Η φωνή της

ΗΣΙΟΔΟΣ

ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙΣΙΒΡΟΤΟΙΣΥΠΟΘΗΚΑΙΣΗΣΙΟΔΟΙΟΕΥΝΟΜΙΑΧ__ΑΤΕΣΤΑΙΚΑΡΠΟΙΣΙΒΡΥΟΥΣΑ
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Με αυτόν τον τρόπο γίνονται πλέον οι εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης.

Αγαπητέ (ή) φίλε (η)
Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου και ώρα
18.00 θα γίνουν οι Αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Λεπτομέρειες στην σελίδα 13.
Η ενεργή εμπλοκή σου με το Σύλλογο,
όπως η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο
και η συμμετοχή σε επιτροπές, ακόμη και
η παρουσία σου στις συνελεύσεις και τις
συνεδριάσεις του ΔΣ, θα ενισχύσει την
κοινή προσπάθεια και θα προαγάγει σημαντικά τους σκοπούς που όλοι μαζί θέσαμε, πριν από έντεκα ολόκληρα χρόνια.
Με τις σκέψεις αυτές, σε περιμένουμε.
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Σε αυτό το τεύχος
Η μητέρα του Ομήρου ήταν Ασκραία; σελ. 3
Ονομαστική εορτή σελ. 6
Παραίνεση για επιστροφή αρχαιοτήτων σελ. 7
Το κλείσιμο των μοναστηριών σελ. 8

Το ΔΣ του Συλλόγου και οι συντάκτες της
“Φωνής της Άσκρης” σας εύχονται ολόψυχα

Καλά Χριστούγεννα
και
Ελπιδοφόρο το νέο Έτος
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Αποστολή και διανομή του περιοδικού
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου: www/hsiodos.gr και στο προφίλ “Γιάννης
Πέππας” στο Facebook. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται και
αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα διατίθενται στα ενεργά μέλη από το Πνευματικό Κέντρο.
Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 € στο Πνευματικό Κέντρο και από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
ohsiodos@gmail.com και 71elenibi@gmail.com.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει
να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 20 ευρώ ή να τα
καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155-051034-190
του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR25 0172
1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια κάλυψη των
εξόδων, ενημερώνοντάς μας σχετικά (6937281017).
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Περιμένουμε άρθρα σας
Κατά προτίμηση για το χωριό, ή άλλα θέματα
επίκαιρα και μη, αρκεί να μην κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο. Θα τα φτιάξουμε μαζί.
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Αγαπημένοι μου αναγνώστες,
Δεκέμβριος! Με αυτόν τον μήνα ολοκληρώνεται
η φετεινή χρονιά του '21, και οι τελευταίες ημέρες του κυλάνε σε κλίμα προσμονής.
Η Φύση έχει αρχίσει να ντύνεται με την χειμωνιάτικη ολόλευκη φορεσιά της σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς και στο χωριό μας.
Η χρονιά που φεύγει μαζί με την προηγούμενη
άλλαξαν την ζωή όλων μας τόσο ξαφνικά και ο
καθένας από μας έδωσε και δίνει την προσωπική
του μάχη γι’ αυτή την προσαρμογή. Έτσι η απομόνωση ήταν, και είναι μια ευκαιρία για αναθεώρηση πολλών πραγμάτων.
Ο χρόνος κυλά, οι εξελίξεις πληθαίνουν, η ιστορία και οι άνθρωποι αλλάζουν ταχύτητα και
η παγκόσμια ΥΓΕΙΑ έχει εκτεθεί σε κίνδυνο. Ας
οπλιστούμε με όσα περισσότερα εφόδια μπορούμε για ν΄ αντιμετωπίσουμε τα δυσκολότερα
που πιθανόν να έρθουν. Γιατί η ζωή στον κόσμο
που ζούμε θέλει πολύ καλή διαχείριση, και να
είμαστε καλά δεμένοι στο κατάρτι μας όπως ο
Οδυσσέας, και ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό κάτι
καλό θα βγάλει. Χωρίς δυσκολία ποτέ δεν έγινε
κάτι καλό στην εξέλιξη. Το μυστικό της επιβίωσης είναι να μη καμφθούμε ψυχολογικά.
Αλλά ας έρθουμε στα ωραία του Συλλόγου μας
ο οποίος αραιά και δυνατά δίνει το παρόν του, με
διαδικτυακό τρόπο, τις εκδηλώσεις του, αναπτερώνοντας το ηθικό των κατοίκων και φίλων του.
Στην σελ.3 διαβάστε τα δυνατά στοιχεία περί
Ησιόδου και Ομήρου, στη σελ. 5 γλυκές εορταστικές αναμνήσεις, στην σελ.7...κάθε τι στην θέση που του ανήκει. Στη σελ.10 ας προβληματιστούμε περισσότερο. Στη σελ.13 σημειώστε στο
ημερολόγιό σας την ημερομηνία 5-2-2022 ώρα
18.00 και τέλος σελ.15 ας ακονίσουμε το μυαλό
μας "για το καλό μας"
Σε λίγες ημέρες θα είναι η 1η σελ. ενός βιβλίου
365 σελίδων. Ας ξεκινήσουμε να τις γράφουμε
όμορφα πνευματικά και ανθρώπινα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος ας προχωρήσουμε με πίστη και
εμπιστοσύνη στο Θεό. "Μείνετε εν εμοί καγώ εν
υμίν" Ι.Χ. "Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής ειρήνη έν ανθρώποις ευδοκία".
Καλά Χριστούγεννα
σε πείσμα των καιρών,

και ευλογημένη χρονιά.
Για την Φ.τ.Α
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
Σελίδα 2

ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΣ ΑΥΤΩΝ
Όλοι οι άνθρωποι παρακαλούν ο Όμηρος και
ο Ησίοδος, οι θεϊκότεροι ποιητές , να ονομάζονταν συμπολίτες τους. Ο Ησίοδος όμως κατονόμασε τη γενέτειρά του κι έτσι κατάργησε κάθε
αντιδικία, λέγοντας ότι ο πατέρας του:
Έζησε κοντά στον Ελικώνα, σ' ένα δυστυχισμένο χωριό, την Άσκρα, το χειμώνα κακό, το καλοκαίρι ανυπόφορο, ποτέ καλό.

Όσο για τον Όμηρο, όμως, όλες, θα μπορούσαμε να πούμε, οι πόλεις και οι κάτοικοί τους ισχυρίζονται ότι γεννήθηκε στον τόπο τους. Πρώτοι βέβαια οι Σμυρναίοι, που λένε ότι ήταν ο γιός
του Μέλητος, του ποταμού της πόλης τους, και
της νύμφης Κρηθηίδας, και ότι το αρχικό του όνομα ήταν Μελησιγένης, ενώ αργότερα που τυφλώθηκε μετονομάστηκε Όμηρος, προσωνυμία
που έδιναν συνήθως σε τέτοιους ανθρώπους. Οι
Χιώτες, εξάλλου, φέρνουν αποδείξεις για το ότι
είναι συμπατριώτης τους, υποστηρίζοντας ότι
ανάμεσά τους επιζούν και κάποιοι από την οικογένειά του που ονομάζονται Ομηρίδες. Οι Κολοφώνιοι επίσης δείχνουν και το μέρος όπου, λένε,
ως γραμματοδιδάσκαλος άρχισε να συνθέτει τα
ποιήματά του και ότι το πρώτο του έργο είναι ο
Μαργίτης.
Αλλά και σχετικά με τους γονείς του, πάλι,
όλοι διαφωνούν εντελώς. Ο Ελλάνικος και ο
Κλεάνθης λένε ότι πατέρας του ήταν ο Μαίονας,
ενώ ο Ευγαίων λέει ότι ήταν ο Μέλης. Ο Καλλικλής λέει πως ήταν ο Δμασαγόρας, ο Δημόκριτος
ο Τροιζήνιος λέει πως ήταν ο έμπορος Δαήμων,
κάποιοι λένε πως ήταν ο Θαμύρας, ενώ οι Αιγύπτιοι πως ήταν ο ιερογραμματέας Μενέμαχος.
Υπάρχουν, τέλος, και μερικοί που λένε πως ήταν
ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα. Μητέρα του
άλλοι λένε πως ήταν η Μήτις, άλλοι η Κρηθηίς,
άλλοι η Θεμίστη, άλλοι η Γρνηθώ. Μερικοί υποστηρίζουν ότι ήταν κάποια Ιθακήσια που πουλήθηκε δούλα από τους Φοίνικες, μερικοί πως ήταν
η Μούσα Καλλιόπη κι άλλοι, τέλος, πως ήταν η
Πολυκάστη, η κόρη του Νέστορα. Ονομαζόταν
Μέλης, κατ' άλλους Μελησιγένης, κατ' άλλους
πάλι Άλτης. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι Όμηρος
ονομάστηκε επειδή οι Κύπριοι έδωσαν τον πατέρα του όμηρο στους Πέρσες, και κάποιοι άλλοι
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λείς τους τυφλούς). Εδώ θα καταγράψουμε αυτά
που ακούσαμε να λέει η Πυθία σχετικά με τον
Όμηρο, στα χρόνια του θεϊκότατου αυτοκράτορα
Αδριανού.
Όταν δηλαδή ο βασιλιάς ζήτησε να μάθει για
τη γενέτειρα και για την οικογένεια του Ομήρου,
η ιέρεια του απάντησε μ' ένα θεόπνευστο εξάμετρο ως εξής: Με ρωτάς για την άγνωστη γενιά και
την πατρίδα της ουράνιας σειρήνας. Ο τόπος του είναι η Ιθάκη, πατέρας του ο Τηλέμαχος, και μάνα του
η Επικάστη, του Νέστορα η κόρη, που γέννησε μακράν τον πιο σοφό απ' όλους τους θνητούς.

Σ' αυτό κατεξοχήν πρέπει να δώσουμε πίστη,
αν σκεφτούμε ποιος ήταν αυτός που ρώτησε και
ποιος αυτός που απάντησε - δεδομένου και του
πόσο μεγαλοφυώς ο ποιητής δοξάζει τον παππού του στα έπη του.
Σύμφωνα με ορισμένους, ήταν προγενέστερος
του Ησιόδου- κατ' άλλους, νεότερος και συγγενής
του. Δίνουν μάλιστα τη γενεαλογία του ως εξής:
Ο Απόλλωνας, λένε, και η κόρη του Ποσειδώνα
Θόωσα γέννησαν τον Λίνο που γέννησε τον Πίερο. Ο Πίερος και η νύμφη Μεθώνη γέννησαν τον
Οίαγρο, ο Οίαγρος και η Καλλιόπη τον Ορφέα. Ο
Ορφέας γέννησε τον Όρτη, αυτός τον Αρμονίδη,
αυτός τον Φιλοτέρπη, αυτός τον Εύφημο, αυτός
τον Επιφράδη, αυτός τον Μελάνωπο κι αυτός τον
Δίο και τον Απέλλαιο. Ο Δίος και η κόρη του Απέλλαιου Πυκιμήδη γέννησαν τον Ησίοδο και
τον Πέρση. Ο Πέρσης γέννησε τον Μαίονα. Από
την κόρη του Μαίονα και τον ποταμό Μέλητο
γεννήθηκε ο Όμηρος.
Μερικοί λένε ότι τα χρόνια της ακμής τους
συμπίπτουν, έτσι που κάποτε συναγωνίστηκαν ο
ένας με τον άλλο στην Αυλίδα της Βοιωτίας. Λένε δηλαδή πως, όταν ο Όμηρος συνέθεσε τον
Μαργίτη, πήγαινε από πόλη σε πόλη ως ραψωδός και πως, φτάνοντας στους Δελφούς, ζήτησε
να μάθει ποια είναι η πατρίδα του. Η Πυθία τότε
του απάντησε: Η Ίος είναι της μάνας σου πατρίδα,
κι αυτή θα σε δεχτεί όταν πεθάνεις. Μα να προσέχεις το αίνιγμα που θα σου πουν τα παλικάρια.

Ακούγοντάς το, λένε, δίστασε να ταξιδέψει
στην Ίο και παρέμεινε στο μέρος όπου βρισκόταν.
(Συνέχεια στο επόμενο)
Σελίδα 3

Για υγεία, ομορφιά και οικονομία
Οι ορμόνες της ευτυχίας
και πως θα τις ενεργοποιήσεις
Ντοπαμίνη [της επιβράβευσης]
Ολοκλήρωσε ένα έργο - φρόντισε τον εαυτό σου απόλαυσε ένα φαγητό - απόλαυσε μικρές χαρές.
Ωοτυκίνη [της αγάπης]
Παίξε με ένα κατοικίδιο - κράτησε το χέρι κάποιου
- αγκάλιασε τους φίλους σου - κάνε ένα κοπλιμέντο.
Σερετονίνη [της ισορροπίας]
Τρέξε - βγες στον ήλιο - περπάτα στην φύση - κολύμπα - κάνε ποδήλατο.
Ενδορφίνη [ αναλγητική]
Παίξε μουσική - ζωγράφισε - φάε μαύρη σοκολάτα - δες μια ταινία - γέλα. ΜΕ ΑΓΑΠΑΩ
Όταν η περίφημη επιδημία ισπανικής γρίπης
σκότωσε χιλιάδες το 1918, ο Joseph Pilates παρατήρησε ότι κανένας από τους εκπαιδευτές του δεν
μολύνθηκε.
Δεν έχω δει διαφήμιση για υγιεινή διατροφή,
φαγητό και νερό, αλλαγή τρόπου ζωής, θετική
σκέψη, άσκηση (οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα) και ευημερία γενικότερα στην τηλεόραση
ή στα ΜΜΕ σήμερα.
Τα γυμναστήρια είναι κλειστά, αναπνέουμε με
μάσκες, κλεινόμαστε σπίτια στα ΜΜΕ, το μόνο
που μιλάμε είναι αρρώστια και θάνατος... ακριβώς
το αντίθετο από αυτό που χρειάζεται ένα υγιές
σώμα για να είναι υγιές και να ζει αρμονικά.
Σε μια εποχή υποχονδρίας και απόλυτου πανικού, εκπαιδεύοντας το μυαλό για την πρόληψη
της ασθένειας και της ψυχοσωματικής ευημερίας.
(Άννα Ντέβι)
Κόψτε μια οριζόντια φέτα από ένα
κρεμμύδι. Τοποθετήστε την σε ένα
ρηχό πιατελάκι, και αφήστε την στο κομοδίνο σας.
Έχει τις ιδιότητες να ελκύει όλα τα μικρόβια που
προκαλούν ιώσεις. Έχετε να χάσετε κάτι ; φυσικά
όχι!

ΑΝΈΚΔΟΤΟ
Γιατρός: Λοιπόν κύριε Μιχάλη πως είναι το ακουστικό που βάλαμε πριν ένα μήνα;
Πελάτης: Πάρα πολύ καλό γιατρέ μου, ακούω καμπάνα.
Γιατρός: Η οικογένειά σας θα πρέπει να χαίρεται ότι μπορείτε πλέον ν' ακούτε τόσο καλά.
Πελάτης: Δεν τους το έχω πει ακόμα ότι έχω ακουστικό, απλά κάθομαι και ακούω τις συζητήσεις.
Έχω αλλάξει την διαθήκη τρείς φορές.
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Σελίδα 4

Διάφορα
Aνθεκτικός ο Κορωνοϊός
Αντιφεγγίζουνε του ήλιου οι ακτίνες οι λαμπρές,
το φεγγοβόλημα του δειλινού έχουν σκεπάσει.
Μονότονες οι μέρες του εγκλεισμού και ανιαρές
το κύμα του κορωνοϊού δεν θέλει να κοπάσει.
Η φτώχεια λόγω εγκλεισμού είναι στα ύψη,
πόνος αβάστακτος και οργή τον κόσμο έχει πνίξει.
Η τηλεόραση τους πάντες για εμβόλια προετοιμάζει,
η δε κυβέρνηση τα πρόστιμα απλόχερα μοιράζει.
Ο αντίλαλος του θρήνου απλώνεται στη γη,
ανείπωτη η μοίρα μας και σύνορα δεν έχει.
Με εμβόλιο όλους μας μας θέλουνε χωρίς επιλογή,
ο πόλεμος καλά κρατεί κι όποιος αντέχει.
Δημ. Τζονεβράκης

Μείνε χαλαρός
Στα 20 θυμώνεις'
Στα 30 ενοχλείσαι.
Στα 40 αναρωτιέσαι "το γιατί" βασανίζεις το μυαλό σου..
Στα 50 λες, ας κάνει ο καθένας ότι γουστάρει και
χαμογελάς..
Με τα χρόνια φίλε μου, ακόμα και ο θυμός εξασθενεί. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι απαραίτητος,
δεν σε εξυπηρετεί πουθενά....απλά γεμίζει μαύρα
σύννεφα την ζωή σου. Ενώ εσύ έχεις πλέον συνειδητοποιήσει ότι στην ζωή σου σ' αρέσει μόνο ο
ΗΛΙΟΣ...
Μια ζωή χωρίς ΑΓΑΠΗ είναι σαν ανήλιαγος
κήπος με μαραμένα λουλούδια. Η συναίσθηση ότι
αγαπάς και αγαπιέσαι φέρνει μια ζεστασιά κι έναν πλούτο στην ζωή που τίποτα άλλο δεν μπορεί να φέρει.
Όσκαρ Ουάϊλντ

Ποιος ήταν ο φταίχτης; (Αισώπου Μύθος)
Κάποτε ένα παιδί έκλεψε την πλάκα ενός Το παρελθόν είναι το μέλλον μας και μαζί με τον
συμμαθητή του και την πήγε στη μητέρα του. τουρισμό η βαρεία μας βιομηχανία. Δεν επιτρέΑυτή όχι μόνο δεν του έκανε παρατήρηση αλλά πεται όλα να τα ισοπεδώνουμε. Πρέπει να υπάρκαι τον επαίνεσε. Αργότερα έκλεψε ένα πανω- χει σεβασμός στην Ιστορία μας και στις διαχροφόρι, το οποίο η μητέρα του δέχτηκε με μεγαλύ- νικές μας αξίες…»
τερη ακόμη προθυμία. Όταν το παιδί μεγάλωσε
(Μαρία Καραμανώλη)
κι έγινε νεαρός, έκανε πιο σοβαρές κλοπές. Κάποια στιγμή συνελήφθη επ' αυτοφώρω και το
έδεσαν πισθάγκωνα για να το οδηγήσουν στον
δήμιο. Η μάνα του ακολουθούσε οδυρόμενη, όταν το παιδί τη φώναξε και ζήτησε να της ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Εκείνη έτρεξε κοντά του κι ο
νεαρός της δάγκωσε το αυτί και το έκοψε και όταν η μάνα του άρχισε να τον κατηγορεί για την
ασέβεια και την κακία του, ο νεαρός απάντησε: "
Αν με είχες μαλώσει, όταν έκλεψα εκείνη την
πλάκα, τώρα δεν θα πήγαινα για εκτέλεση".
(Από τις αναρτήσεις της Άννας Νικολάου)
«Μόλις έλαβα το πραγματικά ωραίο περιοδικό
σας ηλεκτρονικά στην Κύπρο και το διάβασα με
χαρά και πολύ ενδιαφέρον.
Μπράβο σε όλους σας για την πολύ ωραία συλλογική εργασία που προσφέρει ο καθένας σας με
χαρά και αυτό φαίνεται.
Στα πλαίσια της πράσινης ενέργειας που προωθείται και των ανεμογεννητριών ειδικότερα δεν
ξέρω εάν ο αγώνας που ορθώς αναλάβατε θα
έχει το αίσιο τέλος που ποθούμε.
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Σελίδα 5

Εορταστικόν
Τούτες τις μέρες, μας ξανάρχονται στο νου οι
παλιές, όχι απαραίτητα καλές, αλλά οπωσδήποτε
καθαρά Ελληνικές γιορτές. Τότε, που στη γιορτή
του πατέρα κυρίως ή της μητέρας δευτερευόντως,
γινόταν κοσμογονία στο σπίτι. Καθαριότητα πριν
μια ολόκληρη εβδομάδα και το σπίτι κυριολεκτικώς
πήγαινε κι’ ερχότανε από τις προετοιμασίες. Κι’
εκεί, κατά την παραμονή, άρχισαν να βγαίνουν
από την κουζίνα οι γαργαλιστικές μυρουδιές.
Και πρώτη πρώτη η ευωδία του γλυκού. Κάποιος
μπακλαβάς ή κανταΐφι ή οτιδήποτε τέλος πάντων,
που να μπορεί να γίνει στο σπίτι και να σερβιρισθεί
άφοβα στην γιορτή, χωρίς να κινδυνεύει να αλλοιωθεί. Μη ξαχνάμε ότι τότε τα ψυγεία δεν ήταν
και στα καλύτερά τους.
Ανήμερα, η ευωδία του γλυκού έδινε τη θέση της
στο άρωμα του ψητού. Του ψητού που θα αποτελούσε και το επιστέγασμα της γιορτής και το οποίο
θα απολάμβαναν οι στενοί συγγενείς (όσοι δεν ήταν τσακωμένοι με τον εορτάζονται…) και φίλοι.
Όλα λοιπόν έτοιμα και καλά σχεδιασμένα.
Και ερχόταν η μεγάλη μέρα. Οι πάντες σε συναγερμό. Κάποιο πρόχειρο φαγητό το μεσημέρι (συνήθως τα καμένα μέρη του ψητού) και σιγά σιγά
άρχιζε το ντύσιμο «για το βράδυ». Όλη η οικογένεια με τα καλά της και τα παιδιά στο μέσα δωμάτιο, να μη μπερδεύονται στα πόδια της μαμάς ή της
μεγαλύτερης αδελφής που θα βοηθάει τη μαμά,
περιμένει τις επισκέψεις. Οι πιο βιαστικοί, έρχονται
από τις 6 με την δικαιολογία στο στόμα.
– Ξέρετε έχουμε να πάμε και αλλού.
Ψέματα. Ήρθανε νωρίς για να ξεμπερδεύουνε
μια ώρα αρχύτερα. Πάντως η ιεροτελεστία είναι η
ίδια, είτε νωρίς, είτε αργά έρθουν. Στην αρχή το
σοκολατάκι ή το φοντάν. Τα φοντάν ήταν κάτι μικρά γλυκά με μία απροσδιόριστη ζαχαρώδη γέμιση
και επικάλυψη με σοκολάτα. Μεγάλο τους προσόν
το ότι διατηρούνταν για πολύ χρόνο. Το σοκολατάκι, συνοδευόταν με ποτό, συνήθως κουαντρώ χύμα,
αλλά μεταγγισμένο σε κείνα τα τετράγωνα μπουκάλια, με τα περίτεχνα σκαλίσματα, που κρύβανε
την αθώα απάτη. Μετά, ερχόταν η ώρα του γλυκού
που λέγαμε. Οι μυημένοι, που θα έμεναν στο τραπέζι, αρνούνταν ευγενικά (αφού θα φάμε ρε μετά…), ενώ οι άλλοι το καταβρόχθιζαν (αυτό και δεν
έχει φαΐ το βράδυ στο σπίτι…).
Και μετά το «τραπέζι». Γρήγορο ξαναζέσταμα
του «ψητού», το «καλό» τραπεζομάντηλο και τα
«καλά» σερβίτσια, τα περισσότερα από την προίκα
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της κυρίας και η διευθέτηση των θέσεων. Εδώ ο
θείος, εκεί η θεία, εκεί η Μαιρούλα και δίπλα της ο
κύριος Γιώργος (καλό παλικάρι με καλή δουλειά,
στη ΔΕΗ και άντε μήπως γίνει και τίποτις), κάπου
στη μέση ο μπάρμπα …. να σερβίρει και το κρασί
και πάει λέγοντας. Αφού ακουστούν οι γνωστές
ρήσεις «μα ήταν ανάγκη να μπείτε σε φασαρίες
τώρα;», ενώ αν δεν είχαν «μπει σε φασαρίες», ποιος
τους ξέπλενε (τους σπάγκους κ.ο.κ.), στρώνονται
όλοι και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά, με την σπιτονοικοκυρά να συμβουλεύει: «Πάρε λίγη ρωσική,
την έφτιαξε η Μαιρούλα» και κρυφές ματιές στον κ.
Γιώργο, ο οποίος όμως έχει καμακώσει έναν κεφτέ
και ποσώς τον ενδιαφέρει ο κατασκευαστής της
ρωσικής. Σε μία μιάμιση ώρα, η σεμνή τελετή έχει
ολοκληρωθεί. Λασκάρονται ζώνες, ξεσφίγγονται οι
γραβάτες (τότε φορούσαν γραβάτες στις γιορτές)
και υποβάλλονται αιτήματα για σόδες, ενώ κάποια
κυρία, κάποιων Μαΐων και κάποιας στριμάδας, εννοεί να βγάλει από τη μύτη του Θανασάκη της το
ψητό «Πάλι έφαγες σαν βόας Θανασάκη μου», με
τον Θανασάκη να προβάλει το αφοπλιστικό επιχείρημα: «Άσε με ρε Μαριάνθη. Μια φορά γιορτάζει ο
Χρήστος» και την συμβία να αντεπιτίθεται «Ναι
Θανάση μου, αλλά και ο νταμπλάς, μια φορά έρχεται». Αυλαία.
Τότε ακριβώς ήταν που ο, κατά την άποψή του,
καλλίφωνος της παρέας, ο Νώντας, που ονειρευόταν για σπουδάσει τενόρος, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να γίνει μήτε τραγουδιστής στον Καραγκιόζη,
άρχιζε σιγανά σιγανά: «Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά, με τα χεράκια της…». Σε λίγο ξεθαρρεύουν και άλλοι επίδοξοι τροβαδούροι και το γλέντι
παίρνει φωτιά. Κάποιος έχει και μία κιθάρα. Κάποιος, που πήγαινε για Σεγκόβια και έμεινα απλώς
Αρτέμης. Προσπαθεί ο Αρτέμης να ακομπανιάρει,
αλλά δεν βαριέσαι. Ή οι χορωδοί είναι φάλτσοι ή
δεν μπορεί το παλικάρι. Μάλλον και τα δύο.
Έτσι κύλαγε η νύχτα και εκεί κατά τις δύο, αν
μάλιστα και η επομένη ήταν αργία, ίσως τράβαγε
και λίγο παραπάνω, και αφού είχε εξαντληθεί το
ρεπερτόριο και στραγγαλισθεί αγρίως «Η ανθισμένη αμυγδαλιά», «Το γελεκάκι», το «Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου» και άλλες μεγάλες επιτυχίες και ακόμα αφού μερικοί είχαν ρίξει πίσω το κεφάλι και τον είχαν πάρει του καλού καιρού, μεταξύ
των οποίων και ο βόας ο Θανασάκης, κάποιος έριχνε το σύνθημα: Ε, πάμε τώρα. Και του χρόνου.
(Συνέχεια στη σελίδα 15)
Σελίδα 6

ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ
Είναι γνωστόν ότι από τη δεκαετία του 1950
οι γεωργοί καλλιεργούσαν τα κτήματά τους με
τρακτέρ βαθειάς άροσης (μονόϋνα), με αποτέλεσμα από τα σπλάχνα κτημάτων αρχαιολογικών χώρων να έρχονται στην επιφάνεια αξιόλογα υπολείμματα αρχαιολογικών θησαυρών από προηγηθείσες αρχαιολογικές ανασκαφές.
Το φαινόμενο αυτό επισημάνθηκε και στον
αρχαιολογικό χώρο της Κοιλάδας των Μουσών
όπου πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές από
την Γαλλική Σχολή Αθηνών με επικεφαλής
τον αρχαιολόγο P. Jamot από το 1888-1891.
Στον παραπάνω
αρχαιολογικό χώρο,
και συγκεκριμένως
στη θέση Κοκκαλάς
τη δεκαετία του
1970 η αείμνηστη
μητέρα μου Αναστασία, η οποία
σκάλιζε το βαμβάκι, έφερε στην επιφάνεια μια κεφαλή
η οποία εκ πρώτης
όψεως φαίνεται να
ήταν νέου στην ηλικία ανθρώπου. Η κατάπληξη την οποία ένοιωσε δεν περιγράφεται… την
τύλιξε σε μια πετσέτα, την έβαλε στο ταγάρι
και την έφερε στο σπίτι. Έκτοτε και μέχρι προ
τριών ετών (2018), αποτελούσε για την οικογένεια αντικείμενο εντόνου προβληματισμού. Τι
θα κάνουμε με αυτό το ιερό εύρημα; Τελικώς η
απόφαση πάρθηκε και το εύρημα προσκομίσθηκε στο Μουσείο των Θηβών, το Πάνθεον
των αρχαίων ευρημάτων. Την κεφαλή την
προσκόμισα στο μουσείο εγώ την 15 Ιουνίου
2018 και περιμένω εναγωνίως να την δω συντόμως εγκατεστημένη στο Μουσείο.
Στο μεταξύ στα μέσα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 πληροφορήθηκα από το Αρχαιολογικό
Μουσείο Θηβών ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή
Αθηνών και τον οικείο Δήμο, θα αναλάβουν το
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έργο της ανάδειξης της Κοιλάδας των Μουσών
και θα μελετήσουν τα ευρήματα των ανασκαφών.
Η πληροφορία αυτή με χαροποίησε και μου
υπενθύμισε την αναγνώριση από της πλευράς,
κυρίως του P.Jamot «της ανάγκης επανάληψης και ολοκλήρωσης των προαναφερθεισών ανασκαφών, από την Γαλλική Σχολή
Αθηνών». (Βλ. P. Jamot, BCH 14, (1890) 546-556,
XV (1891) 381-403, 449-659, P.Jamot - A.De Ridder, BCH 46,1922, 217-306. A. Plassart. BCH 50,
1926. 383-384. (Βλ. Αναστάσιος Αλ. Τζανίμης. Η
Κοιλάδα των Μουσών, Το χρονικό των ερευνών και των ανασκαφών και τα ευρήματά
τους. Αθήνα 2012. Εκδ. Μπατσιούλας Σελ. 4044).
Κατόπιν τούτων ας μου επιτραπεί να κάνω
μια ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ – προτροπή προς τους αγαπητούς Συντοπίτες μου, όσοι από αυτούς έχουν στα σπίτια τους αρχαία ευρήματα να τα
προσκομίσουν στο Μουσείο των Θηβών, όπου
γίνεται η καταγραφή τους, να φωτογραφηθούν και να δημοσιευθούν σε ένα ιστορικό
Λεύκωμα το οποίο θα φυλάσσεται στο Πνευματικό Κέντρο της Άσκρης. Έτσι, θα το έχουμε
στη διάθεσή μας και θα το παρουσιάζουμε σε
όσους επισκέπτονται το χωριό μας προκειμένου να το δουν και να θαυμάσουν τα ευρήματα της Κοιλάδας των Μουσών.
Αναστάσιος Αλ. Τζανίμης
Επιτ. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1
Δρ. Κοινωνιολογίας της Θρησκείας του
Παν/μίου της Σορβόνης
Άσκρη Θηβών 15.9.2021

ΣΣ. Είναι ευκαιρία τώρα να να επιστραφούν,
μεταξύ των άλλων και: Η πέτρα με την
ανάγλυφη μορφή κεφαλής βοδιού και την
επιγραφή “ΑΠΟΛΛΩ” που ήταν έξω από το
μαγαζί του Τάκη Ντάνου. Η πέτρα με την
επιγραφή για τον ΗΡΩΔΗ που ήταν στην
Μεσιανή Βρύση και η ανάγλυφη μορφή του
ουροβόρου όφη από τον Άγιο Λουκά.

Σελίδα 7

Ευτυχία
Η Ευτυχία

Καθόμαστε σαν πάντα οι δύο
βράδυ στο σπίτι· αντικρινά της
εγώ γειρμένος στο βιβλίο,
σκυμμένη εκείνη στη δουλειά της.
Και το βιβλίο ήτανε στίχοι,
ψυχή από λάμψη και αρμονία·
έτσι εκεί τ’ άνοιξα στην τύχη,
και νά τί διάβασα: «Ευτυχία!
Λουλούδι, σε ποιά χώρ’ ανθίζεις,
σε ποιό γιαλό, μαργαριτάρι;
Αστέρι, ποιές μεριές φωτίζεις,
και ποιές καρδιές, ουράνια χάρη;
Πού, Χερουβείμ, φτερά διπλώνεις;
Νεράιδα, πού δροσολογιέσαι;
Είσαι διαμάντι και δε λιώνεις
ή καταχνιά είσαι και σκορπιέσαι;
Άδης, παράδεισος σε κρύβει;
στον κόσμον ή στην ερημία,
μες σε παλάτι ή σε καλύβι,
πες μου, πού βρίσκεσ’, Ευτυχία;»
Δίχως τα μάτια απ’ τη δουλειά της
να τα σηκώσει, εδώ! αποκρίθη·
τρεμουλιαστή με τη λαλιά της
μια μουσική στο σπίτι εχύθη.
Κι ένα καρδιόχτυπο με πιάνει,
κι αμίλητη λαχτάρα αιφνίδια,
γιατί πως άκουσα μου εφάνη
την Ευτυχία, την ίδια.
Κωστής Παλαμάς

ΣΣ. Την ίδια εποχή και με τον ίδιο νόμο των
αντιβασιλέων του Όθωνα έκλεισε και το μοναστήρι
του Αγίου Νικολάου που τότε ήταν μετόχι της
Μακαριώσισσας. Είχε νοικειάσει κτήματα σε
κατοίκους του χωριού οι οποίοι μετά τα κράτησαν
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ΣΣ. Σας υπενθυμίζουμε ότι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κωστή Παλαμά
ήταν “Ασκραίος”.

Σελίδα 8

Ο Σταυρός του Κυρίου
Ύψιστη μορφή φιλανθρωπίας η ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού στον κόσμο.
Η ελεημοσύνη ως ορισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας, ο
οποίος είναι εμπερίστατος. Είναι με άλλα λόγια η έμπρακτη εκδήλωση αγάπης προς τον
πλησίον. Σημαίνει ότι σπλαχνίζομαι και ελεώ
κάποιον.

Η απόλυτη έννοια της φιλανθρωπίας και
ελεημοσύνης είναι η εικόνα του ίδιου του Θεού. Ο Θεός από άκρα φιλανθρωπία και συγκατάβαση δημιούργησε τον κόσμο. Η αγάπη του
Θεού ήταν το κίνητρο για τη δημιουργία του
κόσμου και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως η
κορωνίδα της δημιουργίας του Θεού δέχεται
από αυτόν τις ευεργετικές του δωρεές. Απολαμβάνει ο άνθρωπος όλα τα υλικά αγαθά, τα
οποία με φιλανθρωπία του τα παρέχει ο ελεήμων Θεός. Αλλά και στη συνέχεια, παρά την
πτώση και αποστασία του ανθρώπου, η φιλανθρωπία του Θεού δεν παύει να υφίσταται.
Αντίθετα κορυφώνεται με την ενανθρώπηση
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του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Αλλά και η
αποστολή του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο
που ζωογονεί πλέον την κτίση ολόκληρη είναι
εκδήλωση φιλανθρωπίας του Θεού. Κατά το
πρότυπο αυτό λοιπόν του Τριαδικού Θεού οφείλει και ο κάθε πιστός άνθρωπος να καλλιεργεί την αρετή της φιλανθρωπίας.
Ο ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι δεν καλούμαστε από τον Θεό να τον μιμηθούμε στην
παντοδυναμία, στη σοφία ή στα θαύματα, αλλά στην αγάπη, στην καλοσύνη, στην ευσπλαχνία. Ο Θεός είναι ο απόλυτα ελεήμων και εύσπλαχνος, επομένως ως παιδιά του Θεού μπορούμε όλοι να μοιάσουμε με τον Θεό ως προς
την αγάπη και την ευσπλαχνία.
Η φιλανθρωπία είναι κατάσταση ψυχής του
ανθρώπου. Δεν μπορείς να αισθάνεσαι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, χωρίς να βοηθάς
τους συνανθρώπους σου, με όλη τη δύναμη
της ψυχής σου και χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
Πρέπον είναι να δώσεις τον εαυτό σου, σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όποιος δεν έχει νιώσει αυτό το συναίσθημα της ελεημοσύνης,
προς τους ανθρώπους, αλλά και προς όλη τη
δημιουργία του Θεού, δεν μπορεί να νιώσει τη
λύτρωση της ψυχής.
«Η ελεημοσύνη είναι λύτρωση της ψυχής.
Κατά τη Θεία Δίκη, η ελεημοσύνη θα αναστηθεί και θα σε προστατεύσει.»
Εύχομαι καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα, μιμούμενοι τον ελεήμονα Θεό.
π. Μιχαήλ Ευταξίας

Η εκκλησιαστική επιτροπή συνέταξε ένα
υπέροχο φυλλάδιο, με τίτλο “Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ”, το
οποίο μέσα από χάρτες, φωτογραφίες, εικόνες
και ιστορικές αναφορές μας ταξιδεύει προσκυνηματικά στα πανέμορφα εξωκλήσια μας.
Θερμά συγχαρητήρια
(ΙΛΠ)

Σελίδα 9

Έλληνας
Ένα άρθρο - ύμνος για τους Έλληνες
 «…Για χιλιάδες χρόνια παλαιότεροι
πολιτισμοί, όπως αυτοί των Περσών, των Ασσυρίων, των Βαβυλώνιων, έβλεπαν τον άνθρωπο ως ένα απεχθές ον που σέρνονταν
μπροστά σε θεότητες και δυνάστες.
 Οι ‘Έλληνες όμως, πήραν τον άνθρωπο
και τον έστησαν στα πόδια του. Τον δίδαξαν
να είναι υπερήφανος…
 Ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα, έλεγε ο Σοφοκλής, αλλά τίποτα δεν είναι πιο
θαυμάσιο από τον άνθρωπο.
 Οι ‘Έλληνες έπεισαν τον άνθρωπο, όπως ο Περικλής το τοποθέτησε, ότι ήταν δικαιωματικά ο κάτοχος και ο κύριος του εαυτού
του και δημιούργησαν νόμους για να περιφρουρήσουν τις προσωπικές του ελευθερίες.
 Οι αρχαίοι Έλληνες ενθάρρυναν την
περιέργεια που είχε ο άνθρωπος για τον εαυτόν του και για τον κόσμο που τον περιτριγύριζε, διακηρύττοντας μαζί με τον Σωκράτη ότι
μια ζωή χωρίς έρευνα δεν αξίζει τον κόπο να
την ζούμε.
 Οι ‘Έλληνες πίστευαν στην τελειότητα
σε όλα τα πράγματα, γιʼ αυτό μας κληροδότησαν την ομορφιά, που φτάνει από τον Παρθενώνα και τα ελληνικά αγάλματα, τις τραγωδίες του Αισχύλου, του Ευριπίδη και του Σοφοκλή, την ποίηση του Ησίοδου και του Ομήρου,
μέχρι τα ζωγραφισμένα αγγεία ενός απλού
νοικοκυριού.
 Χωρίς τους ‘Έλληνες μπορεί ποτέ να
μην είχαμε αντιληφθεί τι είναι αυτοδιοίκηση.
 Αλλά, πολύ περισσότερο ακόμα και
από την γλώσσα μας, τους νόμους μας, τη λογική μας, τα πρότυπά μας της αλήθειας και
της ομορφιάς, χρωστάμε σε αυτούς την βαθιά
αίσθηση για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
 Από τους ‘Έλληνες μάθαμε να φιλοδοξούμε χωρίς περιορισμούς, να είμαστε, όπως
είπε ο Αριστοτέλης, αθάνατοι μέχρι εκεί που
μας είναι δυνατό…».
(The New York Times, Μάρτιος 1975)
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Αλλά …
Το 1956 στις ΗΠΑ προκηρύχθηκε διαγωνισμός
με έπαθλο 30.000 δολ. και θέμα τον καταλληλότερο
χαρακτηρισμό των διάφορων λαών. Τον διαγωνισμό κέρδισε ο δικαστής Ν. Κelly ο οποίος έδωσε τον
παρακάτω ορισμό στον Έλληνα.
 "Ο Έλληνας υπήρξε ανέκαθεν κατώτερος
των περιστάσεων παρόλο από διανοητικής και
πνευματικής κατάστασης κρατούσε πάντα τα πρωτεία.
 Ο Έλληνας είναι ευφυέστατος φιλότιμος
αλλά και αμέθοδος.
 Θερμόαιμος, ανυπόμονος αλλά και πολεμιστής.
 Δραστήριος αλλά και αλαζόνας.
 Έκτισε τον Παρθενώνα και μεθυσμένος
από την αίγλη του τον άφησε αργότερα να γίνει
στόχος οβίδων.
 Ανέδειξε τον Σωκράτη για να τον δηλητηριάσει.
 Θαύμαζε τον Θεμιστοκλή για να τον αποπέμψει.
 Υπηρέτησε τον Αριστοτέλη για να τον καταδιώξει.
 Έχτισε το Βυζάντιο για να το εκτουρκίσει.
 Δημιούργησε τον Κολοκοτρώνη για να τον
φυλακίσει.
 Διπλασίασε την Ελλάδα και παραλίγο να
την κηδέψει.
 Μετακάλεσε τον Καποδίστρια για να τον
δολοφονήσει.
 Κόπτεται την μια στιγμή για την αλήθεια
και την άλλη μισεί αυτόν που αρνείται το ψεύδος.
 Πλάσμα παράδοξο, ατίθασο, περίεργο, ημίκαλο, ημίκακο, αβέβαιων διαθέσεων, εγωπαθές και
σοφόμωρο.
 Ταξινομήστε τον αν μπορείτε. Η αυτού εξοχότης ο "Έλληνας".

(Από την “Εθνική Ηχώ”)

Τι λέτε να υπερηφανευτούμε ή να λυπηθούμε?
Το ανέκδοτο του τριμήνου
Σήμερα στο σουπερμάρκετ στεκόμουν στην ουρά
όταν ξαφνικά η κυρία που στεκόταν μπροστά μου
αερίσθηκε. Νευρίασα πολύ αλλά πριν προλάβω να
της πω οτιδήποτε, γυρίζει και μου λέει: αν την άκουσες σημαίνει ότι δεν σέβεσαι την απόσταση και
αν την μύρισες σημαίνει ότι δεν φοράς σωστά την
μάσκα. Ζήτησα συγνώμη………...

Σελίδα 10

Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Αγαπητοί φίλες και φίλοι
Τα τελευταία 2 χρόνια αποτελούν μια δύσκολη τέχει στον φετινό εορτασμό Χριστουγέννων με
συνθήκη λόγω πανδημίας και προτεραιότητα μια λιτή αλλά ουσιαστική εκδήλωση στις
όλων μας αποτελεί η δημόσια ασφάλεια και 18/12/2021 και ώρα 18:00 στην πλατεία του χωυγεία.
ριού μας ‘’ανάβοντας’’ το χριστουγεννιάτικο
Μέσα από την δύσκολη αυτή συγκυρία ο Πολι- δένδρο, ώστε όλοι μαζί να αφήσουμε πίσω τις
τιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης, τηρώ- δυσθεώρητες δυσκολίες του 2021 και να δώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, συμμε- σουμε μια νότα χαράς και αισιοδοξίας.
Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία!
Ευτυχισμένο το νέο έτος.
ΣΣ. Δυστυχώς η χιονόπτωση του Σαββάτου και οι αλλεπάληλες διακοπές ρεύματος δεν μας επέτρεψαν να απολαύσουμε τη σεμνή αυτή τελετή, η οποία τελικά ακυρώθηκε.
Από ανάρτηση του Δημάρχου
Αλιάρτου – Θεσπιών
Γεωργίου Ντασιώτη
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ !!!
Οι ακαταμάχητοι συμβολισμοί της Γέννησης
του Θεανθρώπου συνοψίζονται στο χώρο που
συνέβη, στο ΣΠΗΛΑΙΟ της Βηθλεέμ.
Σε ένα φυσικό χώρο, που χρησιμοποιούνταν
ως στάβλος, γεννήθηκε η ΕΛΠΙΔΑ και δόθηκε
διαχρονικό μήνυμα Σωτηρίας στους ανθρώπους, προκαλώντας την δυσφορία και τη βίαιη
αντίδραση της εξουσίας.
Η εικόνα του ΣΠΗΛΑΙΟΥ επομένως συμπυκνώνει νοήματα, δημιουργώντας και τα ανάλογα συναισθήματα.
Στην Ανατολική Είσοδο της Αλιάρτου, υπάρχει
ένα τέτοιο φυσικό Σπήλαιο που ο Δήμος μας,
εδώ και πολλά χρόνια, όπως και φέτος, το μετατρέπει σε φυσική φάτνη.

δαίο γεγονός, γιατί κάπως έτσι φαντάζομαι το
Σπήλαιο της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και νομίζω ότι οι εικόνες των παιδικών μας χρόνων
ταιριάζουν με αυτό.
Ξεχωριστά συναισθήματα μου δημιουργεί ,ο
φωτισμός του παρακείμενου πύργου, που δεσπόζει πάνω από το Σπήλαιο.
Η φθορά του χρόνου πάνω του -φθορά και της
εφήμερης εξουσίας που τον χρησιμοποίησεέρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αναλλοίωτη λαμπρότητα του ταπεινού Σπηλαίου και
των σπουδαίων, διαχρονικών, μηνυμάτων που
μας δίνει.
Και αυτά τα Χριστούγεννα που έρχονται, μαζί
με την ΥΠΟΜΟΝΗ που πρέπει να δείξουμε,
έχουμε ανάγκη από ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ και ΤΗΝ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑ.
ΣΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ
ΠΩΣ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ !!!!
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!!!!
Πρόεδρος της ΤΚ Άσκρης:
Εύχομαι

Καλά Χριστούγεννα

σε εσάς και τις οικογένειές σας.
Ας είναι το ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς 2022
αφετηρία μιας δημιουργικής εποχής.
Το αποτέλεσμα πάντα εντυπωσιάζει και, σε
μένα τουλάχιστον, φέρνει στο νου την εικόνα
εκείνου του ΣΠΗΛΑΙΟΥ, που συνέβη το σπου-
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.!!!
Νικόλαος Χολιασμένος

Σελίδα 11

Βιβλία
Η Άννα Νικολάου συνεχίζει να μας εκπλήττει ευχάριστα
«Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί τα βασανιστικά καλοκαιρινά μεσημέρια; Ίσως, τίποτα … μόνο να ‘σκοτώνει’ όπως –
όπως τον χρόνο του. Ίσως και πολλά. Με τη βοήθεια της
φαντασίας και του αρχαίου ελληνικού λόγου, μπορεί να
επιχειρήσει ταξίδια στο μακρινό παρελθόν. Να γνωρίσει
νέους φίλους, να δει τον αρχαίο κόσμο – αυτόν που πολλοί
θεωρούν ξεχασμένο – με άλλα μάτια. Ένα τέτοιο ταξίδι
κάνει και ο ήρωάς μας, ο Νικολάκης. Ένα ταξίδι που θα
γίνει η αρχή πολλών άλλων και θαυμαστών περιπετειών…»
Ένα βιβλίο που συνδυάζει τη φαντασία, τον αρχαίο ελληνικό λόγο και τη γραμματεία αλλά και τα αρχαιολογικά
ευρήματα για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στην
Αρχαία Αθήνα, να μας φέρει σε επαφή με την πολιτιστική
μας συνέχεια και να μας παρουσιάσει τον κόσμο αυτό λιγότερο ‘ δασκαλίστικα ‘ και περισσότερο ζωντανά, γιατί
το παρελθόν πάντα ζει μέσα μας και πάντα οδηγεί τα βήματά μας στο μέλλον. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και
στη Λιβαδειά το φιλοξενεί το βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη

Έκφραση» .
Σ.Σ. Πάντα ονειρευόμουν ένα αντίστοιχο ταξίδι στην Κοιλάδα των Μουσών, μέσα από τις περιγραφές των περιηγητών. Να μια πρόκληση προς τα φωτεινά μυαλά του χωριού.

Νοσταλγία
(Κώστας Τριανταφύλλης εκ Λεβαδείας, 1832 - 1913)

Γεράνια ταξιδιάρικα, διαβατικά γεράνια,
πέτε μου πούθεν έρχεστε; Πέτε μου πούθε πάτε;
Κι αν πάτε στην πατρίδα μου, κι αν πάτε στην
Ελλάδα,
γεράνια, πάρτε με και με επάνω στα φτερά σας
και φέρτε με στον τόπο μου, στης Λειβαδιάς τα
μέρη.
Εκεί όπου γεννήθηκα την γην της να φιλήσω.
Θέλω να ιδώ τους κάμπους της, να ιδώ τους ποταμούς της,
τη λίμνη, το Τροφώνιο, να ιδώ τον Ελικώνα.
Να πιώ της Κρύας το νερό που 'ναι σαν το κρυστάλλι
να θυμηθώ τη νιότη μου, τα πρώτα μου τα χρόνια,

όταν παιδί χαρούμενο έπαιζα τα σκλαβάκια
με τα παιδιά της γειτονιάς, τους φίλους μου τους
πρώτους.
Να θυμηθώ τη μάνα μου, τον δόλιο μου πατέρα,

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 36

τους αδελφούς μου τους φτωχούς που θέρισε ο
χάρος.
Εκεί γεράνια, φέρτε με, εκεί να ξεψυχήσω.
Αχ! μη μ' αφήνετε εδώ στης ξενιτιάς τα μέρη.
Που ήλθα παιδί και γέρασα, βαρέθηκα να μένω.
Ευτυχισμένοι γερανοί, πὤχετε τα φτερά σας,
και κάθε χρόνο δύνασθε να ιδείτε την πατρίδα,
τους φίλους σας, τους συγγενείς και την παλιά
φωλιά σας.
Όλα του κόσμου τα καλά τίποτε δεν αξίζουν
σ' όποιον στα ξένα κατοικεί, σ' όποιον στα ξένα
μένει.
Πλην φεύγετε. Αλλοίμονο! απόκριση καμία!
Μήνα και σεις γεράνια μου, σαν φίλοι είσθε ξένοι;
Πηγαίνετε! Πλην αν κανείς για μένα σας ρωτήσει

ειπέτε του: Τον είδαμε στην ξενιτιά να κλαίει
(Από τις αναρτήσεις της Άννας Νικολάου)

Σελίδα 12

Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
“Αρχαιρεσίες Συλλόγου”
Η ετήσια τακτική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου θα γίνουν το Σάββατο 5
Φεβρουαρίου 2022 και από ώρα 18.00. Δεν τίθεται θέμα απαρτίας, διότι ενεργά μέλη είναι οι
ταμειακώς “εντάξει”. Όλοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, αρκεί να το δηλώσουν
μέχρι το προηγούμενο Σάββατο, άλλως την
ημέρα της ψηφοφορίας. Λόγω των περιορισμών από τον κορωνοϊό στο Πνευματικό Κέντρο μπορούν να μπουν μόνο οι εμβολιασμένοι (και οι νοσήντες).Επειδή η πείρα έχει δείξει
ότι η συμπλήρωση του ψηφοδελτίου γίνεται
την τελευταία στιγμή, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιστολικές ψήφοι. Είναι δυνατόν
να ψηφίσετε με αντιπρόσωπο αρκεί να καταβληθεί η εισφορά των 10 ευρώ. Επειδή και πάλι
θα προσκρούσουμε σε ανεμβολίαστους, εξετάζουμε την περίπτωση να ψηφίσουμε διαδικτυακά. Στην περίπτωση αυτή θα κοινοποιηθούν έγκαιρα οι οδηγίες.
Τονίζεται η ανάγκη ανανέωσης και όχι η
ανακύκλωση παλαιών συμβούλων.
Εκδηλώσεις Πνευματικού Κέντρου
Μετά από διακοπή ενός χρόνου ξαναρχίσαμε. Στις 30 Οκτωβρίου εορτάσαμε την επέτειο του “ΟΧΙ” και στις 11 Δεκεμβρίου τα “200
χρόνια από την επανάσταση”. Για την δυνατότητα παρακολούθησης περισσοτέρων μελών
και φίλων συνδεθήκαμε στο διαδίκτυο με τα
γνωστά προβλήματα της πρώτης φοράς. Έτσι,
στην πρώτη εκδήλωση δεν γράψαμε video και
στη δεύτερη δεν μπόρεσαν πολλοί να συνδεθούν, ακόμη και βασικός ομιλητής. Δεσμευτήκαμε όμως να τον έχουμε μαζί μας στην εκδήλωση του Μαρτίου.
Στις εκδηλώσεις μαθαίνουμε πολλά πρωτόγνωρα στοιχεία για την Άσκρη και την περιοχή, όπως για το ολοκαύτωμα του Μαυρομματίου από τον Θεόδωρο Παγώνα ή τις καθοριστικές λεπτομέρειες της επανάστασης στην
Βοιωτία από τον συντοπίτη μας Δημήτριο Ζαρίφη. Παρατίθεται η εισαγωγή στην εκδήλωση:
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Η αρχαία Άσκρη, με την επικράτηση του Χριστιανισμού, γίνεται Παναγιά και στους τρεις πρώτους αιώνες του Βυζαντίου καταφεύγουν σ’ αυτήν πολλοί κάτοικοι του κάμπου ανεβάζοντας τον πληθυσμό σε
1.300 κατοίκους. Ήταν η έδρα της Επισκοπής Θεσπιών
και σύμφωνα με το κτηματολόγιο των Θηβών ήταν
περίφημη για τα σταφύλια της. Μαραζώνει στους επόμενους αιώνες αλλά χτίζει το περίφημο εξωκλήσι
της Αναστάσεως του Χριστού (για κάποιους με περίεργες προθέσεις, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), που
αποτελεί σήμερα την αρχαιότερη εκκλησία της Βοιωτίας (μαζί με την Παναγία της Σκριπούς). Κατά την
Φραγκοκρατία γίνεται κτήμα δυτικού ηγεμόνα και
έδρα της καθολικής επισκοπής των Ζαρατοβίων. Κατά
την Τουρκοκρατία καταφεύγουν σ’ αυτήν και πάλι
πολλοί κάτοικοι του κάμπου, κάνοντάς την το μεγαλύτερο χωριό του Καζά της Θήβας και ανεβάζοντας
τον πληθυσμό σε 1.600 κατοίκους, όταν η Αθήνα είχε
μόνον 16.000. Στην Παναγιά ο Άγγλος πρόξενος ανακοινώνει τον θάνατο του Μωάμεθ Β’. Ήταν καθαρά
ελληνόφωνο χωριό και πολύ πλούσιο αφού συντηρούσε 2 μοναστήρια και 12 μύλους. Με την αλλαγή
του οθωμανικού οικονομικού συστήματος, τον 17ο
αιώνα, 350 κάτοικοι μετακινούνται στη σημερινή θέση
του χωριού με το όνομα Παλαιοπαναγιά, κάποιοι χτίζουν διπλανό χωριό και οι υπόλοιποι μοιράζονται σε
12 τσιφλίκια. Έτσι το βρίσκει η επανάσταση. Πολλοί
μάχονται με τον Διάκο και τον Ανδρούτσο. Από την
Παλαιοπαναγιά περνούν ο Ανδρούτσος και ο Υψηλάντης. Προσωπικότητες του χωριού ήταν μεταξύ των
εκπροσώπων της Βοιωτίας στις Εθνοσυνελεύσεις.
Πολλά υπέστησαν οι κάτοικοι του χωριού από τον
Ομέρ πασά της Καρύστου. Με την απελευθέρωση γίνεται έδρα του δήμου Άσκρης (Παλαιοπαναγιά, Νεοχώρι, Καραντάς και Ξηρονομή).

Είναι λυπηρό όμως φαινόμενο η πλήρης
αποχή των περισσοτέρων και η αδιαφορία
πολλών. Ο Σύλλογος όμως θα συνεχίσει, έστω
και αν φαινόμαστε σαν τους μυημένους της
αρχαιότητας. Η ρήση του Μενάνδρου “ει δε
τινες την Άσκρην οικείεν …”, “αν κάποιος κατοικεί στην Άσκρη πρέπει να αισθάνεται όμορφα γιατί νοιώθει την ανάγκη να φιλοσοφεί και
να έχει υπομονή”, δεν προσεγγίζεται με την
αποχή ή την αδιαφορία. Και αυτό, γιατί “η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται”. Αναθεωρείστε λοιπόν την στάση σας!!!
Σελίδα 13

Κοινωνικά
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021
έγινε, στο εξωκλήσι του Χριστού, ο
γάμος του Δημήτρη Ντασιώτη και
της Κωνσταντίνας Γκιζιώτη, κόρης
του Παύλου και της Θάνας Μαρία.
Η ΦτΑ εύχεται στους νεόνυμφους
καλούς απογόνους και να ζήσουν
και να γεράσουν ευτυχισμένοι.
Στις 21 Νοεμβρίου στον ΙΝ Αγ. Γεωργίου Κερατέας ο Παναγιώτης
Δάλας και η Ελεούσα Γεωργ. Παπαλουκά βάπτισαν το αγοράκι τους.
Η Φωνή της Άσκρης εύχεται να ζήσει ο νεοφώτιστος Παύλος και να
είναι καλότυχος σε όλη του τη ζωή.

Σπύρος Χρήστου, Βαγγέλης Τσέλα, Μελέτης Καλαντζής, Σωτήρης Παπαπαναγιώτου, Νίκος Μπαμπούλας, Γιάννης Δουδούμης, Μαριος Κουμούτσος, Ηλίας
Ρουσέτης, Παναγιώτης Πικάσης, Νίκος Λυμπέρης, Διαμάντης Ζαχαρίας. Αλλαγές: Ανδρέας Νικηφόρος, Νίκος
Μπαμπούλας, Λουκάς Μπαμπούλας
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Σελίδα 14

Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε Απεβίωσε
Παπαϊσιδώρου Αθανασία
συζ. Γρηγορίου
8/3/1951
2/10/2021
Δεδούκος Δημήτριος
Ηλίας
6/11/1930
07/10/2021
Στεργίου Βασιλική
Κων. Λυμπέρης
22/9/1936
11/11/2021
Παπαλουκά Ρεβέκκα
χήρα Χρήστου
24/12/1927
07/12/2021
Καπνογιάννη Ζαχάρω
χήρα Ιωάννη
3/8/1928
8/12/2021
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς
των θανόντων συμπατριωτών και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
"αν εγκαταλείψεις/ αφήσεις πίσω το σώμα σου και έλθεις ελεύθερος στον αιθέρα, θα γίνεις αθάνατος, θεός, θείος, δεν θα είσαι πια θνητός" “ἢν δ' ἀπολείψας σῶμα ἐς αἰθέρ' ἐλεύθερον ἔλθηις, ἔσσεαι ἀθάνατος, θεός ἄμβροτος, οὐκέτι θνητός”, (Πυθαγόρας, Χρυσᾶ Ἒπη, 70-71)

Χαράλαμπος Μελισσάρης, φιλόλογος, συγγραφέας από Θεσπιές. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, πνευματώδης, καλλιεργημένος και
ευγενής. Λόγω κορωνοϊού ακυρώθηκε η ομιλία
του στο Πνευματικό Κέντρο. Δεν προλάβαμε
ούτε να σε τιμήσουμε με τον Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδειάς. Καλό σου ταξίδι Μπάμπη.
Συνέχεια από την σελίδα 6
Φιλιά, αγκαλιές, σαν κάτι νάγινε και με τον
Γιώργο και την Μαιρούλα και πάμε γι’ άλλα.
Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα οικογενειακά τραπέζια έσβησαν, λίγο πριν σβήσουν τα…
καλοριφέρ. Οι επισκέψεις αντικαταστάθηκαν με τα
τηλεφωνήματα, τα οποία πολλές φορές είναι βασανιστικά. Διότι οι τηλεφωνούντες για να ευχηθούν, είναι διαφόρων ειδών και… αγενειών. Όπως
οι πολυλογάδες, που παίρνουν τηλέφωνο και δεν
εννοούν να σταματήσουν, ενώ ξέρουν ότι εκείνη
την ώρα προσπαθούν και άλλοι συνάνθρωποι να
ευχηθούν στον δυστυχή εορτάζοντα. Επίσης οι
παιχνιδιάρηδες, που μέσα στο χαλασμό των τηλεφωνημάτων, έχουν όρεξη για κουίζ. Αφού σου μιλάνε τόση ώρα και ενώ εσύ απαντάς μάλλον μηχανικά, σε κατακεραυνώνουν: «Δε με γνώρισες ρε
μπαγάσα και μου κάνεις και τον φίλο;»
Για τους πιο νέους, υπάρχουν πιά τα e-mail, το
Facebook και οι άλλες δημοκρατικές δυνάμεις.
Σε λίγο οι μόνοι που θα εορτάζουν με την ψυχή
τους θα είναι οι απρόσκλητοι μουσαφιραίοι μας
σιίτες την ασούρα (αυτομαστίγωμα)…
O tempora o mores.
Εις έτη πολλά.
Χρήστος Μπολώσης/Εφημ. “Δημοκρατία”
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Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
α. Βάλε στα τετράγωνα τον ίδιο αριθμό.

β. 13 14 12 36 9 10 …
Ποιος είναι ο επόμενος (30, 9, 16, 8, ή 40)
γ. Ο αστυνόμος έπιασε 4 ύποπτους ληστές διαμαντιών ενός κοσμηματοπωλείου. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης προέκυψαν οι εξής δηλώσεις:
Μην ξεχάσει ότι ανάμεσα στους 4 ληστές, 3 δεν
λένε την αλήθεια. Διάβασε με προσοχή και απάντησε τις ερωτήσεις:
Α: «Ο Β τα έκλεψε.»
Β: «Ο Δ τα έκλεψε.»
Γ: «Δεν τα έκλεψα εγώ.»
Δ: «Ο Β δεν λέει την αλήθεια.»
Εάν ο Α έκλεψε τα διαμάντια, πόσοι ληστές δεν
λένε την αλήθεια;
Εάν ο Β έκλεψε τα διαμάντια, πόσοι ληστές δεν
λένε την αλήθεια;
Εάν ο Γ έκλεψε τα διαμάντια, πόσοι ληστές δεν
λένε την αλήθεια;
Εάν ο Δ έκλεψε τα διαμάντια, πόσοι ληστές δεν
λένε την αλήθεια;
Τελικά, ποιος έκλεψε τα διαμάντια;
Λύσεις προβλημάτων τεύχους 34
α. 14
β.

γ. 3 Χ 4 Χ 10 = 120

Σελίδα 15

“Έφυγαν” νωρίς!!!

Πολεμικό Μουσείο
Μάϊος 2007

Συνάντηση εξαδέλφων

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Δημήτριος Κ. Ζαρίφης
100 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
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Σελίδα 16

