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ΗΣΙΟΔΟΣ
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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 24●
● Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018

Ήρθε η ώρα... για το χειμαδιό. (σελ.7)
Στην έξοδο της Άσκρης προς Νεοχώρι

Από την
ην Φωνή της Άσκρης και εμάς,
που εργαστήκαμε για να ανταποκριθούμε
στις απαιτήσεις των αναγνωστών μας,

θερμές ευχές για
Καλά Χριστούγεννα
και μια γόνιμη και αποδοτική,
από κάθε άποψη, χρονιά.
Καλή ανάγνωση
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Ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν
13 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή:
Κυριακή
Κοπή πίτας στο Πυργάκι.
2 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο:
Σάββατο
Tακτική
ακτική γενική συνέλευση.
συνέλευση
23 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο:
Σάββατο
Ενημέρωση για ανασκαφές στο
ιερό των Μουσών.
30 Μαρτίου,, ημέρα Σάββατο:
Σάββατο
Ομιλία για τον Ι. Καποδίστρια.

Σελίδα 1

Περιεχόμενα
Γιατί επιμένουμε στο έργο του Ησιόδου;
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Έφτασαν και πάλι τα Χριστούγεννα!. Κορυφαία εορτή για ολόκληρη την Χριστιανοσύνη. Αφορμή για
πανηγυρισμούς για ολόκληρο τον κόσμο. Στολισμοί,
μηνύματα, ευχές, κίνηση στις αγορές, ανταλλαγές
δώρων, διασκέδαση, φαγοπότι πλούσιο, όλα επιστρατεύονται για να προσφέρουν το "ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ" και το "ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ", Και όλα
αυτά γιατί; Μα φυσικά γιατί γεννήθηκε ο Χριστός
μας. Ο Χριστός που επιβιώνει σαν γλυκό παραμύθι
Το νέο βιβλίο του Γ. Δουδούμη – Διαφημίσεις
των παιδικών μας χρόνων. Αλλοίμονο! όμως αν το
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
όνομά Του και ο Ίδιος απουσιάζει από την καρδιά
Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης
μας, τότε τί νόημα έχουν όλα αυτά;
Κοινωνικά και άλλα
Με ανασφάλεια αλλά και ελπίδα τελειώνει η χροΔεν είναι πια μαζί μας
νιά,
και μείς καλούμαστε ν' αποφασίσουμε τί αξίζει
Παλιές φωτογραφίες
να κρατηθεί από όσα ζήσαμε. Ελάχιστα τα ευχάριστα, περισσότερα τα δυσάρεστα για όλη την ανθρωΑποστολή και διανομή του περιοδικούμας
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυ- πότητα η οποία μαζί με την ειρήνη ακροβατεί σε τεδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ντωμένο σχοινί!. Κακοδαίμονα εποχή!
Συλλόγου: www/hsiodos.gr. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται
Στην Χώρα μας η δυστυχία του λαού φαίνεται με το
και αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα χέρι απλωμένο, λόγω ταμειακού στραγγαλισμού.
διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέ- Δίνουμε εξετάσεις αντοχής, αλλά μπορεί η Ελλάδα,
ντρο. Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € στο Πνευματικό αυτή την εποχή, να μοιάζει χωρισμένη σε στρατόπεΚέντρο και από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
δα, μπορεί όπως πολλοί υποστηρίζουν, ότι έχουμε
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβά- την διχόνοια στα γονίδιά μας, όμως τα δύσκολα μας
νουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα δένουν μεταξύ μας και πως είμαστε γεννημένοι να
ohsiodos@gmail.com και 71elenibi@gmail.com.
είμαστε ενωμένοι υποστηρίζουν οι Ψυχολόγοι. Γι'
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει
αυτό χρειάζεται αλλαγή συνειδητότητας που θα
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα
συμβάλλει στην καλυτέρευση του εαυτού μας και
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
του συνόλου. Η ΦτΑ φροντίζει γι' αυτό με επιλεγμέτου Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172
να άρθρα που θα βοηθήσουν.
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των
Όλοι γνωρίζουμε ότι πριν το γλυκοχάραμα είναι το
εξόδων, ενημερώνοντάς μας σχετικά (6937281017).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------πιο βαθύ σκοτάδι. Αυτό ζούμε τώρα, το σκοτάδι, και
Ανακοίνωση
είναι η καταλληλότερη εποχή να παλέψουμε για
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκ των αναγνωστών - κάτι καλλίτερο, έχοντας θετικές προσδοκίες, και όλα
συνδρομητών και μελών του Συλλόγου μας επιθυ- θα τακτοποιηθούν.
μούν, την προώθηση των επαγγελματικών δραΤο 2018 τελειώνει και πρέπει να είμαστε ήρεμοι
στηριοτήτων τους, μπορούν να διαφημιστούν στην στοργικοί ειρηνικοί και πάντοτε πρόθυμοι να υπηρεεφημερίδα μας μετά από τηλεφωνική συνεννόηση τούμε τους συνανθρώπους μας. Αυτή η εποχή είναι η
με τον Πρόεδρο ή την Ταμία του Συλλόγου μας.
πλέον κατάλληλη να έρθουμε πιο κοντά στον Θεό.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δεν μπορεί, αν αλλάξουμε, θα δείξει το αμέτρητο
Η Φωνή της Άσκρης
έλεός Του σε μας τα παιδιά Του, δείτε σελ. 3 και 9 του
Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
περιοδικού που τώρα διαβάζετε.
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
"Ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δι“Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”
καιοσύνη του και τότε όλα αυτά [τα υλικά αγαθά]
Περιμένουμε άρθρα σας
θα σας χορηγηθούν" (Ματθ.6/33).
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
Θερμή παράκληση: Σας περιμένουμε στο Π.Κ. τις
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρωτοσέλιδο του
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
περιοδικού. Είστε απαραίτητοι.
Για την Φωνή της Άσκρης Ελένη Σταμάτη Μπίμπα.

Υπόμνημα Κοινότητας Παλαιοπαναγιάς
Άγνωστη γη
Άγιος Νικόλαος - Παλιές φωτογραφίες
Τα χειμαδιά
Ιωάννης Κολοκυθάς (Γιάν Ανήψης)
Οικολογικό συμβόλαιο
Περί κρασιού

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σελίδα 2

Γιατί επιμένουμε στο έργο του Ησιόδου;
Κατ’ αρχήν είναι Ασκραίος. Δεύτερον, ένα
τοπικό περιοδικό δεν είναι πρέπον να θίγει
θέματα που περιλαμβάνονται σε εφημερίδες,
περιοδικά, sites κλπ. Τρίτον, μας θυμίζει το
χωριό μας, αφού για να δώσει τις συμβουλές
του, χρησιμοποιεί την Άσκρη της εποχής του,
η οποία δεν διέφερε και πολύ από την Παλαιοπαναγιά των αρχών του 20ου αιώνα. Και τέταρτον, από ελληνικής πλευράς δεν έχει δοθεί
η προσοχή που αναλογεί στο έργο του.
Ας δούμε όμως και τις απόψεις του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου.
“Ο σπουδαίος Ησίοδος μου φαίνεται ότι
συνέθεσε τη Θεογονία επειδή θέλησε να παραδώσει στους μεταγενέστερούς του τις αρχές
ολόκληρης της πρόνοιας των θεών για τον
κόσμο σύμφωνα με την πατρογονική παράδοση των Ελλήνων, φιλοτεχνώντας το σύγγραμμά του με βάση τους μύθους τους οποίους διηγούνταν στα ιερά. Το Έργα και Ημέρες
το συνέθεσε για να απομακρύνει τους ανθρώπους από την ταραχώδη ζωή της αγοράς
και να τους οδηγήσει στην ήρεμη διοίκηση του
οίκου, αποβλέποντας όχι μόνο στην ευχαρίστηση των αναγνωστών, αλλά θέτοντάς την
ως δευτερεύοντα σκοπό και κάνοντας βασικό
σκοπό την ηθική ωφέλεια, προκειμένου, αφού
τακτοποιήσουμε τη δική μας ζωή, έτσι να
μπορέσουμε να συλλάβουμε και τη γνώση για
το θείο. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινάμε από
αυτό το σύγγραμμα γιατί είναι εντελώς αδύνατον να γνωρίσουν τον κόσμο όσοι δεν είναι
κόσμιοι ως προς το ήθος.
Ο σκοπός του έργου, λοιπόν, είναι διδακτικός το μέτρο έχει προστεθεί σε αυτόν τον
σκοπό του λόγου σαν ένα καρύκευμα το οποίο
προσελκύει και κατακτά τις ψυχές έτσι ώστε
να το αγαπήσουν. Γι' αυτό και η μορφή της
ποίησης του έργου είναι αρχαιοπρεπής γιατί
ως επί το πλείστον στερείται καλλωπισμών
και περιττών στολιδιών και μεταφορών γιατί
στους ηθικούς λόγους ταιριάζει η απλότητα
και η φυσικότητα.
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Και αυτό είναι φανερό.
Δεν αγνοούμε επίσης ότι κάποιοι διέγραψαν το προοίμιο, μεταξύ άλλων ο Αρίσταρχος
, ο οποίος οβελίζει1 τους στίχους , και ο Πραξιφάνης, ο μαθητής του Θεόφραστου. Αυτός
μάλιστα υποστηρίζει ότι πρέπει να διαβάζει
κανείς το έργο χωρίς το προοίμιο, αρχίζοντας
χωρίς την επίκληση των Μουσών, από το εξής:
«Δεν ήταν ένα το γένος των Ερίδων».
Γιατί αυτό ήταν ταιριαστό, όπως φαίνεται,
σε έναν άνθρωπο που επιχειρεί να γράφει
χωρίς ποιητική σκηνοθεσία και παρουσιάζει
από την αρχή τον στόμφο ως περιττό. Παρασύρει μερικούς στο να μην αποδεχτούν το
προοίμιο και το γεγονός ότι, ενώ ο Ησίοδος
είναι Βοιωτός, δεν παρουσιάζει τις Μούσες να
προέρχονται από τον Ελικώνα, όπως ακριβώς
έχει κάνει στη Θεογονία, αλλά από την Πιερία. Ίσως όμως και αυτό είναι διδακτικό, για να
μην εγκωμιάζει κανείς όλα τα δικά του πράγματα, αλλά να θεωρεί προτιμότερα από τα
δικά του τα ξένα, όταν είναι πιο καλά· γιατί
λένε ότι οι Μούσες έχουν γεννηθεί στην Πιερία και χορεύουν στον Ελικώνα, καθώς η. Πιερία δηλώνει την υπερκόσμια τάξη, από την
οποία προήλθε η τάξη στον κόσμο, ενώ ο Ελικώνας δηλώνει την εγκόσμια τάξη' γιατί σε
αυτόν χορεύουν οι Μούσες έχοντας επιβιβαστεί στις σφαίρες που είναι εννιά2.
(ΙΛΠ)

1

Ο Αρίσταρχος από τη Σαμοθράκη υπήρξε σπουδαίος φιλόλογος του 3ου/2ου αι. π.Χ. Εξέδωσε τον Όμηρο και τον
Ησίοδο προσθέτοντας στα περιθώρια του κειμένου διάφορα κριτικά σημάδια. Ένα από αυτά ήταν και ο οβελός (-) ο
οποίος δήλωνε τους νόθους στίχους. Έτσι το ρήμα οβελίζω
σήμαινε επισημαίνω κάτι με οβελό και ακολούθως απορρίπτω, αθετώ, εξοβελίζω, σημασίες που διατηρεί μέχρι
σήμερα. Η λέξη οβελός αρχικά σήμαινε τη σούβλα, όπως
και το ρήμα οβελίζω σήμαινε σουβλίζω.
2
Εννοούνται οι εννιά σφαιρικές περιοχές στις οποίες χωρίζεται ο κόσμος: οι σφαίρες μέσα στις οποίες κινούνται οι
επτά πλανήτες (Κρόνος, Δίας, Άρης, Ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, Σελήνη), η σφαίρα των απλανών αστέρων από πάνω
τους, και η σφαίρα του υποσελήνιου κόσμου της γένεσης
και της γης από κάτω τους.

Σελίδα 3
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Σελίδα 4

Άγνωστη γη
Έσταζε το παγωμένο νερό από τα ρούχα της, στο στόμα της φύκια. Θα
μπορούσε να έχει κοιμ
κοιμηθεί
θεί στην υγρή άμμο για πάντα, να την πάρει πίσω
η θάλασσα. Την ξύπνησε η μνήμη -οι κραυγές,
γές, το αίμα, η φρίκη.
Πηχτό σκοτάδι. Έσφιξε δυο βότσαλα στις χούφτες, πήρε μια βαθιά ανάσα,
σύρθηκε μέχρι τον δρόμο. Κοίταξε τον ουρανό, τη μεγάλ
μεγάλη άρκτο, κρύωνε
σαν να βρισκόταν ψηλά στα αστέρια, μόνη μέσα στο σύμπαν.
Στο βάθος φαίνονταν φώτα. Άρχισε να περπατά αργά. Στα μισά, ζεστάθηκαν τα πόδια της, υγρά κυλούσαν στους μηρούς της. Ο πρώτος πόνος ήρθε ήσυχα, στον δεύτερο γονάτισε. Τα χείλη
της ακούμπησαν
ούμπησαν στην άγνωστη γη, μια προσευχή ρίζωσε βαθιά.
Σηκώθηκε. Συνέχισε να περπατά, έφτασε στο πρώτο σπίτι. Τα παράθυρα σκοτεινά, στην πόρτα
αναβόσβηνε ένα γιορτινό αστέρι. Προχώρησε στον κήπο, αγκάλιασε τον κορμό ενός δέντρου, οι
ωδίνες μαστίγωναν τα σπλάχνα
άχνα της.
Ξάπλωσε ανάσκελα. Ούρλιαξε, αλύχτησαν μαζί της τα σκυλιά, κοίταξε τη μεγάλη άρκτο, άπλωσε το χέρι να κρατηθεί απ’ την ουρά της, μια κραυγή ακόμη και η κόρη της γλίστρησε στο
χώμα.
Τύλιξε το νεογέννητο με τη βρεγμένη της μαντίλα. Το κλάμα του αντ
αντηχούσε
ηχούσε το θαύμα, ενώ τα
παράθυρα φωτίζονταν ένα-ένα.
Βίκυ Κλεφτογιάννη
11 Δεκεμβρίου, Ημέρα του παιδιού

"Αν
Αν δεν γίνετε όπως τα παιδιά
παιδιά"

"Εκείνη την ώρα, πήγαν οι μαθητές στον
Ιησού και τον ρώτησαν: Ποιός είναι άραγε ο
ανώτερος στην Βασιλεία των Ουρανών
Ουρανών;" Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το' βαλε να
σταθεί ανάμεσά τους και είπε: ""Μα την αλήθεια σας λέω, αν δεν αλλάξετε και δεν γίνετε
σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπείτε στην Βασ
Βασιλεία των Ουρανών" Κατά Ματθαίον 18:1
18:1-3
[Γιατί
Γιατί διαλέξαμε
από το ανωτέρω εδ
εδάφιο αυτές τις γρα
γραμμές! Εδώ και 2.000
χιλιάδες χρόνια και,
οι άνθρωποι ακούνε
από τους κληρικούς
πως πρέπει να γίνουν όπως τα μικρά παιδιά
γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε εκείνους
που είναι σαν αυτά.....].
Όταν σκεφτόμαστε την παιδική ηλικία δεν
μπορούμε να μην αναλογιστούμε και το γ
γήρας γιατί υπάρχει ένας σύνδεσμος ανάμεσά
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τους. Τα παιδιά έλκονται από τους ηλικιωμέηλικιωμ
νους και αντιστρόφως οι ηλικιωμένοι αγααγ
πούν πολύ τα παιδιά. Η ζωή είναι σαν ένας
κύκλος του οποίου η αρχή είναι η παιδική ηλικία και το γήρας το τέλος: Τα δύο άκρα εφάεφ
πτονται. Σίγουρα όμως, ένα παιδί και ένας γέγ
ροντας δεν εμπνέουν καθόλου τα ίδια συναισυνα
σθήματα. Το μικρό παιδί, σας έρχεται να το
φιλήσετε να το χαϊδέψετε να το κρατήσετε
στην αγκαλιά σας να το χορέψετε στα γόνατά
σας.... όχι όμως τον γέροντα. Το παιδί γεννιέγεννι
ται με σφιγμένες τις γροθιές που σημαίνει δύδ
ναμη και ζωντάνια να κατακτήσει τον κόσμο.
Ενώ ο γέροντας πεθαίνει με τις παλάμες του
ανοιχτές, παραδίνεται, δεν κρατάει τίποτα
γιατί κατασπατάλησε την ζωή του αναζητώντας την ευτυχία που τελικά δεν βρήκε.
Στον Ουρανό υπάρχουν ήδη 24 γέροντες κι
έτσι μάλλον δεν υπάρχει χώρος για άλλους
("Αποκάλυψις Ιωάννου",, 4.4).
4.4)
(Mikhael Aϊvanhov)
Σελίδα 5

Άγιος Νικόλαος - Παλιές φωτογραφίες
(Από τις δημοσιεύσεις του κ. Γιάννη Λάμπρου)

Η λεζάντα στην φωτογραφία γράφει: ΘΉΒΑ 1952.Εκδρομή στον Άγιο Νικόλαο Παλαιοπαναγιάς. Ιφ.Λεκαρακου.
Εδώ πρέπει να είναι από Γυμνάσιο Θηβών.
Αλλά και το δημοτικό σχολείο Άσκρης πήγαινε εκδρομή στον Άγιο Νικόλαο. Και εμείς καλά, αλλά γιατί και από την Θήβα;
Ο Βρετανός στρατιωτικός, διπλωμάτης, τοπογράφος, αρχαιόφιλος, περιηγητής και συγγραφέας Ληκ (William Martin Leake), ο οποίος
επισκέφθηκε την περιοχή το 1807, στο έργο
του Travels in Northern Greece (σελίδες 488501), London 1835, γράφει:
«… υποθέτοντας ότι το άλσος των μουσών
είναι στον Άγιο Νικόλαο, όπου ικανοποιήθηκα
στο προηγούμενο ταξίδι μου, από μια επιγραφή
που βρήκα εκεί, σχετικά με τον εορτασμό των
μουσών, που αναφέρθηκαν από τον Παυσανία.

Αυτή την επιγραφή, που είχε μετακινηθεί
από τους πρόποδες του λόφου Πυργάκι στον
Άγιο Νικόλαο, αντιγράφω πάλι. Περιέχει έναν
κατάλογο των νικητών στα Μουσεία, προηγούνται τα ονόματα του αγωνοθέτη και του άρχοντα (των Θεσπιών) και από κάτω οι αγώνες που
έγιναν, οι οποίοι ονομάζονταν Μεγάλα Καισάρεια Αυγούστεια Μουσεία.
Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα μετόχι, ή εκκλησία και μικρή μονή εξαρτώμενη από αυτήν
της Μακαριότισσας, που είναι υψηλά στον Ελικώνα, προς τις νότιες πλαγιές του. Το μετόχι
είναι υπέροχα τοποθετημένο σε ένα θεατρικά
διαμορφωμένο κοίλωμα στους πρόποδες του
όρους Μαραντάλι.
Τα κτίρια βρίσκονται στη μέση ενός άλσους
από πεύκα, καρυδιές, πλατάνια και ελιές, που
αναμιγνύεται με μυρτιές, με δάφνες και ροδοδάφνες και κοντά σ’ αυτά είναι μερικοί κήποι
που περιέχουν πολλές φουντουκιές. Η σταθερή
δροσιά διατηρείται εδώ το καλοκαίρι από μια
πηγή με άφθονο νερό.»
Η άποψη του Ληκ κυριαρχούσε τότε, αφού
οι ανασκαφές στο Άλσος Μουσών δεν ολοκληρώθηκαν και δεν δημοσιεύτηκαν. Έτσι οι
μαθητές είχαν κάθε λόγο για να επισκεφτούν
ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο και ταυτόχρονα ένα περιβαλλοντολογικό πάρκο.
Ανάλογη εκδρομή γινόταν, σύμφωνα με
μαρτυρία της μητέρας μου, στην Αγία Τριάδα
(ιερό των Μουσών) από όλα τα δημοτικά σχολεία του παλαιού Δήμου Θεσπιών, μέχρι τη
δεκαετία του 30’.
Φαίνεται, ότι τότε οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν.
(ΙΛΠ)

Την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου, με την Χριστίνα, τον Olivien και την Elizabeth επισκεφθήκαμε το άλσος
Μουσών. Άκουσα το σχόλιο του Ολιβιέ και το παραθέτω:
“Φτάνοντας εδώ, χωρίς καν να γνωρίζουμε το όνομα της Κοιλάδας, αισθανθήκαμε πως βρισκόμασταν σε

ένα μέρος ιδιαίτερο. Αυτό επιβεβαιώθηκε ενώ προχωρούσαμε δίπλα στο ποτάμι, ανακαλύπτοντας το
πανέμορφο πάντρεμα των καλλιεργειών και του φυσικού τοπίου, μία αρμονία μοναδική στην Ευρώπη.
Μαθαίνοντας το όνομα της Κοιλάδας, καταλάβαμε πως οι κάτοικοί της συνεχίζουν να ζούνε εμπνευσμένοι από τις Μούσες.” (Ολιβιέ, από την Γαλλία)
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Τα χειμαδιά
Ήρθε η ώρα... για το χειμαδιό . Τα όσχεα δεν κρυώνουν,
Αλλά πολλές κοιλιές βαραίνουν, γεννητούρια εν όψει.
Καταδικασμένες δις το χρόνο τέτοιες δεινές ορειβάτισσες
να περπατούν την άσφαλτο για πολλές ώρες.
Υποδειγματική σύνταξη, με αρχηγό, υπαρχηγό και σκούπα!
Ας όψονται οι ομάδες δίποδων!
Ecce homo (Ίδε ο άνθρωπος)
(Σωτήρης Κόλλιας)

Το δεύτερο μισό του Φθινοπώρου ήταν πάντοτε σημαντικό για
τους κτηνοτρόφους της χώρας μας.
Τότε έπρεπε να αφήσουν τα βουνά
για να κατέβουν στα πεδινά. Σε
πείσμα των καιρών, η κίνηση αυτή
παραμένει ίδια αιώνες τώρα.
Είναι καλό να μνημονεύουμε
αυτές τις σχεδόν αναλλοίωτες παραδόσεις και συνήθειες του τόπου
μας. Να τους δίνουμε την προσοχή
που τους αξίζει όσο κάποιοι συνεχίζουν να τις διατηρούν.
Για κάποιους ανθρώπους που
συνεχίζουν την παραδοσιακή κτηνοτροφία
στις μέρες μας, είναι ο καιρός που πρέπει να
μεταφέρουν τα κατσίκια τους σε μια ευνοϊκότερη περιοχή για να ξεχειμωνιάσουν. Τα χειμαδιά είναι κάτι περισσότερο από έθιμο ή παράδοση, είναι μια ανάγκη επιβίωσης που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τις ίδιες πάντοτε
ημέρες.
Κι ίσως είναι ένας από τους λόγους που
κάνει το επάγγελμα της παραδοσιακής κτηνοτροφίας δυσκολότερο στις ημέρες μας, μια
και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να διατηρούν δυο
σπιτικά και δυο επαγγελματικούς χώρους
πλήρως εξοπλισμένους για να αντεπεξέλθουν
στις ανάγκες του επαγγέλματος τους.
Η μεταφορά των ζώων συνεχίζει να γίνεται
ακόμα και σήμερα με τα πόδια.
Στις χώρες του εξωτερικού θα βρούμε πολλές παραδόσεις δεμένες με τα ηλιοστάσια,
στην Ελλάδα όμως το έτος χωρίζεται στη μέση
από δύο μεγάλες γιορτές, τη γιορτή του Αγίου
Δημητρίου και τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου.
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Έτσι συνεχίζει να είναι χωρισμένη στα δυο και
η ζωή των παραδοσιακών κτηνοτρόφων.
Για τα χωριά μας, χειμαδιό είναι η Αλυκή.
Κάθε κοπάδι από κατσίκια είχε τα δικά του
λιβάδια. Έτσι υπήρχαν εκτάσεις για τα κοπάδια του Γαλάνη, του Γκούμα, του Ζηζιάκου. Το
ίδιο ίσχυε και για το κοπάδια του Ζαγαρά (Ευαγγελίστρια).
Σήμερα στο χωριό έχει απομείνει μόνο το
κοπάδι του Θανάση Γαλάνη με περίπου 500
ζώα. Έτσι ο Θανάσης, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, με παιδιά, εγγόνια, φίλους και τους βοσκούς ξεκίνησαν από την περιοχή Σκάλα της
Κοιλάδας των Μουσών, 4 χιλιόμετρα έξω από
την Άσκρη και μετά άλλα 18 χιλιόμετρα από
Άσκρη, μέσω Νεοχωρίου, Τάτιζας και Ξηρονομής έφθασαν στην Αλυκή. Καθ’ οδόν δεν
έλειψαν και τα γεννητούρια. Η μετακίνηση
γίνεται κάθε χρόνο από Άσκρη προς Αλυκή
γύρω στα μέσα Νοεμβρίου και από Αλυκή
προς Άσκρη την εβδομάδα μετά το Πάσχα.
Κράτα Θανάση γιατί δεν βλέπω συνέχεια.
(ΙΛΠ)
Σελίδα 7

Ιωάννης Κολοκυθάς (Γιάν Ανήψης)
Ο τελευταίος τελάλης του χωριού
Λίγα χρόνια, τα περισσότερα
άρρωστο
στο κρεββάτι πρόλαβα
να τον γνωρίσω. Τρυφερός όπως πάντα,
γαλήνιος γύρω από το
τζάκι να μου διηγείται

ιστορίες.
Μεγαλώνοντας βέβαια κατάλαβα ότι μέσα
από τις ιστορίες είχα γνωρίσει έναν ήρωα
παππού που πολέμησε 12 χρόνια
στον Μικρασιατικό
πόλεμο, έναν βιοπαλαιστή που με το
τσαπί του καθάρισε
τα ρουμάνια, τα
έκανε χωράφια για
να θρέψει την φαμίλια του.
Έγινε οργανοπαίχτης στο σαντούρι
για να βγάλει τα
προς το ζην.
Αριστερά ο παππούς και η γιαγιά Αθηνά το γένος Λιανού.
Η μητέρα του Μαρία μπροστά, η αδελφή του με τον άντρα
της Μαστίχη μαραγκό.

Έγινε τελάλης να διαλαλεί τις πραμάτειες
των εμπόρων και να επιστρέφει με λίγα από
τα προϊόντα ως αντάλλαγμα.
Αυτός ήταν ο παππούς μου τίμιος, οικογενειάρχης, εργατικός. Ένας πολεμιστής της
ζωής απ' την αρχή έως το τέλος του.
Από τον εγγονό του
Γιάννη Κολοκυθά του Ευαγγέλου

Ο παππούς παίζει σαντούρι στο ντιβάνι.

ΣΣ. Κάπου στην δεκαετία του 60’ τον θυμάμαι ανεβασμένο στο πατητήρι του Γιάννη Αργυρίου να φωνάζει λέγοντας: “Ακούστε, στο μαγαζί του Τάκη Ντάνου έχουν φέρει ψάρια, πέντε δραχμές η οκά ”, αλλά
στα αρβανίτικα.

Σχόλιο
Στις 12 Νοεμβρίου βρέθηκα έξω από το Δημοτικό Σχολείο Θεσπιών. Μία τάξη, πρέπει να ήταν η
Στ’, έκανε γυμναστική. Μέτρησα τους μαθητές και
ήταν 16. Θέλετε να απουσίαζαν μέχρι και 4, γίνονται 20. Οι μαθητές αυτοί προέρχονται από Θεσπιές, Λεοντάρι, Άσκρη, Νεοχώρι και Ελοπία, ενώ
μεγάλος αριθμός παιδιών είναι αλβανικής καταγωγής.
Το 1963-64 στην Στ’ τάξη στο Δημοτικό Σχολείο
Παναγίας (Άσκρης) ήμασταν 13 αγόρια και άλλα
τόσα περίπου κορίτσια. Περίπου 25. Ανάλογη ήταν
η εικόνα και στα άλλα χωριά.
Τα συμπεράσματα δικά σας
(ΙΛΠ)
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Οικολογικό συμβόλαιο
Κύριε ενοικιαστά,
Σας πληροφορώ ότι το
συμβόλαιο που υπογράψαμε εδώ και μερικά
εκατομμύρια
χρόνια, έφτασε στο
τέλος του, θα πρέπει
λοιπόν να το ανανεώσουμε.
Όμως πρέπει να επανεξετάσουμε μερικά θεμελιώδη σημεία.
1.Πρέπει να πληρώσετε τον λογαριασμό ενέργειας. Τον αφήσατε και ανέβηκε πολύ ψηλά.
2. Πριν σας προμήθευα νερό σε αφθονία. Σήμερα δεν έχω παρά μόνο αυτή την ποσότητα.
Πρέπει να επαναδιαπραγματευθούμε την
χρήση του.
3. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε
για να μη παχύνουν; ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που πεθαίνουν από πείνα; Το
χωράφι είναι τόσο μεγάλο και εύφορο, δεν
σας φτάνει; εάν προσέξετε καλά την ΓΗ θα
υπάρχει φαγητό για όλους.
4. Κόψατε τα δέντρα που δίνουν σκιά και οξυγόνο. Καταστρέψατε την ατμόσφαιρα και
βρωμίσατε τις θάλασσες. Έτσι ο Ήλιος έγινε

πιο ζεστός και η θερμοκρασία έχει ανέβει. Φυτέψτε καινούρια δέντρα όσο έχετε καιρό.
5. Όλα τα ζώα και τα φυτά του τεράστιου κήπου μου, είχατε καθήκον να τα προσέχετε και
να τα προστατεύετε. Έψαξα για κάποια ζώα
και δεν τα βρήκα. Ξέρω πως όταν σας νοίκιασα το σπίτι ήταν εκεί.
6. Δεν είδα τα ψάρια που ζούσαν στις λίμνες
και τα ποτάμια. Τί έγιναν; τα φάγατε όλα;
7. Πρέπει να εξακριβώσετε τί είναι αυτά τα
περίεργα χρώματα που υπάρχουν στον ουρανό. Δεν βλέπω πια το γαλανό χρώμα.
8. Όσον αφορά τα σκουπίδια και την βρωμιά,
δεν βρίσκετε ότι το παρακάνετε; Βρήκα περίεργα αντικείμενα στο δρόμο! λάστιχα, πλαστικά, αφρολέξ,...Λοιπόν είναι καιρός να το
συζητήσουμε. Πρέπει να ξέρω εάν θέλετε να
συνεχίσετε να ζείτε εδώ. Εάν, ναι τότε πρέπει
να τηρήσετε τους όρους του συμβολαίου. Θα
ήθελα να μείνετε για πάντα εδώ, μαζί μου, σ'
αυτό το σπίτι. Όλα όμως έχουν ένα όριο.
Μπορείτε ν' αλλάξετε; περιμένω ν' ακούσω
απαντήσεις, και να δη συμπεριφορές...
Προστατέψτε αυτό το υπέροχο και μοναδικό σπίτι που σας νοίκιασα.... Την ΓΗ

TA ΤΕΣΕΡΑ ΚΕΡΙΑ
Ο χώρος ήταν τόσο ήσυχος που μπορούσε να
ακουστεί η συζήτησή τους.
Το 1ο έλεγε.
Είμαι η ΕΙΡΗΝΗ , μα οι
άνθρωποι δεν
καταφέρνουν
να με διατηρήσουν. Δεν
μου μένει άλλο από το να συνεχίσω να σβήνω, και έτσι σιγά
σιγά αφέθηκε να σβήνει.
Το 2ο έλεγε, εγώ είμαι η ΠΙΣΤΗ Δυστυχώς δεν
χρειάζομαι πουθενά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να
ξέρουν για μένα, και έτσι δεν έχει νόημα να παραμένω αναμμένο....και ένα αεράκι φύσηξε πάνω
του και το έσβησε.
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Πολύ λιωμένο το 3ο κερί είπε, είμαι η ΑΓΑΠΗ.
Δεν έχω την δύναμη να συνεχίσω να παραμένω
αναμμένο, οι άνθρωποι δεν μου δίνουν σημασία.
Αυτοί μισούν ακόμη και αυτούς που τους αγαπούν
περισσότερο...και το κερί αφέθηκε να σβήσει.
Ξαφνικά ένα μωρό μπήκε στο δωμάτιο είδε τα 3
σβησμένα κεριά, και φοβισμένο είπε. Μα τί κάνετε! πρέπει να μείνετε αναμμένα, εγώ φοβάμαι
το σκοτάδι, και ξέσπασε σε δάκρυα. Τότε το 4ο
κερί είπε με συμπόνια. Μη φοβάσαι καλό μου, μη
κλαίς. Όσο θα είμαι εγώ αναμμένο θα μπορούμε
πάντα να ξανανάψουμε όλα τα
κεριά. Εγώ είμαι η ΕΛΠΙΔΑ.
Ας μη σβήσει ποτέ η Ελπίδα μέσα στις καρδιές
μας. Και καθένας από μας ας θυμάται ν' ανάβει
ξανά με την Ελπίδα την Πίστη, την Ειρήνη και
την Αγάπη.
Σελίδα 9

Περί κρασιού. Ο Παππούς μου ο Μήτης
Ο Παππούλης μου ο "Μήτης" (Δημήτρης),
Θεός σχωρές τον, ήταν άνθρωπος του Θεού.
Γι' αυτό και τιμούσε ιδιαίτερα ένα από τ' αγαθά του καλού Θεούλη τον οίνον "βίνο" που έλεγε.
Πήγαινε στην καλύβα Δημητράκη, μού’ λεγε
να πιάσεις μιαν οκά!!
Η μαγεία της καλύβας αυτής, μ' ακολουθούσε σ' όλη μου την ζωή...! Βαρέλια, μυρωδιά ξύλου, ανακατεμένη με ασβέστη, αλέτρια, εργαλεία της δουλειάς, δηλαδή σαν αγρότης που
ήταν, και στην σειρά επάνω σε ξύλινη βάση 4
βαρέλια που περνούσαν τις 250 μπότσες το
καθένα. Χώρος που άστραφτε από καθαριότητα!! Δυό στρέμματα ροδίτης διαλεκτός, όλο κι
όλο το αμπέλι, που καλλιεργούσε με ευλάβεια
θρησκευτική και το πρόσεχε όπως το φεσάκι
του και την πατατούκα του, πάντα καθαρά
και περιποιημένα.

Δυό στρέμματα "το’ βαζε όλο βίνο" για το
σπίτι, και στην καθησιά του ήθελε το δυομισαράκι του. Η μάνα μου, καλή της ώρα, δεν
ήθελε να το μάθω το "βίνο".
"Ασε το παιδί ωρέ νύφη, να γλυκάνει το είναι
του, να τον ακολουθάει όσο θα ζει όξω από
κάθε λογής φαρμάκια! Ο Θεός ρε βλογημένη
το’ φτιασε για τους καλούς ανθρώπους.
Αμα έβλεπε την μάνα μου ν' αρμέγει την
κατσίκα πρωί- πρωί έλεγε:
Με τέμπο ευλογημένη, σα να πιάνεις τα βυζιά του ροδίτη μας, που το πατάς και νοιώθεις
το νέκταρ να κυλάει στις φούχτες σου.
Ευλογημένο πάντα να το’ χεις Θεούλη μου
έλεγε κι έβγαζε το φεσάκι του και έκανε το
σταυρό του!!
(από το περιοδικόν οινολόγιον,
μας το έδωσε ο Δημ Χρ. Ζαχαρίας)

Αφιερωμένο στους οινοποιούς της Άσκρης
Πιστεύοντας ότι ο μούστος έχει ωριμάσει και έχει γίνει ένα
γλυκόπιοτο κρασί, ας πιούμε στην υγειά μας όλοι μαζί για τον
καινούργιο χρόνο που σε λίγο θα ανατείλει

Δώρα Αγάπης
Μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα χαμόγελο, τρυφερότητα,
ευγένεια, αλληλοσεβασμός, χιούμορ, ειλικρίνεια. Είναι
δώρα που δεν κοστίζουν και είναι ευπρόσδεκτα από όλους. Χαρίστε τα τώρα στις γιορτές και πάντα.

ΞΑΝΑΝΘΙΣΕ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Ξανάνθισε ο πλάτανος
κι έβγαλε πάλι φύλλα
σαν είδε πως γελάσανε
της ορφανής τα χείλια

Είχε από χρόνια ξεραθεί
απ’ ορφανής το δάκρυ
που έκλαιγε απαρηγόρητα
εκεί σε κάποια άκρη.

Τώρα η ορφανή παντρεύτηκε
και βρήκε τη χαρά της
δίπλα που’ χει τον άντρα της
και τα μικρά παιδιά της

Δεκέμβριος 2018, Παναγιώτης Χολιασμένος
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Το νέο βιβλίο του συμπατριώτη μας Γεωργίου Δουδούμη
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Μαντζάρου
9, Αθήνα) και καλύπτει β
βήμα-βήμα
βήμα όλες τις εξελίξεις
στον χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991 μ
μέχρι και τη διαβόητη Συμφωνία των Πρεσπών.
“… Η πολεμική εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ όχι
μόνο έβλαψε οικονομικά το σύνολο των Βαλκανίων,
αλλά κατέστρεψε και το κλίμα συνεργασίας μεταξύ
των βαλκανικών κρατών, που είχε διαδεχθεί μία μακρά περίοδο απλής
ειρηνικής συνύπαρξης. Με τα πολεμικά γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία τα Βαλκάνια έγιναν και πάλι δακτυλοδεικτούμενα και κατ
καταδικάστηκαν συνολικά σε οικονομικό μαρασμό.”
Η “Φωνή της Άσκρης” εύχεται το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και ο
συγγραφέας να συνεχίζει την εμπεριστατωμένη ενημέρωσή μας για την
βαλκανική και όχι μόνον.

Πίνοντας κρασί Ζαχαρία
Άσκρη η πολυστάφυλος
τόπος με ιστορία
πατρίδα του Ησίοδου
μα και των Ζαχαρία
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Σ’ αυτά τα ίδια χώματα
στους ίδιους πάντα τόπους
καλλιεργείται η άμπελος
από πολλούς ανθρώπους

Που στέλνουν ασκρηνό κρασί
στης
της γης τα πλάτη όλα
εξάγοντας
ξάγοντας πολιτισμό
για
ια μένα πάνω απ’ όλα.
Νίκος Αλεξανδράκης
Σελίδα 11

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
15 Νοεμβρίου στο πολυιατρείο ίαση
Λαμίας για τις καθιερωμένες ετήσιες
εξ
εξετάσεις.
Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου άναμμα του
δέντρου στην πλ
πλατεία της Άσκρης.
Γέμισε η πλατεία από πα
παιδιά. Φέτος
στολίστηκε το ψηλότ
ψηλότερο δένδρο της
πλ
πλατείας με χρήση ανυψωτικού μηχανήμ
νήματος και έγινε η διαφορά. Πολύς
κ
κόσμος, γιορτινό περιβάλλον και άφθονο το τσάι και τα μ
μελομακάρονα.
Μαζί με τα δ
δώρα ο Αι Βασίλης μοίρασε
και καραμέλες στα πα
παιδιά.

Κυριακή16 Δεκεμβρίου στο θέατρο “ΒΕΜΠΟ” για την κωμωδία «Μακρυκωσταίοι
«
και
Κοντογιώργηδες» των Σακελλάριου –Γιαννακόπουλου,, με την Ασκραία Κατερίνα Ζαρίφη.

Η κοπή της πίτας θα γίνει στις 12 Ιανου
Ιανουαρίου στην ταβέρνα ο Χάρης

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά

Με τη χορωδία μας γιορτάσαμε την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ακούσαμε τα
κάλαντα και άλλα χριστουγεννιάτικα στο άναμμα του δένδρου. Συμμετείχε όμως στους εορτασμούς στο Τάχι και στις Ερυθρές. ΕκπροΕκπρ
σωπεί το χωριό επάξια και υπόσχεται πολλά.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Με το τεύχος αυτό η “Φωνή της Άσκρης” συμπλήρωσε 6 χρόνια και παρά την άρνηση των
πολλών να γράψουν κάτι, καλά κρατεί. Εάν όμως για κάποιο λόγο σταματήσει η κα Ελένη
Σταμάτη – Μπίμπα τότε η εφημερίδα τελειώνει.
Τελειώνει γιατί τολμήσαμε να την εκδώσουμε,
αν και γνωρίζαμε την απροθυμία των Ασκραίων
να βοηθήσουν.
Οξύτερο είναι το πρόβλημα στον Σύλλογο, ο
οποίος κλείνει 9 χρόνια ζωής και δεν ανανεώνεται. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου δεν ξέφυγαν ούτε κατά κεραία από τα αναγραφόμενα
στο καταστατικό, αλλά, με εξαίρεση τις γυναίκες, η αδιαφορία των ανδρών και ειδικά των
νέων δεν περιγράφεται. Δηλαδή αν φύγει ο υποφαινόμενος, που μάλλον αποτελεί κρυφό πόθο, αναστέλλεται η λειτουργία του Συλλόγου.
Η σιωπηρά απομάκρυνση των ανδρών από
τον Σύλλογο βρήκε ανταπόκριση στον Δήμο και
έτσι με εξαίρεση τη χρηματοδότηση της γεωφυσικής έρευνας του θεάτρου και τη συμμετοχή
στις εκδηλώσεις, ήταν ο μεγάλος απών Δίναμε
“μασημένη” τροφή με τις κατά καιρούς προτάσεις μας και ειδικά με την μελέτη για την ανάδειξη της Κοιλάδας των Μουσών, αλλά τίποτα
δεν έγινε. Υπόψη ότι συμπληρώθηκε ένας ολόκληρος χρόνος από την υποβολή της μελέτης
στον Δήμο. Ο Δήμος δεν μεροληπτεί, αλλά ίσως
οι φωνές μας εκεί να μην είναι τόσο ισχυρές.
Δεν πρόκειται να γίνει καμία ανάδειξη της
Κοιλάδας των Μουσών, ούτε και τουριστική αξιοποίηση του Ελικώνα χωρίς ασφαλτόστρωση
του κεντρικού δρόμου. Η φράση “είναι αρχαιολογικός χώρος και απαγορεύονται οι επεμβάσεις”
δεν είναι απαγορευτική. Πως στήθηκαν οι κεραίες και έγινε ο δρόμος στο Μαραντάλι; Πως
έγινε η γεώτρηση της Σκάλας, ο αγωγός και οι
κολώνες της ΔΕΗ; Με την μελέτη έχουμε δώσει
την αιτιολογική έκθεση για την κατασκευή του
δρόμου και αρκεί η δημοτική βούληση για να
προχωρήσει. Με την ετήσια γενική συνέλευση
θα ζητηθεί η έκδοση σχετικού ψηφίσματος. Πιστεύουμε ότι το τετράμηνο που μεσολαβεί μέχρι
τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι υπέρ αρκετό
για την προώθηση του έργου. Είδωμεν.
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Στη σελίδα 4 βλέπουμε την επιστολή του τότε
κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιοπαναγιάς για
ανάδειξη της Κοιλάδας των Μουσών. H “Αμερικανική αποστολή Βοήθειας δια την Ελλάδα”
(AMAG), η οποία μνημονεύεται, παρέμεινε ενεργή μέχρι τον Ιούλιο του 1948, οπότε αυτής της
περιόδου είναι και η επιστολή. Βλέπετε ότι οι
προσπάθειες των Ασκραίων ήταν διαχρονικές
ότι δεν ήλθαμε εμείς για “να κομίσουμε γλαύκα
εις Άσκρην”.
Παρά την γενική απογοήτευση συνεχίζονται
οι ενέργειες του Συλλόγου για ανάδειξη της
Κοιλάδας των Μουσών, οργάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων καλοκαιριού και εμπλουτισμό μηνιαίων εκδηλώσεων στο Πνευματικό
Κέντρο.
Στις 13 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή θα κόψουμε την πίτα της ορειβατικής ομάδας στην
ακρόπολη της Άσκρης, όπως πέρυσι. Ελάτε πάλι
και φέρτε και τους αναποφάσιστους. Ανάλογη
κοπή θα γίνει και στην κορυφή του Ελικώνα,
όπου ο βωμός του Δία.
Στις 2 Φεβρουαρίου θα γίνει η ετήσια γενική
συνέλευση του Συλλόγου. Η ενεργή εμπλοκή
σας με το Σύλλογο, όπως η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και η συμμετοχή σε επιτροπές,
ακόμη και η παρουσία σας στις συνελεύσεις και
τις συνεδριάσεις του ΔΣ, θα ενισχύσει την κοινή
προσπάθεια και θα προαγάγει σημαντικά τους
σκοπούς που όλοι μαζί θέσαμε, πριν από εννέα
ακριβώς χρόνια. Σας περιμένουμε λοιπόν για να
ασκήσετε εποικοδομητική κριτική στο έργο μας
και να κάνετε τις προτάσεις σας.
Εκεί, πέραν των άλλων, θα συζητηθούν και τα
θέματα:
 Θεματικό πάρκο της Κοιλάδας των Μουσών
 Βραχυχρόνιες μισθώσεις
 Εκδηλώσεις Καλοκαιριού
 Προτάσεις Μελέτης
 Κεντρικός δρόμος Κοιλάδας
Χρόνια πολλά
και ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος
(ΙΛΠ)
Σελίδα 13

Κοινωνικά και άλλα
Να και κάτι όμορφο ευχάριστο και γιορτινό στον χωριό μας!
Το παραδοσιακό καφενείο του Χ
Χίτα “ο Πλάτανος” ανανεώθηκε και μεταξύ των άλλων έχει ζωντανή μουσική τα Σάββατα με μουσικούς και τραγουδιστ
τραγουδιστές από την γύρω περιοχή. Το
επισκεφτήκαμε απολαμβάνοντας
ας παλιά αξέχαστα τραγούδια
τρώγοντας τις υπέροχες και νόστιμες ποικιλίες των ψαρικών
και κρεάτων που σερβίρονται. Σας το συνιστούμε.
Η ΦτΑ στο ευχάριστο ξεκίνημα της Εύης και του Άγγελου
εύχεται καλές δουλειές
Προβλήματα λογικής
Τα λιοντάρια και το πρόβατο
Σε ένα κλουβί (σχετικά μεγάλο) είναι κλεισμένα
57 λιοντάρια και 1 πρόβατο. Αν κάποιο λιοντάρι
φάει το πρόβατο τότε το πιάνει υπνηλία (από τη
βαρυστομαχιά) και είναι ευάλωτο σε επιθέσεις άλλου λιονταριού
ριού (γίνεται κατά κάποιο τρόπο ψευδό πρόβατο, δηλαδή υποψήφιο θύμα).
Υποθέστε ότι αν κάποιο λιοντάρι σκοτώσει το
θύμα του τότε το τρώει μόνο του (δεν το μοιράζεται
με άλλο λιοντάρι). Επίσης υποθέστε ότι όλα τα
λιοντάρια είναι λογικά, και όλα ξέρουν ότι και τα
άλλα λιοντάρια σκέφτονται με λογικό τρόπο. Το
κάθε λιοντάρι θέλει κατ' αρχάς να ζήσει και αν
μπορεί να φάει κάποιο θύμα τότε θα το κάνει. Οι
προτεραιότητές τους δηλαδή είναι (από τη μεγ
μεγαλύτερη προς τη μικρότερη):
1. Να φάνε το υποψήφιο θύμα καιι να ζήσουν
2. Να μην φάνε το υποψήφιο θύμα και να ζήσουν

3. Να φάνε το υποψήφιο θύμα και να πεθάνουν
Τα λιοντάρια μπορούν να επιζήσουν και χωρίς να
φάνε το πρόβατο ή το όποιο άλλο υποψήφιο θύμα
(δηλαδή, τους παρέχεται τροφή με άλλο τρόπο).
Η ερώτηση είναι: Θα επιβιώσει το πρόβατο;
Η έξυπνη μέτρηση
Ένας έχει μία νταμιτζάνα κρασί και θέλει να
δώσει σε φίλο του 1 λίτρο.
Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ’
το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοδ
χείο των 5 λίτρων και ένα των 3 λίτρων;
Λύσεις προβλημάτων 23ου
2
τεύχους.
Απάντηση 1: Μαζί απέκτησαν 6 παιδιά. Από τους
πρώτους γάμους τους είχαν 3 ο Πέτρος και 3 η Μαρία.
Απάντηση 2: Δεν θα βγει στη σύνταξη ποτέ!
Απάντηση 3: Θα γεμίσει πρώτο το δοχείο 3.

Ascraeus Mons (Όρος “Ασκραίος”)
Το όρος “Ασκραίος” είναι ένα μεγάλο ηφαίΤο όνομα προέρχεται
στειο που βρίσκεται στην περιοχή Tharsis του από την "Ascra", την γεπλανήτη Άρη.
νέτειρα του Ησίοδου. Το
Ανακαλύφθηκε από το διαστημόπλοιο Mari- όνομα του ηφαιστείου
ner 9 το 1971. Το ηφαίστειο αρχικά ονομάστηκε έγινε επίσημα Ascraeus
North Spot επειδή ήταν το βορειότερο από μόνο Mons το 1973. Πέραν του
τέσσερα ορατά σημεία στην επιφάνεια λόγω μ
μι- Ascraeus mons υπάρχει
ας τεράστιας καταιγίδας σκόνης που είχε περ
περι- και το Ascraeus lacus. Φυσικά το Mons σημαίνει
βάλλει τον πλανήτη. Όταν απομακρύνθηκ
απομακρύνθηκε η Βουνό, ενώ το lacus είναι προφανές οτι αφορά
σκόνη, διαπιστώθηκε ότι οι κηλίδες ήταν εξαιρ
εξαιρε- εσοχή που παρατηρείται
ρατηρείται αστρονομικά στην επιεπ
τικά ψηλά ηφαίστεια των οποίων οι κορυφές εεί- φάνεια του πλανήτη Άρη.
χαν προβάλει πάνω από την ατμόσφαιρα και
Θάνος Νικολόπουλος
είχαν χαμηλή περιεκτικότητα σε σκόνη. Έχει
Σ.Σ.
Σε επόμενο τεύχος θα παραθέσουμε και
διάμετρο 480 χιλιόμετρα περίπου και είναι το
ονομασίες πού αφορούν τον Ελικώνα, την ΙπποΙππ
δεύτερο υψηλότερο βουνό
νό στον Άρη
Άρη, με υψόμεκρήνη, την Αγανίππη.
τρο 18,1 χιλιόμετρα.
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Ονοματεπώνυμο
Λουκάς
Ζαρίφης
Καλλιόπη
Λαφογιάννη
Αικατερίνη
Νικηφόρου
Σεραφείμ
Κιούσης

Δεν είναι πια μαζί μας
του Βασιλείου
χήρα Λουκά
χήρα Χρήστου
του Χαραλάμπους

Γεννήθηκε
1937
1930
1922
1939

Απεβίωσε
18/03/2018
##/11/2018
11/12/2018
20/12/2018

Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου έφυγε από την ζωή ο εκ Θεσπιών ευπατρίδης Κωνσταντίνος Κελέπης. Τον συνόδευσαν
ελάχιστοι συγχωριανοί του

στον Άγιο Χαράλαμπο, αν και σε όλη του την
ζωή υπήρξε γενναιόδωρος. Μεγάλη η προσφορά
του στο μνημείο των ηρώων 700 Θεσπιέων στις
Θερμοπύλες, στο μνημείο στις Θεσπιές και στην
εφημερίδα “Θεσπιές άλλοτε και τώρα”. Ο Θεός
να αναπαύσει την ψυχή του.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο φούρναρης Σεραφείμ
Κιούσης. Μέχρι πριν ένα χρόνο δούλευε ακατάπαυστα και πήγαινε
το ψωμί σε όλες τις ηλικιωμένες κυρίες του Χωριού (οι άνδρες φεύγουν συνήθως νωρίτερα). Ενοχλούσε βέβαια με τα κορναρίσματα
αλλά και πάλι δεν τον προλάμβαναν. Του τηλεφωνούσαν και έτρεχε αμέσως. Όταν είχε το αυτοκίνητο στο συνεργείο γύριζε το
χωριό με το καρότσι. Όταν είχε χιόνι και ήταν κλειστοί οι δρόμοι,
φορτωνόταν το ψωμί σε ένα τσουβάλι και το πήγαινε με τα πόδια.
Στους πλέον ανήμπορους πήγαινε ακόμη και τα εσπεριδοειδή, από
τον μανάβη του Σαββάτου, χωρίς καμία αμοιβή. Ήταν ιδιόρρυθμος
αλλά αποτελεσματικός και χρήσιμος. Ο Σύλλογος θέλησε να τον
τιμήσει για την προσφορά του, αλλά δεν δέχτηκε, λέγοντας ότι έκανε τη δουλειά του. Ο Θεός να τον αναπαύσει.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Χριστούγεννα: Χαρούμενοι οι άνθρωποι,
ντυμένοι με καινούριες φορεσιές,
με "πίστη", με" ευλάβεια" και με "δέος",
κινούν στις λαμπροφόρες εκκλησιές.
Χριστούγεννα: Πολύχρωμες βιτρίνες,
γιρλάντες, φεγγοβόλοι στολισμοί,
δεντράκια, ρεβεγιόν και φαγοπότια,
θερμές ευχές και πανηγυρισμοί.
Χριστούγεννα: μακριά από την ουσία.
Μακριά από το νόημα το σωστό.
Με άγνοια του Μηνύματος της Φάτνης
και δίχως τον Θ ε ά ν θ ρ ω π ο Χ ρ ι σ τ ό
Χριστούγεννα: με μίση και πολέμους.
Με πλήθος τους ανέργους και φτωχούς.
Με άστεγους, γυμνούς και πεινασμένους
με γέρους ξεχασμένους, μοναχούς.
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Ο Λεονταρίτης Κώστας Χατζής,
για άλλη μια φορά μας έκανε υπερήφανους!!! τρέχοντας με την ηρωική και αθάνατη φουστανέλα στο
36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, την Κυριακή 11-11-2018.
Ο
Κώστας Χατζής γεννήθηκε 6 Ιανουαρίου 1958, στο Λεοντάρι Θηβών.
Ξενιτεύτηκε στην Ολλανδία και ως
ελεύθερος επαγγελματίας προσέφερε υπηρεσίες σε αγροτικές επιχειρήσεις. Σε κάθε μαραθώνιο φροντίζει να τρέχει και να τερματίζει με τη στολή του τσολιά, πάντα με τα τσαρούχια! Οι διηγήσεις του παππού του, στο χωριό
Λεοντάρι Θήβας, το πάθος του για τα δρομικά δρώμενα και η
ανάγκη του να εκφράσει την ελληνική καταγωγή του σε κάθε
γωνιά του πλανήτη τον έχουν μεταλλάξει σε σύγχρονο Σπύρο
Λούη, με τη διαφορά πως δεν τον ενδιαφέρουν οι χρόνοι, αλλά
τα δυνατά μηνύματα της ελληνικής παράδοσης.
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Δεξιά 1931. Οι αδελφοί Αθανάσιος, Λουκάς
και Αγάθων Πέππας. Καθιστοί οι μεγαλύτεροι,
στη μέση όρθιος ο Λουκάς.

Επάνω: Δεκέμβριος 2003, τα παιδιά του χωριού μας ξεχύθηκαν
στους δρόμους και στα σπίτια
σκορπίζοντας Χριστουγεννιάτικες μελωδίες ψάλλοντας τα Κάλαντα.
Δεξιά (Με επιφύλαξη)
Όρθιοι από αριστερά: Γιάννης
Βασ. Λεπενιώτης, Βαγγέλης
Βαλμάς, Σεραφείμ Κ. Λυμπέρης,
Κοντίνης Λυμπέρης, Νώντας
Λυμπέρης. Βρείτε τους.

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Μάκης και Στέλλα Βουτσινά
Κιούση Αντιγόνη
Κώστας Κολοκυθάς
Παναγιώτης Χολιασμένος
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50 € για ενίσχυση Συλλόγου
30 € για ενίσχυση Συλλόγου και 20 € για το περιοδικό
20 € για περιοδικό
20 € για περιοδικό
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