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Παρουσίαση: Χριστίνα Γαλάνη
Πῶς ἀρετῆς καὶ παιδείας ἔχει...
Πανσέληνος στην
Κοιλάδα των ΜουΚάποτε ο Γοργίας ρώτησε τον
σών
Σωκράτη ποια γνώμη έχει για
Οι
πρωταγωνιστές
τον Πέρση βασιλιά κι αν πιΕλευθερία Κάτσιου,
στεύει ότι είναι ευτυχισμένος
Νότα
Μπατσούλη,
και αυτός απάντησε: "Δεν ξέρω
Αρετή
Γαλάνη, Μαπώς πάει από αρετή και μόρριάννα Χριστοδούφωση", γιατί η ευτυχία έγκειται
λου Σωτήρης Καρσε αυτά και όχι στα αγαθά που
βούνης, Χρύσα Καείναι απότοκα της τύχης.
ντά και Ιωάννης
[Πλούταρχος, Περὶ παίδων
Πέππας.
ἀγωγῆς (6,Α,5)]

Απ’ τη Κοιλάδα
οιλάδα των Μουσών
κι από λιαστά σταφύλια
αν πιεις θαρρείς πως φίλησες
μια κοπελιά στα χείλια
(Νίκος Αλεξανδράκης)
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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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ΣΣ – συμβάντα - γεγονότα
Τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Φθινοπώρου.
Παρατηρούμε την φύση σιγά-σιγά να πεθαίνει
περιμένοντας μέχρι την επόμενη Άνοιξη που
θα αναγεννηθεί. Είναι μία περίοδος αλλαγής
τόσο στη φύση όσο και στην προσωπική μας
ζωή. Ο νέος ιός εξακολουθεί να απειλεί την
παγκόσμια ανθρώπινη υγεία και να αλλάζει
τον τρόπο της ζωής όλων μας. Μοιάζει σαν να
οδηγούμεθα από την Άτη (τύφλωση) στην Νέμεση (ύψιστη θεότητα).
Ακόμη, το τέλος του Σεπτέμβρη μας βρίσκει
σε φάση ανασυγκρότησης, μετά από ένα αρκετά δύσκολο καλοκαίρι με τα στοιχεία της
φύσης να κοντράρονται μεταξύ τους ποιο θα
είναι δυνατότερο από το προηγούμενο. Αυτή
τη φορά οι πλημμύρες ανέβασαν τον δείκτη.
Βέβαια αυτά είναι έργο Θεού αλλά οι καταστροφές που προκύπτουν από αυτά είναι έργο
ανθρώπινο. Αλλά ας αφήσουμε τη Σοφή Φύση
να κάνει τη δουλειά της.
Η δική μας δουλειά είναι να επικεντρωθούμε –(πέραν του εσωτερικού μας κόσμου ώστε
να γίνουμε πιο ανθρώπινοι και αρεστοί στη
ΦΥΣΗ)- στο χωριό μας, στη γενέτειρα μας που
τόσο αγαπάμε. Τι μπορούμε να κάνουμε; πολλά; ίσως λίγα, ίσως τίποτα, όχι όμως αδιαφορία. Γιατί αυτή σκοτώνει τα άψυχα και τα έμψυχα που πασχίζουν να το απαλλάξουν από
τα δεινά που ίσως έρθουν.
Από τις σελίδες 8 9 και 13 ενημερωθείτε για
το τι μέλλει γενέσθαι. Παρόλα αυτά, ο Σύλλογός μας εξακολουθεί να μας απασχολεί θετικά (ψυχοθεραπευτικά) με υπέροχες ομιλίες,
θεατρικά δρώμενα και μορφωτικούς νυχτερινούς και ρομαντικούς περιπάτους στο Ιερό
Βουνό που κάποιοι δεν σέβονται.
Με Υγεία Ελπίδα και Δύναμη ψυχής

Καλό Φθινόπωρο
Ελένη Σταμάτη Μπίμπα
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Η επιλογή των κατάλληλων ημερών
“Ἤματα δ᾽ ἐκ Διόθεν πεφυλαγμένος εὖ κατὰ μοῖραν”
Τις μέρες που είναι από τον Δία καλά αφού φυλάξεις κι όπως πρέπει,
δίνε στους (εργάτες / δούλους) σου οδηγίες. Είναι η τριακοστή του μήνα μέρα άριστη,
για να ελέγχεις τις δουλειές και να μοιράζεις το σιτηρέσιό τους,
αν βέβαια οι άνθρωποι την αλήθεια διακρίνοντας τηρούνε. (Ησίοδος, Ε&Η, στ. 765-768)

Σχόλια Πρόκλου
Οι παραινέσεις για την επιλογή και την αποφυγή των ημερών έχουν την αρχή τους στις
παρατηρήσεις. Και επικράτησε, ότι κάποιες
μέρες είναι καλές, κάποιες κακές και κάποιες
μεσαίες. Μερικοί, μάλιστα, θεώρησαν ότι όχι
μόνο ολόκληρες ημέρες είναι κατάλληλες για
την αρχή κάποιων πράξεων, αλλά και μέρη
της ημέρας· και έτσι επαινούν άλλοτε τις πρωινές ώρες και άλλοτε τις απογευματινές. Ο Ησίοδος γνωρίζοντας τις πολλές παρατηρήσεις
των συγχρόνων του πάνω σε αυτό το ζήτημα
και λαμβάνοντας υπόψη του τις κινήσεις του
ήλιου και της σελήνης και τις μεταξύ τους
σχέσεις, ανάγει τις διαφορές των κατάλληλων
και ακατάλληλων ημερών σε αυτά τα ουράνια
σώματα, από τις κινήσεις των οποίων κυρίως
συμβαίνουν τα πάντα μέσα στον κόσμο των
θνητών, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο
γιατί έχουν ευνοϊκή ή δυσμενή σχέση με τις
περιστροφές τους. Αυτό δείχνουν και τα φυτά,
από τα οποία άλλα κινούνται μαζί με τη σελήνη και άλλα μαζί με τον ήλιο. Γιατί τα τριαντάφυλλα, οι μενεξέδες και μαζί τους τα ηλιοτρόπια στρέφουν τα φύλλα τους προς τον ήλιο.
Όλοι επίσης λένε ότι τα μάτια των γάτων και
τα σπλάχνα των ποντικών μικραίνουν, όταν
μικραίνει η σελήνη, και μεγαλώνουν όταν αυτή αυξάνεται.
Αρχίζει, λοιπόν, ο Ησίοδος από την τριακοστή μέρα, κατά την οποία συμβαίνει πραγματικά η σύνοδος ηλίου-σελήνης και η οποία άλλοτε είναι η τριακοστή μέρα χωρίς αφαίρεση
και άλλοτε η εικοστή ενάτη, όταν αφαιρείται
από τους Αθηναίους η προηγούμενή της. Γι'
αυτό και ο ποιητής,, θέλοντας να πάρει τη μέρα που είναι πραγματικά τριακοστή είπε: «όταν οι άνθρωποι την αλήθεια διακρίνουν και
κρατάνε».
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Και δικαιολογημένα άρχισε από αυτήν κατά την οποία συμβαίνει η σύνοδος. Γιατί πρέπει αυτή η επαφή, επειδή είναι καινή αρχή και
των δύο ουράνιων σωμάτων, να γίνει και αρχή
των ημερών τις οποίες προσδιορίζουν από τη
μεταξύ τους σχέση. Θέλει μάλιστα ο ποιητής
κατά τη διάρκειά της να ελέγχει κανείς όλες
τις δουλειές του μήνα και να μοιράζει την τροφή στους εργάτες.
Σχόλια Γκιργκένη
Η πρόληψη ότι υπάρχουν μέρες δυσοίωνες ή
ευοίωνες είναι πανάρχαια και διαδεδομένη σε
πολλούς λαούς. Στον Ησίοδο μια προσεκτική
μελέτη αποδεικνύει ότι οι περισσότερες ευοίωνες μέρες πέφτουν στο πρώτο μισό του μήνα,
επειδή προφανώς το φεγγάρι που μεγαλώνει
θεωρείται ότι διαθέτει αυξητικές δυνάμεις.
Φαίνεται ότι τέτοιες αντιλήψεις κυκλοφορούσαν ευρέως στην αρχαία μεσογειακή λεκάνη.
Η απλούστερη και φυσικότερη ερμηνεία του
δίστιχου είναι : "αυτές οι μέρες (δηλ. κάθε τριακοστή του μήνα) είναι ευοίωνες για όσους
διακρίνουν την αλήθεια και διακρίνοντας την
αλήθεια τις τηρούνε (ενν. τις τριακοστές ημέρες)". Το ζήτημα που εγείρεται είναι ποια αλήθεια πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν οι
άνθρωποι, για να μπορούν να γιορτάζουν τις
τριακοστές ημέρες. Η απάντηση έγκειται στο
γεγονός ότι τα πολιτικά ημερολόγια συχνά
αποτύγχαναν να συμβαδίσουν με τις φάσεις
της Σελήνης και ήταν ειδικά η τριακοστή του
μήνα που προκαλούσε τα περισσότερα προβλήματα. Κάθε μήνας μπορούσε να έχει 29 ή
30 μέρες, αλλά η τελευταία μέρα λεγόταν τριακάς (=τριακοστή) και στις δύο περιπτώσεις.
Επομένως, εγειρόταν πάντα το ζήτημα πότε
πρέπει να γιορτάσουν την τριακοστή και η
γνώση της απάντησης σ' αυτό το ζήτημα επέτρεπε τη σωστή τήρηση της μέρας.
(ΙΛΠ)
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Μνήμες από τα περασμένα της Κατίνας Λεβέτα
Την συνάντησα αργά το απόγευμα καθισμένη
στην γωνιά της αυλής του σπιτιού της. Αμίλητη
και γλυκιά σαν την ώρα του δειλινού με τα μπλε
της μάτια να με περιμένει για να μιλήσει και να
βγάλει τα εσώψυχά της που τόσα χρόνια ήταν
κρυμμένα.
1η του Μάρτη 1948 μια ημερομηνία σταθμός
στην τότε τρυφερή ηλικία των 12 χρόνων.
Κατίνα: Ήταν μεσάνυχτα, άνοιξαν την πόρτα
του σπιτιού μας και με πήραν κοιμισμένη από το
κρεβάτι. Στόχος τους ήταν οι δύο μεγαλύτερες
αδελφές μου Χαρούλα και Αριστέα, αλλά ο πατέρας μου τις είχε φυγαδεύσει από την προηγούμενη μέρα γιατί είχε "πέσει" είδηση στο χωριό ότι θα πάρουν κοπέλες. Αφού δεν τις βρήκαν
πήραν εμένα, και άφησαν την μικρότερη αδελφή
Χαραλαμπία.
Πήραν άλλες κοπέλες; Ναι την Λίνα Παπαϊσιδώρου την Γεωργία Μελετίου την Λουκία Ευαγγελίου και άλλες που δεν θυμάμαι τώρα. Μας
μάζεψαν έξω από το κατάστημα του Γκανάπη. Η
οικογένειά μου και άλλοι γονείς όλοι ανάστατοι,
ο παππούς μου με τραβούσε να με πάρει, αλλά
"κάνε πίσω γέρο, θα σε σκοτώσουμε" του είπαν.
Περπατήσαμε μέχρι το Ζαχαρά όπου και διανυχτερεύσαμε. Την επομένη περπατήσαμε ως τα
Κούκουρα και καταλήξαμε στο Μοναστήρι της
Δεσφίνας όπου μας φρόντισαν καλόγηροι. Την
άλλη μέρα σούρουπο φτάσαμε στην Αράχοβα
και από κει στον Παρνασσό, πεινασμένες μέσα
στο τσουχτερό κρύο. Εκεί μείναμε μια εβδομάδα,
περπατούσαμε στα κατσάβραχα, χτύπησα το
πόδι μου, το αίμα ποτάμι, άργησε να κλείσει η
πληγή έτρεχε πύον ασταμάτητα, χωρίς καμία
φροντίδα. Να το σημάδι.
Και από θέματα φαγητού και υγιεινής πως ήταν τα πράγματα; Πλενόμασταν στα ποτάμια,
στις αρχές με τα ίδια ρούχα αφού δεν είχαμε πάρει μαζί μας τίποτα, αργότερα οι μεγαλύτερες
κοπέλες που ήξεραν από μοδιστρική μας έραβαν, από υφάσματα που έκλεβαν οι άνδρες. Το
φαγητό μας ήταν φρούτα χόρτα και αρνιά που
έκλεβαν από τις στάνες, κότες τυριά γάλα και
ότι άλλο υπήρχε στα σπίτια της περιοχής. Ο κόσμος είχε φύγει και τα σπίτια ανοικτά "έμπαιναν έβγαιναν" και έπαιρναν κουβέρτες, ρούχα
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και ότι άλλο ήθελαν. Παντού ρημαγμένα χωριά.

Είχατε πολλά άτομα στην ομάδα και πως περνούσε ο καιρός σας, πως σας αντιμετώπιζαν οι
άνδρες;
Τί να σου πω , οι κοπέλες μαγείρευαν έπλεναν
και έραβαν. Υπήρχαν μέρες που μας μάθαιναν
τα εξαρτήματα του όπλου σκοποβολή και πυροβολούσαμε. Μαθαίναμε τραγούδια και τα τραγουδούσαμε κάθε μέρα. Σχετικά με τους άντρες,
εγώ αγνή πήγα, αγνή γύρισα.
Η συμπεριφορά των ανδρών πως ήταν απέναντί σας; Υπήρχαν διαφωνίες; έπρεπε να κάνουμε
ότι μας έλεγαν. Εγώ ήμουν μικρή κουραζόμουν
από τις πορείες και κοιμόμουν. Μια μέρα τους
ξέφυγα από την παρέα περπάτησα όλη νύχτα
μόνη πεινασμένη, είδα ένα σπίτι ανοιχτό μπήκα
και κοιμήθηκα σε μια γωνιά, όταν ξύπνησα κατάλαβα ότι κοιμόμουν πάνω σε σωρό από σφαίρες. Το μεσημέρι βγήκα έξω είδα μια κερασιά και
πήγα να κόψω κεράσια να φάω, βλέπω έναν φαντάρο να με σημαδεύει, σήκωσα τα χεράκια μου
και τον παρεκάλεσα να μη με σκοτώσει.
Και πως τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία;
Την χρονιά του '49 ο Παναγιώτης Χρήστου διοικητής Λαμίας
ήταν στο χωριό, με την σύζυγό
του Πόπη, έμαθε τα συμβάντα
και έδωσε εντολή να αφεθούμε
ελεύθερες. Θυμάμαι ένας φαντάρος με ρώτησε από πού είμαι
του απάντησα από την Παλαιοπαναγιά, εκείνος
ήταν από την Δομβραίνα, με πήγε στο Λόχο και
από κει στην Μακρακώμη.
Την επομένη συναντήθηκα με την Λίνα και μας
πήγαν στην Λαμία. Ήμασταν σε άθλια κατάσταση. Ο Παν. Χρήστου και η σύζυγός του μόλις
μας είδαν αμέσως φρόντισαν για τα ρούχα μας
και το φαγητό μας που ήταν "γιουβαρλάκια".
Μετά η κ. Πόπη μας πήγε σε ξενοδοχείο όπου
μείναμε 3 ημέρες με πλήρη περιποίηση. Τότε
ήρθε και ο πατέρας μου. " Εσύ είσαι το παιδί μου"
είπε. Τόσο αγνώριστη ήμουν. Την επομένη αναχωρήσαμε για την χωροφυλακή, άλλες τρεις μέρες με περιποίηση από φαγητό και ρούχα. Τέλος
επιστροφή 2 Ιουνίου στην Αλίαρτο με το τραίνο
και στο χωριό με τα πόδια όπου μας περίμεναν
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στον Άγιο Μελέτη συγγενείς και πλήθος συγχωριανών. Θυμάμαι η Χρυσούλα Παπαλουκά έτρεξε και από την μαμά μου πρώτη να με υποδεχθεί. Με λαχτάρα ήρθαμε στο σπίτι και εγώ ένα
αγνώριστο αγρίμι υπερβολικά αδυνατισμένο. Η
αδελφή μου Αριστέα φοβόταν να κοιμηθεί μαζί
μου μη τυχόν και την σκοτώσω. Στο εξής οι γονείς μου και οι αδελφές μου με φρόντισαν με ότι
καλύτερο υπήρχε από φαγητό και ρούχα νομίζοντας ότι θα αναπληρώσουν το τεράστιο κενό.

Λίνα, παπαΠαύλος και Κατίνα

Τρείς μέρες μετά, οι γονείς μου με πήγαν στην
εκκλησία του χωριού και φωτογραφηθήκαμε. Σε
2.5 μήνες στο πανηγύρι πάλι ήμουν αγνώριστη
εξωτερικά από την καλοπέραση. Η θεία μου η
Μαριγώ με πήγε στο σπίτι-γραφείο του Παν.
Χρήστου που ήταν στο χωριό και γιόρταζε. Ήμουν περιποιημένη και όμορφη όπως άξιζε και
ταίριαζε σε μια 14χρονη κοπελίτσα που τόσο είχε
ταλαιπωρηθεί.
Πως ήταν η μετέπειτα ζωή σου;
Η ζωή μου κύλισε με πολύ αγάπη και στοργή
από την οικογένειά μου δεν μου χαλούσαν χατίρι, μόνο όταν τραγουδούσα τ' αντάρτικα ο πατέρας μου έλεγε "όχι αυτά παιδί μου" να λες αυτά
που ήξερες, εγώ όμως τα είχα συνηθίσει και επέμεινα μέχρι που μου εξήγησε, κατάλαβα, και
σταμάτησα.
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι οι οργανώσεις
και οι εμφύλιοι είναι ότι χειρότερο και από τις
αρρώστιες γιατί διοργανώνονται από συμπατριώτες χωριανούς και ακόμη πιο κοντινούς γειτόνους.
Είχες κάτι καλό, κάποιο κέρδος απ' όλη αυτή
την περιπέτεια των 15 μηνών:
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Ναι είχα...ατέλειωτες ψυχικές πληγές που με
συνοδεύουν μέχρι τώρα. Ότι είδα και έζησα στο
ξύπνιο μου τα ξαναζώ σαν εφιάλτες. Να! πριν
λίγες ημέρες είδα την πεδιάδα με τα πολλά χιόνια που περνούσε η φάλαγγα και ήταν μια κοπέλα όμορφη καλοντυμένη και τραυματισμένη
που φώναζε βοήθεια και βογκούσε από τους πόνους. Πάρα κάτω είδα σκοτωμένες κοπέλες και
δύο εκτελέσεις στο νεκροταφείο του χωριού
Δάφνη της Λαμίας και μας είπαν ελάτε να δείτε
τί παθαίνουν οι προδότες, τρόμαξα ξύπνησα και
όταν με ξαναπήρε ο ύπνος είδα μια σκηνή αρκετά δύσκολη που περνούσαμε τον Σπερχειό. Το
νερό ήταν ως το λαιμό μου και το ρεύμα του ποταμού με πετούσε από την μια όχθη στην άλλη,
τελικά βγήκα σε ένα λόφο του χωριού Στρώμη
της Λαμίας μαζί με μια κοπέλα, και από κει πήγαμε στην Λαμία όπου έτρεξαν μαυροφορεμένες
γυναίκες που μας ρωτούσαν αν γνωρίζαμε κάποια από τα κορίτσια τους. Παντού σκοτωμένοι,
φρίκη!
Τα μπλε της μάτια βούρκωσαν: Αυτά εν ολίγοις γιατί αν σου τα πω όλα πρέπει να γράψεις
βιβλίο.
Εδώ επεμβαίνει ο σύζυγός της Αγαθός Σιακαντάρης λέγοντας:
Επί προεδρίας Ι. Δαμπάνη μας κάλεσαν στα
γραφεία του ΚΚΕ στην Θήβα και μας είπαν ότι
μπορεί να έχει κάποια σύνταξη, με την προϋπόθεση να δηλώσει ότι είχε πάει ως εθελόντρια και
ότι όποτε την καλούσαν θα τους ακολουθήσει.
Μόλις διάβασε η Κατίνα το έγγραφο αρνήθηκε
τους το πέταξε και φύγαμε λέγοντας "ούτε τα
λεφτά σας ούτε τα καλά σας.
Όλα αυτά βέβαια είναι γνωστά στο χωριό. Απλά γράφονται για την ιστορία. Οι μνήμες μένουν και διδάσκουν για να μη επαναληφθούν τα
ίδια τραγικά λάθη.
Ελπίζω μετά το ξεδίπλωμα της ζωής της η συμπαθέστατη Κατίνα Λεβέτα να απελευθερωθεί
και να γαληνέψει η ψυχή της όσο ζει.
Ελένη Σταμάτη- Μπίμπα
Αυτή την ημέρα, κάποιος λέγει στον Γιάννη Λυμπέρη “Γιάννο θα πάρουν και την Νιάτσια”, έψαχνε απεγνωσμένα ο παππούς μου να βρει κρυψώνα
και προσφέρθηκε ο Κοτς Ντάνος και έκρυψαν την
μάνα μου εκεί που έκλεβαν το αλεύρι από το μύλο.
…Κλασικό παράδειγμα αλτρουισμού. (ΙΛΠ)
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Υγεία – Συνταγές
Το πρόσωπο μας :
Κορονοϊός
Ο καθρέφτης μας στον έξω κόσμο αλλά και η Πως θα θωρακίσετε το Ανοσοποιητικό σας Σύστημα
έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, και από
Το ΑΣ είναι ο προστάτης μας. Προφυλάσσει το
πλευράς έκφρασης των συναισθημάτων μας αλλά
σώμα μας από διάφορα παθογόνα όπως βακτήρια
και του επιπέδου υγείας μας!
ιούς και παράσιτα που μπορούν να μας προσβάπροσβ
λουν,
Μας προστατεύει από τυχόν βλάβες όπως λοιλο
μώξεις φλεγμονές
νές και διάφορες ασθένειες.
Η καλή κατάσταση λοιπόν του Α.Σ. είναι το Α
και το Ω της καλής υγείας.
Επειδή ο κορονοϊός μας χτυπά την πόρτα, αλλά
και διάφορες άλλες ιώσεις θα ξανακάνουν την
εμφάνισή τους, τώρα λοιπόν, είναι σημαντικό πεπ
ρισσότερο από ποτέ να φροντίσουμε το Α.Σ, για
να μείνουμε υγιείς.
Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να
βοηθήσουν όπως η σωστή διατροφή, η άσκηση, ο
καλός ύπνος, η αρμονία και η ισορροπία.
Το καλό φαγητό είναι φάρμακο.
φάρμακο Το πρώτο μας
βήμα είναι οι τακτικές επισκέψεις
επισκ
στον μανάβη
και στην λαϊκή για φρούτα και λαχανικά.
Όταν κρυώσουμε σκεπτόμαστε αμέσως την βιβ
ταμίνη C. που βοηθά στην ενίσχυση του ΑΣ.
Αν παρατηρήσουμε σπυράκια στις αντίστοιχες Σχεδόν όλα τα εσπεριδοειδή, κόκκινες πιπεριές,
μαν
περιοχές ίσως χρειαζόμαστε αποτοξίνωση που θα μπρόκολο, σπανάκι, ξηροί καρποί, σπόροι, μανιτάρια
καρότα,
γιαούρτι
ύρτι
,κοτόσουπα,
μέλι,
φασκ
φασκόεπιτευχθεί και μέσω της διατροφής μας αλλά και
μηλο, θυμάρι, δενδρολίβανο κ.α. έχουν εκτός από
άλλων συμπληρωματικών θεραπειών υγείας.
αντιοξε
Η αυτοπαρατήρηση και αυτοθεραπεία είναι βιταμίνη C., άλλες βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικές ουσίες, φώσφορο, μαγνήσιο και γενικά
όπλα κατά πολλών προβλημάτων υγε
υγείας.
χίλιες δύο φαρμακευτικές ιδιότητες.
Έχουμε τα κατάλληλα μέσα.
Όμως το ΑΣ. επειδή είναι απαιτητικό θέλει και
Ας τα χρησιμοποιούμε με αγάπη και σύνεση
άλλα
λα πράγματα για να είναι ευτυχισμένο. Για
Για εσάς
ς κυρία μου
παράδειγμα θέλει άσκηση βόλτες στον ήλιο, χαχ
Γρήγορες και εύκολες λύσεις για την επιδε
επιδερ- ρά, τραγούδι, χορό, τακτική υγιεινή και διατήρηση
μίδα σας. Επάλειψη με ελαιόλαδο και ζάχαρη αποστάσεων. Ένα γερό ΑΣ. θέλει δουλειά και
μία φορά την εβδομάδα. Εφαρμόστε
φαρμόστε απαλές προσπάθεια, δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί
είνα το ήμισυ του πακυκλικές κινήσεις (πήλινγκ) στο πρόσωπο στις σε μια μέρα. Όμως η αρχή είναι
φτέρνες στα παρανύχια. Αφού ξεπλύνετε με ντός. Καλή αρχή λοιπόν!

άφθονο νερό και σαπούνι, τοποθετήστε μία ε- Το άρθρο είναι προσωπικές μου απόψεις και δεν
νυδατική κρέμα θα εκπλαγείτε με τα αποτελ
αποτελέ- αντικαθιστά ιατρική ή φαρμακευτική θεραπεία.
σματα.
Για περισσότερα συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Μάσκα ενυδάτωσης αντιγηραντική
αντιγηραντική. Μία
Σας εύχομαι καλές πρακτικές με υγεία.
μπανάνα, μία κουταλιά γλυκού μέλι
μέλι, ένα κρόκο
Ελένη Σταμάτη-Μπίμπα
Σταμάτη
αυγού, δύο σταγόνες λεμόνι.
[αντανακλαστικές θεραπείες]
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Η Κοίμηση της Θεοτόκου
Θεομητορική εορτή της χριστιανοσύνης. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η μητέρα
του Χριστού, Μαρία (η Θεοτόκος και Παναγία), πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της
από έναν άγγελο τρεις ημέρες
προτού αυτός συμβεί και άρχισε
να προετοιμάζεται κατάλληλα.
Προσεύχεται στο όρος των Ελαιών και δίνει τα υπάρχοντά
της σε δύο γειτόνισσές της χήρες. Επειδή κατά την ημέρα της
Κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι
Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα καθώς κήρυτταν «απανταχού
γης», μία νεφέλη τους άρπαξε
και τους έφερε κοντά της. Μοναδικός απών ο Απόστολος
Θωμάς.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Απόστολου
Ιωάννη, στο οποίο διέμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. Αφού
της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της στον κήπο της Γεθσημανής ,όπου και την έθαψαν.
Κατά τη μεταφορά του λειψάνου της, φανατικοί Ιουδαίοι
αποπειράθηκαν να ανατρέψουν
το νεκροκρέβατό της, αλλά τυφλώθηκαν. Μόνο ένας από αυτούς κατάφερε να το ακουμπήσει, αλλά μια αόρατη ρομφαία
του έκοψε τα χέρια.
Μοναδικός απών από την κηδεία της υπήρξε, όπως προαναφέραμε, ο Απόστολος Θωμάς.
Όταν μετά από τρεις ημέρες
πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Προφανώς, η
Παναγία είχε αναστηθεί. Πάνω
στον τάφο της χτίστηκε μεγαλοπρεπής Ναός ,που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την
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καταστροφή του, ο αυτοκράτορας Μαρκιανός, έχτισε ένα νέο
Ναό, που υπάρχει μέχρι σήμερα.
Της εορτής της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, προηγείται νηστεία. Αρχικά ήταν χωρισμένη
σε δύο περιόδους, πριν από την
εορτή της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος και πριν την εορτή της
Κοιμήσεως. Τον 10ο αιώνα, συνενώθηκαν σε μία νηστεία, που
περιλαμβάνει 14 ημέρες και ξεκινά την 1η Αυγούστου. Αυτές
τις ημέρες ψάλλονται, τις απογευματινές ώρες στις εκκλησίες
(εκτός Κυριακής), εναλλάξ, «ο
Μικρός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν
Θεοτόκον», οι λεγόμενες «Παρακλήσεις».
Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν
είναι πένθιμο γεγονός για τον
λαό, επειδή η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν». Στην Ελλάδα η εορτή αυτή, εορτάζεται
με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ονομάζεται δε και «Πάσχα του καλοκαιριού». Μέσα στην πανευφρόσυνη χαρά της εορτής της
Παναγίας μας, η οποία είναι
Προστάτης και βοηθός στο χωριό μας Παναγία (Παλαιοπαναγιά), τώρα πια Άσκρη, εορτάσαμε και φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο (λόγω του covid-19).
Δεν αλλοιώθηκε όμως η πνευματική ζωή των ενοριτών μας.
Ξεχωριστή θέση στη θρησκευτική ζωή των ενοριτών μας, κατέχουν και τα εξωκλήσια της
Άσκρης. Λειτουργούμε και εορτάζουμε το καθένα, όπως του
αρμόζει. Στις 8 Μαΐου, γιορτάσαμε τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Νέου. Στις 20 Ιουλίου

τιμήσαμε τη μνήμη του Προφήτη Ηλία, με Θεία Λειτουργία
και εσπερινό στο ομώνυμο εκκλησάκι του. Στις 26 Ιουλίου είχαμε τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, με εσπερινό, Θεία
Λειτουργία και αρτοκλασία.
Στις 6 Αυγούστου είχαμε την
εορτή της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος, στο γραφικό εξωκλήσι του Χριστού. Κλείνοντας,
1 Σεπτεμβρίου εορτάσαμε τη
μνήμη του Οσίου Μελετίου, με
τον εσπερινό, τη Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία, στο
όμορφο εκκλησάκι του μέσα
στο χωριό.
Εύχομαι η Κοίμησής της
Παναγίας μας και όλοι οι Άγιοί
μας, να μας οδηγήσουν στην εν
Χριστώ ζωή. Χρόνια Πολλά.
Εκ του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άσκρης
πατήρ Μιχαήλ

"Υπεραγία Μαρία Πλατυτέρα

των Ουρανών πρέσβευε υπερ
ημών των νυν παρακαλούντων
Σε"
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Ανάπτυξη χωρίς ιερό και όσιο

Χαρίκλεια Τσοκανή
Επ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Η Βοιωτία είναι κατά τη γνώμη πολλών
μελετητών της ελληνικής αρχαιότητας ο τόπος
που συγκεντρώνει ανά τετραγωνικό μέτρο τις
περισσότερες αρχαιότητες σε όλον τον κόσμο. Το πλεονέκτημά της να συνορεύει με την
Αττική έχει μετατραπεί σε ένα σοβαρό μειονέκτημα όσον αφορά την διάσωση της πολύτιμης κληρονομιάς της. Η Βοιωτία θυσιάστηκε και εξακολουθεί να θυσιάζεται ακόμη και
σήμερα στον βωμό της λεγόμενης οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Έπειτα από την εγκατάσταση πληθώρας βιομηχανικών μονάδων και βιοτεχνιών, εκ των οποίων όσες έχουν απομείνει μολύνουν ακόμη ανεξέλεγκτα όχι μόνο τον αέρα αλλά και τα επίγεια
και υπόγεια ύδατα της βοιωτικής γης, ήλθε η
σειρά των οροσειρών της να αλωθούν, από
άκρη σε άκρη του νομού, από εκατοντάδες,
χιλιάδες ανεμογεννητριών οι οποίες θα μετατρέψουν εκ νέου την Βοιωτία σε ένα θορυβώδες εργοτάξιο, σύμφωνα και με το πρόσφατο
πόρισμα της εφορίας αρχαιοτήτων της Θήβας.
Η αυθαιρεσία των ελαχίστων και η αδιαφορία των πολλών, όπως θα έλεγε ο φίλος
καθηγητής Κώστας Δάλκος, αυτή είναι που
επέτρεψε την συστηματική, μέχρι σήμερα,
απαξίωση ενός τόπου που διαθέτει τα εφόδια
μιας διαχρονικής ανάπτυξης, η οποία, εάν
επραγματοποιείτο, θα προσέφερε στην οικονομία αλλά και, γενικότερα, στο κύρος της
χώρας μας πολύ περισσότερα οφέλη απ’ ό,τι
εκείνα που κατά καιρούς θεωρούνται ότι
προκύπτουν από την στενά εννοούμενη οικονομική ανάπτυξη.
Θα πείτε πως όλα αυτά είναι γνωστά. Αφενός, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν τεκμήρια και μνημεία του αρχαίου πολιτισμού της,
αφετέρου, το έδαφος και τα ύδατα προσφέρονται σε πολλές περιοχές για την παραγωγή
μεγάλης ποικιλίας αγροτικών προϊόντων. Αν
είναι έτσι, σε ποιο χώρο θα τοποθετηθούν οι,
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ως ένα βαθμό, απαραίτητες ανεμογεννήτριες,
που θα μας απαλλάξουν από τους ρύπους
των ορυκτών καυσίμων τα οποία, άλλωστε,
και αυτά λιγοστεύουν; Ας ανταλλάξουμε λοιπόν ένα κακό με ένα μικρότερο κακό, λένε οι
«ρεαλιστές», κατατάσσοντας στους «αντιδραστικούς» όλους εκείνους που επιμένουν στην
αρχή της εφαρμογής του μέτρου, σε όλα τα
ζητήματα της ζωής.
Αυτή η αρχή που προτάχθηκε μετ’ επιτάσεως από τους Έλληνες ως άξονας για την
επίτευξη ισορροπιών στον ανθρώπινο κόσμο
και την διασφάλιση της καλής ζωής, δηλαδή
του πολιτισμού, σιγά-σιγά ξεχάστηκε. Οι νεώτεροι χρόνοι έφεραν στο φως την εντυπωσιακή ιδέα της καινοτομίας η οποία κολακεύει,
όσο καμιά άλλη, την ανθρώπινη φύση. Καθετί καινούργιο κρίνεται πως είναι και το καλύτερο. Σαφώς η μηχανική εργασία είναι πιο παραγωγική από την χειρωνακτική, και σήμερα η
ηλεκτρονική θεωρείται πιο παραγωγική από
την μηχανική. Σ’ αυτή την κούρσα ταχύτητας
για το ποιος θα εγκαταλείψει γρηγορότερα το
παρελθόν βάζοντας στη θέση του ένα πιο «αποτελεσματικό» παρόν, ξεχνάει κανείς να θέσει το ερώτημα : τι χάθηκε μέσα από αυτό που
κερδήθηκε; Μήπως οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες από τα κέρδη; Αυτό το ερώτημα φαίνεται
ότι δεν μπορεί να τεθεί διότι θα χαρακτηρισθεί «αναχρονιστικό», αφού θα έχει ως στόχο
να καθυστερήσει προς στιγμήν την ανάπτυξη
προκειμένου να κάνει κάποιον να σκεφτεί τις
ενδεχόμενες απώλειες από τα προσδοκώμενα
οφέλη. Επειδή, όμως, ο «χρόνος είναι χρήμα»
κάθε καθυστέρηση από την άποψη αυτή δυσφημίζεται σαν ασύμφορη.
Έτσι, κάποιος που θα έθετε στο Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο την ερώτηση: το όφελος που θα προκύψει από την τοποθέτηση
ανεμογεννητριών στην κορυφή του Ελικώνα,
θα είναι, πράγματι, τόσο μεγάλο ώστε να αντισταθμίσει το τεράστιο πλήγμα που θα επιΣελίδα 8

φέρει στον ιερό αυτό τόπο, η απάντηση του
Συμβουλίου, σήμερα, θα ήταν ναι. Θα ήταν
ένα ναι, όμως, ουσιαστικά χωρίς επιχειρημ
επιχειρηματολογία, σαν αυτό που δόθηκε στην πρόσφ
πρόσφατη συνεδρίασή του. Διότι εάν αναλάμβανε να
επιχειρηματολογήσει ένα σώμα αποτελούμενο
κυρίως από αρχαιολόγους αλλά και άλλους
πεπαιδευμένους ανθρώπους, θα αναγκαζ
αναγκαζόταν να ομολογήσει ότι η βλάβη που θα επ
επέφερεε η τοποθέτηση
των ανεμογεννητριών
στην κορυφογραμμή του Ελικώνα -πάνω στην
οποία στήθηκε, σύμφωνα με το ησιόδειο
πνεύμα, ο βωμός του Διός με τον χορό των
Μουσών-,, είναι ανυπολόγιστη και ανεπίστρ
ανεπίστρεπτη.

Κανείς αρχαιολόγος, νομίζω, αντιμετωπ
αντιμετωπίζοντας την συνείδησή του δεν θα θεωρούσε
ότι η Κοιλάδα των Μουσών στους πρόποδες

του Ελικώνα είναι ένα τοπίο που δεν αμαυαμα
ρώνεται από μια παρόμοια κατασκευαστική
έπαρση. Σ’ αυτή την κοιλάδα λειτουργούσε
από τον 7ο κιόλας αιώνα π.Χ., το θέατρο των
Μουσών,
σών, στο οποίο διεξήγονταν μουσικοί
αγώνες με την ονομασία Μουσεία.
Την μετατροπή της αδιαφορίας σε ουσιαουσι
στικό ενδιαφέρον αναμένουν εδώ και αρκετά
χρόνια οι κάτοικοι της Άσκρης από πολιτιπολιτ
κούς καθώς και από τους αρμόδιους εφόρους
αρχαιοτήτων ώστε να αναδειχθεί ο αρχαίος
πολιτισμικός πλούτος, όσος διέφυγε από τις
υφαρπαγές και παραμένει ενταφιασμένος.
Ποιος αρχαιολόγος θα μπορούσε να κοικο
μάται ήσυχος, εάν θα επιχειρούσε έστω και
για λίγο να συνδιαλαγεί με τον Ησίοδο -του
οποίου η Άσκρη θεωρείται τόπος διαμονής
και χώρος που τον ενέπνευσε για να δώσει
στην παγκόσμια κοινότητα μια μεγαλειώδη
εκδοχή της γέννησης των ελληνικών θεοτήθεοτ
των;
Στο εξής, αν δεν αντισταθούμε, τόσο η
αρχαία Άσκρη του Ησιόδου, όσο και η νεώτερη
θα σκύβουν το κεφάλι καθημερινά μπροστά
στο μετανεωτερικό σύμβολο μιας προόδου δίδ
χως Ιερό και Όσιο.

Από τις αναρτήσεις της Άννας Νικολάου
Παιδεία
" ... ένα μόνο πρώτο και μεσαίο κ
κι ύστερο κεφάλαιο υπάρχει σ' όλα τα πράγμα
ατα: μελετημένη
αγωγή και μόρφωση ισορροπημέένη... τ' άλλα αγαθά που υπάρχουν στη ζωή πρόσκ
σκαιρα είναι και
μικρά κι ανάξια λόγου.... η ευγεν
γενική καταγωγή
είναι ωραίο πράγμα, μα είναι αγ
γαθό προγονικό.
Κι ο πλούτος είναι κάτι τι πολύτιμο
μο αλλά της τύχης είναι κτήμα.... η δόξα πάλι σεβ
σεβαστό βέβαια
είναι πράγμα αλλά αβέβαιο. Η ομορφ
ομορφιά είναι περιμάχητη, αλλά λιγόχρονη. Η δύναμη είναι
πράγμα ζηλευτό, μα το αρπάζουν
ν εύκολα οι αρρώστιες και τα γερατειά.... η παι
αιδεία αντίθετα
είναι το μόνο απ' τα αγαθά μας πο
που είναι πράγμα θεϊκό κι αθάνατο. Και στην ανθρ
νθρώπινη τη φύση δύο απ' όλα είναι ανώτερα: ο νο
νους κι ο λόγος.
Κι είναι ο νους του λόγου κυβερν
βερνήτης, και ο λόγος πάλι υπηρετεί τον νου.. (Πλούταρχος)
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Σήμερα γάμος
μος γίνεται...
Όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρχος,
Πλο
στη Χαιρώνεια την αρχαιότητα γινότα
αν δύο γλέντια για τους
γάμους. Το ένα από τον πα
ατέρα της νύφης, όταν η
νύφη έφτανε στο σπίτι του
υ γαμπρού. Το δεύτερο
την επομένη από τον γαμπρ
μπρό και τον πατέρα του.
Η είσοδος της νύφης στο σπίτι
σπ του γαμπρού συνοδευόταν από τον φωνακλά
ά υμέναιο,
υ
τη δάδα και
τον δαυλό. Ο υμέναιος ήτα
αν το νυφιάτικο τραγούδι που τραγουδούσαν αυτο
τοί που συνόδευαν τη
νύφη. Η δάδα ήταν απαρ
ραίτητη, καθώς η νύφη
οδηγούταν νύχτα στο σπίτιι του γαμπρού, πάνω σε
άμαξα που την έσερναν μουλάρια
μο
ή βόδια και υπό
τη συνοδεία αυλού και κιιθάρας. Μάλιστα μόλις
έμπαινε η νύφη στο καινο
νούριο της σπίτι, έκαιγαν
τον άξονα της άμαξας που
υ τη μετέφερε, ώστε να
καταστραφεί αυτή και να
α μείνει πάντα ενωμένη
με τον άντρα της.
Σελίδα 9

Δημοτικά και Κοινοτικά
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και φέτος
γιορτάσαμε
την
μνήμη του Οσίου
Μελετίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός
με την αρτοκλασία
και η επόμενη μέρα
της γιορτής την 1η
Σεπτεμβρίου με τον
αγιασμό μας έδωσαν υγεία και δύναμη. Στην τελετή παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος
Κων/νος Μαλέσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Λουκάς Μπαμπούλας, ο Πρόεδρος της κοινότητας
Άσκρης Νικόλαος Χολιασμένος και πολλοί χωριανοί.

Το εκκλησάκι στην είσοδο του χωριού μας
πρόβαλε με μέγιστη ομορφιά, χάρη στις προσπάθειες και την φροντίδα που έκαναν οι γυναίκες
της γειτονιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων και τον πρόεδρο της κοινότητας.
Για τις εργασίες που έγιναν και θα συνεχίσουν
να γίνονται συνέβαλαν με την οικονομική προσφορά τους και συγχωριανοί μας.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αναρτηθεί πίνακας με τις εργασίες και με τα ονόματα
όσων προσέφεραν. Οι χρηματικές προσφορές θα
γίνονται δεκτές μέχρι το τέλος των εργασιών.
Ο Όσιος Μελέτιος να μας δίνει υγεία & δύναμη
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άσκρης
Νικόλαος Χολιασμένος

Ασβός στην πλατεία της Άσκρης
Οι ασβοί αφού μας έφαγαν όλα τα πρώιμα κο- Την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου και περί την 01.00 ένας
λοκυθάρικα (επιτραπέζια) σταφύλια, χωρίς να ασβός ερχόμενος από το σχολείο, μπήκε στην
τους ενοχλήσουμε, αποθρασύνθηκαν.
πλατεία, πέρασε μπροστά από την παρέα του
Χάρη Κλεφτογιάννη που κάθονταν στην ταβέρνα
του, κοίταξε εμάς που καθόμασταν στην καφετέρια του Λουκά και απομακρύνθηκε από το στενό
του Θ. Κορδώνη. Πιθανόν να φωλιάζει σε κάποιο
από τα πολλά ακατοίκητα σπίτια της γειτονιάς.
Τον Χειμώνα που θα λιγοστέψουμε, με το καλό
να υποδεχτούμε και αγριογούρουνα.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Δεν είμαι γω από τ’ Αϊβαλί
τη Σμύρνη και την Πόλη,
αν ήμουνα θα έδινα
και την ζωή μου όλη.
Για του Ναού την άλωση
ποιος άραγε δεν φταίει,
αφού μεμιάς το δέχτηκαν
όλοι οι Ευρωπαίοι.
Καθόλου δεν αντέδρασαν
του κάναν το χατίρι,
να ‘ναι τζαμί η Αγιά Σοφιά
το Μέγα μοναστήρι.
Τις εκκλησιές μας σε τζαμί
τη μια μετά την άλλη,
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Άλωση β΄ (Π. Χολιασμένος)

και οι Χριστιανοί αισθάνονται
παντοτινά μια ζάλη.
Σαν αφαιρούνε το σταυρό
βάζουν μισό φεγγάρι,
για να πληγώνουν χριστιανούς
οι άπιστοι βαρβάροι.
Βάλαν την ημισέληνο
σαν βγάλαν το σταυρό μας,
την πίστη μας την πλήγωσαν
και κάθε ιδανικό μας.
Το μίσος των αντίχριστων
τώρα ξανά αρχίζει,
και η Παναγιά για δεύτερη
φορά τώρα δακρύζει.

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης περιγράφει
την εποχή του(1836-1904). Ας θυμηθούμε τα τελευταία 40 χρόνια.
Και μετά σου λένε δεν υπάρχει
συνέχεια του Ελληνισμού.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
ΣΣ. Η πανδημία του κορωνοϊού μας στερεί την πλούσια σε δραστηριότητες σελίδα του Συλλόγου
Γυναικών. Ειδικά αυτή την εποχή χάσαμε το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και την “Γιορτή
κρασιού”, με την οποία “βουλιάζει” η πλατεία της Άσκρης.
expectamus
Ηλιοβασίλεμα !!!
Τέλος Αυγούστου στο χωριό απόγευμα, και
πλησιάζουν οι ώρες που πρέπει να το αποχαιρετήσω και λυπάμαι.
Σηκώνω το βλέμμα μου στον Ουρανό να ευχαριστήσω για τις όμορφες και ήρεμες διακοπές
μου, και χαμηλώνοντάς το στάθηκε...που αλλού;
στην βουνίσια κόρη του Ελικώνα. Στην πανέμορφη εικόνα που ετοιμαζόταν για το ηλιοβασίλεμα.
Αμέσως παίρνω θέση στο μπαλκόνι μου δίπλα
στο βασιλικό που έχει απλώσει την μυρωδιά του
και περιμένω να το υποδεχτώ.
Ο ήλιος σε λίγο ολοκληρώνει αποκαμωμένος
το καθημερινό του ταξίδι. Είναι η πιο γλυκιά ώρα
της ημέρας, η ώρα του δειλινού. Είναι μια ώρα
που θέλεις να την μοιράζεσαι, ή έστω και μόνος
ν' αφοσιωθείς στο ουράνιο αυτό θέαμα.
Αναρωτιέμαι για ποιό λόγο το ηλιοβασίλεμα
πάντα συγκινούσε τον άνθρωπο! Ίσως τα απαλά
και γλυκά χρώματα που γεμίζουν ξαφνικά τον
ουρανό; ή κάποιος ενδόμυχος φόβος πως έρχεται
η νύχτα!. ποιός ξέρει! όμως όπως κι αν έχει το
θέαμα είναι μαγικό. Κάτι τέτοιες ώρες ή Φύση
δίνει τα καλλίτερά της, σ' αφήνει άφωνο, σου
προσφέρει ότι ωραιότερο υπάρχει για την γαλήνη της ψυχής. Οι εικόνες της είναι δωρεάν για
όλους πλούσιους και φτωχούς.

Και με αυτές τις σκέψεις ο Ήλιος έδυσε, κλείνω
την εικόνα μέσα μου και πάω να ετοιμάσω τις
αποσκευές μου για την αυριανή επιστροφή μου
στην μεγαλούπολη...φάντασμα. (Ελένη Σταμάτη)
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Τα γίδια του Θανάση Γαλάνη
Από τα μέσα Σεπτεμβρίου το χωριό έμεινε και
χωρίς κατσίκια. Ο Θανάσης Γαλάνης αποχαιρέτησε το κοπάδι του, λόγω ηλικίας.
Αρχίζοντας από την δεκαετία του 60’ έφυγε
πρώτο το κοπάδι του Αριστείδη Ποντίκη, ακολούθησε του Σωτήρη Γκούμα, μετά του Χρήστου
Ζησιάκου, τελευταία του Νώντα Γαλάνη και τώρα του Θανάση.
Στο επόμενο τεύχος ελπίζουμε να έχουμε, από
τα παιδιά του, μία εκτενή δημοσίευση για το πιο
μακροχρόνιο κοπάδι του χωριού. Η ΦτΑ του εύχεται να είναι καλά και να μας λέγει ιστορίες
από την 80χρονη εμπειρία του με το κοπάδι.
Σοφόν το σαφές
Κάποτε ένας ναυτικός αποφάσισε να σπουδάσει τον γιο του, για να έχει καλύτερη ζωή. Τον
έβαλε σε μια σχολή, όπου έμαθε τέλεια τη
γραμματική τέχνη και στη συνέχεια τον έστειλε
σε μια ρητορική σχολή. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, κάθισαν όλοι μαζί να φάνε και να το
γιορτάσουν οικογενειακώς. Ο γιος συνεχώς τους
έλεγε πόσο άριστος είχε γίνει στη γραμματική
και στη ρητορική και τότε ο πατέρας του είπε:
"Δώσε μας ένα δείγμα της τέχνης σου"
Τότε ο γιος είπε: "Θα μοιράσω αυτή την κότα
σύμφωνα με τις αρχές της ρητορικής. Σε εσένα,
πατέρα, θα δώσω το κεφάλι, γιατί είσαι η κεφαλή του σπιτιού. Σε εσένα, μητέρα, θα δώσω τα
πόδια, γιατί όλη τη μέρα τρέχεις για τις δουλειές
του σπιτιού. Όσο για το σώμα, μένει σε μένα ως
μια ελάχιστη απόλαυση για τις δυσκολίες που
περνώ στη ζωή μου με τα μαθήματα"
Τότε ο πατέρας έξαλλος, του άρπαξε την κότα, την έκοψε στα δύο και είπε: "Αυτή προορίζεται για μένα και τη μάνα σου. Όσο για σένα, να
φας αυτά που έκανες με τη ρητορική σου" (Αίσωπος).
Αν παρατηρήσουμε τα σημεία που είναι χαλασμένοι οι αγροτικοί μας δρόμοι, θα διαπιστώσουμε ότι
όλες οι βλάβες οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση (κλείσιμο ή εκτροπή αυλακιών κλπ.) Να μία
ευχάριστη απασχόληση για τους αρμόδιους.
Σελίδα 11

Οι «δούλοι» στον Ησίοδο
Ξεκινώντας από τη ρίζα δμω που σημαίνει το προσωπικό, οι δούλοι, το εργατικό δυναμικό, οι υπηρέτες κλπ,
ψάχνοντας το “Έργα και Ημέραι” του Ησίοδου βρίσκουμε
8 αναφορές και άλλη μία στην “Ασπίδα Ηρακλέους”. Ανοίγοντας στη συνέχεια τις διαφορές εκδόσεις του Ησίοδου, όπως Κάκτος, Γεωργιάδης, Λεκατσάς, Ζήτρος και
Πρόκλος (από τα σχόλια), βλέπουμε ότι οι όροι αποδίδονται κατά βάση με την λέξη δούλος. Εξαίρεση αποτελεί ο
νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος (412-485 μ.Χ.), ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί την λέξη
δούλος. Τα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα.
Στίχ
430
460
470
502
573
597
608
766

Ησίοδος
δμώος
δμώες
δμωος
δμώεσσι
δμώας
δμωσί
δμώας
δμώεσσι

Κάκτος
δούλος
δούλοι
δούλος
δούλοι
δούλους
δούλοι
δούλους
δούλους

Γεωργιάδης
δούλος
υπηρέτης
παραγιός
δούλοι
δούλοι
δούλοι
δούλους
δούλους

Λεκατσάς
προσκυνητής
υπηρέτης
υπηρέτης
υπηρέτης
δούλος
δούλος
υπηρέτης
υπηρέτης

Ζήτρος
δούλος
δούλος
δούλος
δούλος
δούλος
δούλος
δούλος
δούλος

Πρόκλος
δμώος
οικέτης
δμώεσσι
οικέτης
δμωσί
οικετας
εργάτης

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι
οι νεώτεροι Έλληνες φιλόλογοι έχουν επηρεασθεί από μεταφράσεις του Ησιόδου σε ξένες
ευρωπαϊκές γλώσσες, ακόμη και από το λεξικό “Liddel & Scott”, όπου η λέξη δμως αποδίδεται ως δούλος.
Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με την Άσκρη.
Όλες οι αναφορές από Ησίοδο, Παυσανία,
Πλούταρχο κλπ είναι για Άσκρη. Η λέξη Άσκρα εμφανίζεται στην αρχαία ελληνική
γραμματεία μόνο δύο φορές. Στον “Επιτάφιο
Βίωνος” του βουκολικού ποιητή Μόσχου (Συρακούσες, 145 π.Χ.) και στο λεξικό του Ησύχιου (5ος αιώνας μ.Χ.). Δεν αποκλείεται και οι
δύο να επηρεάστηκαν από τους Ρωμαίους.
Συμπερασματικά, οι κάτοικοι της Άσκρης,
την εποχή του Ησιόδου, καλλιεργούσαν τα
κτήματά τους με την βοήθεια εποχικών ή ετήσιων εργατών και όχι με δούλους αγορασμένους ή κερδισμένους.
(ΙΛΠ)
Πνεύματα

Λεξικό Ησύχιου

Λεξικό Σουΐδα
Δμωΐς, η δούλη. Δμώς, ο δούλος & δμωός

Να γιατί η πτώχευση ενός λαού αρχίζει πριν
την οικονομία.

Από την άλλη πλευρά, πώς είναι δυνατόν η Άσκρη να
είχε δούλους; Δηλαδή κάθε μέρα το ένα χωριό επιτίθετο
στο άλλο για απόκτηση δούλων; Όχι βέβαια, διότι κάτι
τέτοιο θα είχε σβήσει τις ελληνικές πόλεις από τον χάρτη
σε λιγότερο από 50 χρόνια. Ούτε ο Ησίοδος ομιλεί για πολέμους, αλλά ούτε και για κάποιο εμπόριο δούλων. Επιπρόσθετα δεν ομιλεί για Είλωτες, όπως στην αρχαία
Σπάρτη, οι οποίοι όμως είχαν οικογένειες. Λέγει μόνον ότι
είναι προτιμότερο να βρεις εργάτη και παραδουλεύτρα
χωρίς οικογένεια.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Μουσεία 2020
Λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα που
είχε θεσπίσει η Πολιτεία, ίσως είμαστε ένας από
τους ελαχίστους συλλόγους που έκαναν φέτος
τις εκδηλώσεις τους. Για άνεση χώρου και διευκολύνσεις η ομιλία έγινε στον αύλιο χώρο του
Πνευματικού Κέντρου και η θεατρική παράσταση στο εγκαταλελειμμένο μοναστήρι στο Χριστό.
Μας τίμησαν ο Δήμαρχος, οι Σύλλογοι Ξηρονομαίων και Ελλοπίας και πλήθος κόσμου, οι
περισσότεροι εκτός Άσκρης. Τελικά η εξωστρέφεια του Συλλόγου τον διατηρεί ζωηρό.
Σάββατο 8 Αυγούστου. “Η ζωή στην Άσκρη
την εποχή του Ησιόδου”
Από την εισήγηση της εκλεκτής μας ομιλήτριας, Άννας Νικολάου, γνωρίσαμε πως ζούσαν
οι κάτοικοι στην Άσκρη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, πριν 2.800 χρόνια. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι σχεδόν έτσι ζούσαμε μέχρι και πριν
60 χρόνια.
Τα τελευταία χρόνια όλα έχουν αλλάξει. Μήπως τελείωσε και το «σιδηρούν γένος» του Ησιόδου; Μήπως μπήκαμε σε νέο, χειρότερο γένος;
Κυριακή 9 Αυγούστου. “Γενέσιον Άσκρης”
Απόσπασμα από το θεατρικό
Νύμφη Άσκρη
"Ουρανέ πατέρα, σε ευχαριστώ που με έβαλες να ζω
στον Ελικώνα.
Ένας τεράστιος βράχος στο κέντρο της Βοιωτίας με
τις πτυχές του γεμάτες ζωή.
Έβαλα το βουνό στην ζωή μου, αγάπησα το κάθε βήμα μου σε αυτό,
Άνοιξα την ψυχή μου και τα ματιά μου και πήρα την
αύρα της φύσης, μαγεύτηκα από την τελειότητά της
Και έτσι την ομορφιά πολύ ατένισα
Στο διάσελο, κάτω από τις βελανιδιές, που μου έδωσαν το όνομά τους, με επισκέφθηκε ο κοσμοσείστης
Ποσειδώνας.
Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου του γέννησα
δίδυμους γιους, τους ποτάμιους θεούς Ολμειό και
Περμησσό.
Ο ένας κυλάει δυτικά και ο άλλος ανατολικά.
Για να τονίσω την γλυκιά αγριάδα και να ποτίσω τα
σπαρτά"
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Ήταν μία θεατρική παράσταση που άρεσε
πολύ. Μας τίμησαν Θήβα, Ελοπία και Ξηρονομή.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αδελφούς
Γιώργο, Σπύρο, Θανάση και Ελένη Ζαχαρία για
την υψηλή προσφορά τους στη μνήμη του αδελφού τους Δημητρίου. Να είναι πάντα καλά και
να τον θυμούνται.

Πανσέληνος στην Κοιλάδα των Μουσών,
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020
Νυχτερινός περίπατος 7.500 μέτρων με υψομετρική 300 μέτρων, διάρκειας 4 ωρών γύρω και
εντός του κύριου αρχαιολογικού χώρου, με παρακολούθηση της ανατολής του Φεγγαριού, παρακολούθηση θεατρικού με θέμα την κτίση της
Άσκρης και ενημέρωση στο ιερό των Μουσών.
Μία άριστη εκδήλωση ως σύλληψη, προπαρασκευή και εκτέλεση, με την εξαιρετική παρέα του
Συλλόγου Ελικωνίων και συμμετοχές από όλη τη
Βοιωτία.
Μία διαδρομή που τα είχε όλα. Ένα φεγγάρι
που «καθυστέρησε» 2 λεπτά (λόγω παρεμβολής
της Πάρνηθας). Ένα θεατρικό που καθήλωσε
όλους τους θεατές. Παρά το σκοτάδι, κανείς δεν
μιλούσε. Όλοι περίμεναν να ρουφήξουν κάθε
λέξη, κάθε φράση.
Άριστη παρουσίαση από Αρετή, Νότα, Μαριάννα και Ελευθερία. Καταπληκτικός συντονισμός από την Τριάδα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά γιατί μιλάμε για την Κοιλάδα των
Μουσών και τους ανθρώπους της. Την Κοιλάδα
που έχει πολλά να προσφέρει ακόμη.
Για αυτό προστατέψτε την από τις ανεμογεννήτριες και το πράσσειν άλογα.
Ανεμογεννήτριες στην Κοιλάδα των Μουσών
Στην κορυφογραμμή που βλέπετε στην εικόνα (σελ. 9), 10 στο Μαραντάλι και 7 αργότερα
στον Ελικώνα.
Δυστυχώς, οι άδειες δίδονται από το δασαρχείο και την αρχαιολογική υπηρεσία. Και οι δύο
συνηγόρησαν (όχι η ΕΦΑ Βοιωτίας, αλλά το
ΚΑΣ). Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι η δημοσιοποίηση και η παλλαϊκή αντίσταση.
Σας περιμένουμε, αλλά όχι από τον καναπέ.
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Κοινωνικά
Την 26 Ιουλίου 2020,
στον Ιερό Ναό Αγίου
Χαραλάμπους στην Αλίαρτο, έγινε ο γάμος
του Γεωργίου Κιούση
και της Μαρίας – Λουίζας Κούλα με κουμπάρα την Τριάδα Μάτζαλη.
Η ΦτΑ εύχεται στους
νεόνυμφους “Κάθε

χαρά και ευτυχία”

Ακολούθησαν τα βαφτίσια της κόρης τους
Γεωργίας με νουνό τον γιό της Τριάδας.

Να σας ζήσει – Θωμά πάντα άξιος.

Και το όνομα αυτού

Δημήτριος
Στις 22-8-2020 βαπτίσθηκε στο εξωκλήσι
της Αναστάσεως του
Χριστού ο γιός της
Βάσιας και του Λουκά
Τακμάκη, με Νονό
τον Θεόκλητο Παπαπαναγιωτου

Η ζωή είναι σαν το σχολείο
με άλλους έχεις Χημεία
με άλλους Φυσική και
με άλλους Ιστορία.

Να σας ζήσει

Επιτυχόντες στα ΑΕΙ

Αλεξάνδρα Μπαμπούλα
του Κωνσταντίνου και της
Χριστίνας Κλεφτογιάννη
Κοινωνιολογία, Παντείου

Φώτιος Γαλάνης
του Αλέξανδρου και της
Γραμματικής Αικατερίνη. Πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ευστρατία Θεοδώρου
του Θεοδώρου και της
Καλομοίρας Λάμπρου
Οικονομικών επιστημών
Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανάργυρος Φράγκος
του Παναγιώτη και της
Νικολέτας Χολιασμένου Ηλεκτρολόγων και
ηλεκτρονικών μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Η ΦτΑ εύχεται στους νέους ακαδημαϊκούς πολίτες:
“Καλή πρόοδο και εύκολα να βρείτε εργασία σύμφωνα με τις σπουδές σας”
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 31
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Γεννήθηκε Απεβίωσε
Ζαχαρίας Δημήτριος
Νικόλαος
1949
17/7/2020
Καπνογιάννης
Λάμπρος
Παναγιώτης
1923
17/7/2020
Καραγάτσουλη
Διαμάντω
σύζ. Κων/νου
1937
13/8/2020
Μελετίου Γιαννούλα
συζ. Ευαγγέλου
1926
2/9/2020
Η ΦτΑ συλλυπείται θερμά τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων
Στις 19 Ιουλίου
2020 στο κοιμητήριο
της
Άσκρης ετάφη
ο μικρός αδερφός μας Δημήτριος Ν. Ζαχαρίας ετών 71.
Ένας απλός,
ταπεινός, ήρεμος,
ξεχωριστός άνθρωπος που έτσι
ήρεμα έφυγε.
Έζησε μια ζωή που κατά την ταπεινή μας
γνώμη αρμόζει να πάει στον αιώνιο παράδεισο. Κουβαλούσε πάνω του μια σπάνια νόσο
(νευροϊνωμάτωση) που «καταπίεζε» την ψυχή
του, τον εγκέφαλο, το νευρικό αγγειακό μυοσκελετικό του σύστημα χωρίς να υπάρχει θεραπεία. Τα ως άνω στέρησαν πολλά από τη
ζωή του.
Εντούτοις δεν το έδειχνε. Υπήρξε πολύ αγαπητός, πρόθυμος να βοηθήσει, να εξυπηρετή-

σει, να μην ενοχλήσει και να μην βλάψει κανέναν. Ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά, ήταν
φίλος τους και θείος τους. Συνήθιζαν να τον
φωνάζουν Μίμη, Τζίμη, Δημητράκη, γιατί πολύ απλά τα έκανε να γελούν.
Υπήρξε φανατικός αντικαπνιστής από τα
νιάτα του και όπου μπορούσε, στο σπίτι, στο
αυτοκίνητο και στο μαγαζί λιανικής πώλησης
κρασιών που διατηρούσε, προσπαθούσε να
αποφύγει το τσιγάρο.
Του άρεσε η ζωή σε ορεινές πόλεις και χωριά, ήταν μέσα σε όλα καθώς μάλιστα είχε ταξιδέψει σε αρκετές χώρες ακόμα και στην Αμερική. Ιδιαίτερα όμως, όταν βρισκόταν στο χωριό του, την Άσκρη, άλλαζε η ψυχολογία του,
ήταν χαρούμενος και είχε την ευκαιρία να συναντάει συγγενείς και φίλους του.
Μικρέ αδερφέ μας Δημητράκη να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Τῆς ὥρας ἀπόλαυε...
"Την ώρα απόλαυσε! Γοργά τα πάντα παρακμάζουν. Ένα θέρος πέρασε και τράγος γενειοφόρος έχει το ερίφι γίνει" Ποίημα αγνώστου

Προβλήματα μαθηματικών και λογικής
α. Αν 7 μηχανές κάνουν μία εργασία σε 6 ημέρες, πόσες μηχανές χρειάζονται παραπάνω
για να κάνουν την ίδια εργασία σε 2 ημέρες;

γ. Σελίδα 12: Το Γ= Κόρη

β. Δίδονται οι ακολουθίες αριθμών:
7
16
9
15
11
14
;
13
14
12
36
9
10
;
Ποίος είναι ο επόμενος αριθμός κάθε σειράς;
Λύσεις προβλημάτων 30ου τεύχους.
α. 17” (32-15)
β. 1 και 7
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Επάνω: Τάσος Ζαχαρίας,
Παναγιώτης Καλαντζής,
Γιώργος Μπέλιος, Μπάμπης Χρήστου, Λουκάς
Χρήστου, Βαγγέλης Γαλάνης, Ντίνος Γρεβενιώτης, Χρυσή Μπάτσαρη,
Κωνσταντίνα Παπαλουκά, Δήμητρα Καλαντζή,
Ελένη Γαλάνη

Αριστερά,1949: Ο Νίκος
Παπαλουκάς με την γυναίκα του Χρυσούλα και
τα παιδιά τους Λούλη,
Μαριγούλα, Ευμορφία,
Γιώργο, Κώτσο, Σωτηρία
και Βασίλη

Χρήματα που λάβαμε και ευχαριστούμε
Γιώργος, Σπύρος και Θανάσης Ζαχαρίας 500 ευρώ στη μνήμη του αδελφού τους Δημητράκη
Δήμητρα Κοροπούλη
20 ευρώ στη μνήμη Σωτηρίου Ζαρίφη
Καφενείο ο «Πλάτανος»
50 ευρώ για ενίσχυση Συλλόγου
Καλοζούμης Αθανάσιος
20 ευρώ για το περιοδικό
Λυμπέρη Χρύσα
20 ευρώ για το περιοδικό
Ευσταθίου Αναστασία
20 ευρώ για το περιοδικό
Τζανίμη Γιαννούλα
20 ευρώ για το περιοδικό
Ευσταθίου Αναστασία
10 ευρώ για συνδρομή
Λυμπέρη Αθηνά
50 ευρώ για συνδρομή
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