, φάρος για εμάς και εμείς πάντα σ ’αυτό θα αναφερόαγωνιστικότητας, εντιμότη- μαστε!
τας, εργατικότητας, γενναιοΠεριπλανώμενος σαν τον Οδυσσέα αλλά και
δωρίας και ανθρωπιάς. Το τον Οιδίποδα σε ξένα άστεα (πόλεις), έμαθες
χαμόγελό σου ακτινοβολούσε πολλά, έγνω (γνώρισες) τα έργα πολλών βροτών
καλοσύνη και αγάπη για τον (ανθρώπων) και ολοκληρώθηκες ως ύπαρξη.
πλησίον, τα λόγια σου ήταν
Τώρα, έρχεται ο Ελικώνας και η γενέθλια παμετρημένα και σοφά.
τρίδα σου να σε φιλοξενήσουν στα άγια χώματά
Ήσουν αυτός που, μαζί με τη μητέρα μας, μάς τους και εμείς κάπου εκεί κοντά … να ρυθμίζεις
έμαθες πρώτα και πάνω από όλα να είμαστε άν- την πορεία μας.
θρωποι. Μας έμαθες να δίνουμε, όχι να αρπάΦόρος τιμής από τη γυναίκα που λάτρεψες
ζουμε. Μας έμαθες να αγαπούμε, όχι να χρησι- όσο τίποτα, τα παιδιά σου και το ακριβό σου εγμοποιούμε, μας έμαθες να αγωνιζόμαστε στον γόνι!
Ψυχοχέρι
Μία παράδοση που με τα χρόνια χάνεται… αφού όλο και λιγότεροι πιστοί φτιάχνουν ψυχοκέρια
για τις ημέρες της Σαρακοστής. Τις μέρες της Σαρακοστής σε πολλά χωριά της Ελλάδας παρατηρώντας το εκκλησίασμα κατά την ακολουθία βλέπουμε ορισμένες από τις μεγάλες γυναίκες να κρατούν
ένα κερί το γνωστό ψυχοκέρι (κερί των ψυχών).
Το ψυχοκέρι το έκαιγαν εκτός από τα τρία ψυχοσάββατα και σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής δηλαδή στους Χαιρετισμούς, στον
Ακάθιστο Ύμνο, τον Μεγάλο Κανόνα τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι και τη Μεγάλη
Παρασκευή, ακόμη και κατά την περιφορά του Επιταφίου. Δυστυχώς στις μέρες μας το έθιμο αυτό
που αφορά στη μνήμη των νεκρών τείνει να εκλείψει.
Κάποιες γιαγιάδες μας με ευλάβεια κατασκεύαζαν το ψυχοκέρι πριν το πρώτο Ψυχοσάββατο. Πώς
το έφτιαχναν; Έβαζαν δύο καρέκλες στην αυλή σε
απόσταση 5 έως 6 μέτρων. Μετά παίρνανε βαμβαΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 29

κερή κλωστή και την τεντώναν ανάμεσα στις δύο
καρέκλες, τόσες φορές όσες και οι ψυχές που μνημόνευαν (7 ψυχές 7 κλωστές).
Μετά έστριβαν τις κλωστές μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα παχύτερο νήμα. Ακολουθούσε το κέρωμα. Έβαζαν σε ένα τηγάνι να
λιώσει γνήσιο κερί μέλισσας και
με ένα ξυλάκι που στο κάτω μέρος
είχε δίχαλα ανάγκαζαν την κλωστή να περάσει μέσα από το λιωμένο κερί.
Το τεράστιο αυτό λεπτοκαμωμένο κερί, το τύλιγαν, όσο ήταν
ακόμα ζεστό, σαν να ήταν σύρμα ώστε να μπορεί
να το μεταφέρει. Κατά τα ψυχοσάββατα το κερί
αυτό το κρατούσαν στα χέρια τους καθ’ όλη τη
διάρκεια της λειτουργίας και το ξετύλιγαν σιγάσιγά μέχρι να καεί όλο.
Παναγιώτης Ρουσέτης
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Επάνω: 25η Μαρτίου πριν 66 χρόνια η Ελένη
Παν Κιούση σέρνει τον Εθνικό χορό στην αυλή
του παλιού σχολείου.

Οι οικογένειες Κων/νου Μήτραινα και Τριάνθη Κιούση ψήνουν τον οβελία.
1960. Ο Ελευθέριος Τσιώρας
αλλάζει δακτυλίδια
με την Αλεξάνδρα Τζανίμη
στην Αυστραλία.

2η μέρα του Πάσχα στο σπίτι μου από αριστερά:
Κων/νος Γρεβενιώτης Δήμητρα Μελετίου Μαίρη
Καπέλιου Νικολέτα Γρεβενιώτη, οικοδέσποινα, Γεωργία Ρουσέτη Τασούλα Μελετίου Παναγιώτης
Ρουσέτης και Θρασύβουλος Μπίμπας

Η γυναίκα έπρεπε να πάει στο χωράφι
αναγκαστικά έπαιρνε το μωρό μαζί της
και το κρατούσε στο σαμάρι.
Σύμφωνα με την μάνα μου και εγώ
είχα τύχει αυτής της φιλοξενίας.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Νίκος και Αργυρώ Παπαγεωργίου 100 ευρώ, στην μνήμη του Παναγιώτη Ζουμπούλη, για τους
σκοπούς του Συλλόγου.
Αναστάσιος Τζανίμης
100 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Μάκης και Στέλλα Βουτσινά
50 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Μαργαρίτα, Άννα και Λούης
200 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Δημήτριος Σταμάτης
20 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Χαρά Νικολοπούλου και
100 ευρώ στην μνήμη του Μιχαήλ Παπαϊσιδώρου
Ελένη Σταμάτην Μπίμπα
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