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Με τις χάρες των Μουσών
“Το μέλλον της χώρας βρίσκεται σε επενδύσεις σε τόπους – σύμβολα της ιστορίας
(π.χ. Κοιλάδα των Μουσών, Θήβαι, Παρθενών). Σε επενδύσεις στην πολιτιστική βιβ
ομηχανία, στον πολιτιστικό τουρισμό.”
(Χρήστος Λυμπέρης)
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Σελίδα 1

Περιεχόμενα
Δίκαιες κρίσεις
σελ. 3
Αντώνιος Δημητρίου: Η Τίφα των Θεσπιών σελ. 4
Γελάτε για να σωθείτε
σελ.5
Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων
σελ.6
Συνάντηση γυναικών στη Λίμνη Μουσών σελ.7
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
σελ.8
Χριστουγεννιάτικα
σελ.9
Εκκλησιαστικά νέα / Η Ενορία μας
σελ. 10
Τα θεία Δώρα
σελ.11
Δραστηριότητες Συλλόγου
σελ.12
Ένα ταξίδι στην Αλβανία
σελ. 13
Κοινωνικά
σελ.14-15
Αποστολή και διανομή του περιοδικού μας
Το περιοδικό αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου: www/hsiodos.gr. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται και αριθμός αντιτύπων, τα οποία ως ασπρόμαυρα διατίθενται στα ενεργά μέλη από το
Πνευματικό Κέντρο. Έγχρωμο πωλείται έναντι 3 €
στο κατάστημα της πλατείας “ΕΥΦΗΜΗ”.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 15 ευρώ ή
να τα καταθέσουν στον αριθμό λογαριασμό 5155051034-190 του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ
GR25 0172 1550 0051 5505 1034 190, για την ετήσια
κάλυψη των εξόδων.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Η Φωνή της Άσκρης
Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
Του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
“Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”
Συντακτική Επιτροπή
Ελένη Σταμάτη-Μπίμπα
Χαρά Μπαμπούλα-Νικολοπούλου
Σοφία Πικάση
Κωνσταντίνα Τάτση
Παναγιώτα Βασιλείου-Τσουμπρή
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Σημείωση σύνταξης
Μια δύσκολη χρονιά που χαρακτηρίστηκε
από πολλές ανατροπές στην ζωή μας πλησιάζει στο τέλος της. Μια χρονιά γεμάτη κατήφεια
και πεσιμιστική διάθεση. Μια χρονιά που φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής,
μιας εποχής πλασματικής ευημερίας και ηθικής κρίσης.
Μια χρονιά φεύγει και στην θέση της έρχεται
μια καινούργια. Θα την υποδεχθούμε με τραγούδια, χαρές και πανηγυρισμούς σ' ολόκληρο
τον κόσμο για να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας
σαν να λύσαμε όλα τα προβλήματα. Οι φιέστες,
τα βεγγαλικά και τα γλέντια θα περάσουν σαν
ψευδαισθήσεις που δεν διαρκούν πολύ. Γιατί τα

φώτα θα σβήσουν γρήγορα και μείς θα προσγειωθούμε στην θλιβερή πραγματικότητα.
Όμως καθώς διανύουμε τις τελευταίες μέρες
του χρόνου, θαρρώ πως έφτασε ο καιρός για
να κάνουμε τον φετινό απολογισμό μας ως
συνειδητοποιημένοι άνθρωποι:

τι κερδίσαμε δηλαδή και τί χάσαμε
σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
Έτσι ο καθένας ξεχωριστά, και όλοι μαζί, ας
αναλογιστούμε τι πήραμε και τι δώσαμε στον
εαυτό μας και στους άλλους.
Ας ελπίσουμε ότι έπειτα από τις συνταρακτικές αλλαγές θα οδηγηθούμε σε μια κοινωνία
πιο ανθρώπινη, στην οποία θα είναι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο και ότι θα κυριαρχήσει η
πνευματικότητα και όχι ο υλισμός.
Ωστόσο η προσωπική μου γνώμη είναι ότι μέσα σ' αυτές τις αλλαγές της αναπόφευκτης
παγκοσμιοποίησης που ξεκίνησε πριν λίγα
χρόνια είναι ανάγκη όχι μόνο να διαφυλάξουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και το μυαλό
μας την αγάπη μας για την θρησκεία μας , την
πιο γλυκιά θρησκεία που μιλά μόνο για αγάπη, την γλώσσα μας και τις παραδόσεις της
πατρίδας μας, αλλά και να τα μεταβιβάσουμε
όλα στα παιδιά μας.
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη
Είθε το 2014 να είναι ευλογημένο και ειρηνικό.
Ε.Σ.

Σελίδα 2

Δίκαιες κρίσεις στους ξένους και τους ντόπιους
Απόσπασμα από το “Έργα και Ημέραι” του Ησιόδου

o‰ d d…kaj xe…ηoisi
xe… oisi kaˆ ™ηd»moisi
™ d»moisi didoàsiη
didoàsi „qe…
qe…aj
o‰ d d…kaj xe…ηoisi kaˆ ™ηd»moisi dido
doàsiη
„qe…aj kaˆ m» ti parekba…ηousi
ousi dika…ou,
dika…ou
to‹si tšqhle pÒlij, laoˆ d' ¢ηqeàsiη ™η
™ aÙtÍ·
e„r»ηh d' ¢η¦ gÁη kourotrÒfoj, oÙdš pot'
pot aÙto‹j
¢rgalšoη pÒlemoη tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj·
ZeÚj
oÙdš pot' „qud…kVsi met' ¢ηdr£si
dr£si limÕj Ñphde‹
oÙd' ¥th, qal…Vj d memhlÒta œrga ηšmo
šmoηtai.
to‹si fšrei m η ga‹a polÝη b…oη, oÜresi d dràj
¥krh mšη te fšrei bal£ηouj, mšssh d mel…ssaj·
e„ropÒkoi d' Ôiej mallo‹j katabebr…qasi·
katabebr…qasi
t…ktousiη d guηa‹kej ™oikÒta tškηa
a goηeàsi·
go
q£llousiη d' ¢gaqo‹si diamperšj· oÙd'
oÙd ™pˆ ηhîη
η…soηtai, karpÕη d fšrei ze…dwroj ¥roura.
¥roura
oŒj d' Ûbrij te mšmhle kak¾ kaˆ scštlia œrga,
œrga
to‹j d d…khη Kroη…dhj
…dhj tekma…retai eÙrÚopa ZeÚj.
ZeÚj
Ε&Η 225-239

Μα όσοι απονέμουν κρίσεις δίκαιες στους
ξένους
νους και τους ντόπιους κι από του δίκαιου
την οδό δεν παρεκβαίνουν,
εκβαίνουν, ακμάζει η πόλη
τους κι ανθεί ο λαός σε τούτη.
Ειρήνη που τα νιάτα τρέφει έχουν στη γη
τους κι ούτε ποτέ ο Δίας που μακριά ηχεί πόπ
λεμο σκληρό γι αυτούς ορίζει.
Ούτε ο λιμός σ' ανθρώπους έρχεται που δίδ
καια κρίνουν ούτ’ η καταστροφή, μα νέμονται
στις ευωχίες τους καρπούς απ τα χωράφια που
φροντίζουν.
Βιόςς πολύ σε τούτους φέρνει η γη και στα
βουνά
νά η βελανιδιά φέρνει στην άκρη των κλακλ
διών τα βελανίδια, στη μέση τα μελίσσια και τα
πυκνότριχα
κνότριχα αρνιά απ το μαλλί βαραίνουν,
γεννάν παιδιά οι γυναίκες τουςς που μοιάζουν
στους γονείς τους.
Ευδαιμονούν με τα αγαθά τους αδιάκοπα. Σε
πλοία επάνω δεν ταξιδεύουν, μα η σιτοδότρα
γη καρπό τους δίνει.
Εκείνους όμως που τους νοιάζει η αδικία η
κακή
κή και τα’ άθλια έργα ορίζει τιμωρία ο Δίας
που μακριά ηχεί, ο γιος του
υ Κρόνου.
(Μετάφραση από τις εκδόσεις ΖΗΤΡΟΥ)

όσο και στην περίπτωση των ξένων, και ειδικά
στην περίπτωση
ίπτωση των ξένων, επειδή αυτοί δεν
έχουν κανέναν να τους βοηθήσει και είναι
μόνοι τους και γι' αυτό είναι εύκολο να αδικηαδικ
θούν.
Ανθεί, λοιπόν, η πόλη στην οποία συνεδριάσυνεδρι
ζουν δίκαιοι δικαστές και σε αυτήν την πόλη
υπάρχει οπωσδήποτε ειρήνη' γιατί από την
τη
πόλη που φρονεί δίκαια, ο θεός δεν απαιτεί διδ
καιοσύνη και δεν στέλνει στην πόλη αυτή πόπ
λεμο.
(Μετάφραση από τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟΥ)

Τμήμα μωσαϊκού δαπέδου από το Trier της ΓερμαΓερμ
νίας με παράσταση του Ησιόδου, ο οποίος απεικοαπεικ
νίζεται γενειοφόρος σε προχωρημένη ηλικία. 4ος
αιώνας μ.Χ.

Από την Ελλάδα και ο Ξένιος Ζεύς
Αυτή η μορφή κράτους δικαίου εκφράζει την
πραγματική δημοκρατία. Αν εφαρμόζονταν οι
υποθήκες του Ησιόδου θα χρειαζόταν αντιρααντιρ
τσιστικός νόμος; Όλα τα είχαν προβλέψει οι
πρόγονοί μας
(ΙΛΠ)
--------------------

Το λεωφορείο (από το προηγούμενο τεύχος)
Λύση
Ακριβώς την ίδια φωτογραφία την έδειέδε
ξαν σε 5χρονα παιδάκια (νήπια) και τους
έκαναν την ίδια ερώτηση. 90% από αυτά
έδωσαν την εξής απάντηση: "Το λεωφολεωφ
ρείο πηγαίνει προς τα αριστερά!" . Στην ερώτηση "Γιατί νομίζεις
ότι το λεωφορείο πηγαίνει προς τα αριστερά? " απάντησαν:

Σχόλια από τον Πρόκλο
Αυτά συνετίζουν με διδακτικό τρόπο τους
δικαστές, παρακινώντας τους να αποβλέπουν “Γιατί δεν φαίνεται η πόρτα να μπεις στο λεωλε
στο δίκαιο τόσο στην περίπτωση των ντόπιων φορείο”
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Σελίδα 3

Αντώνιος Δημητρίου: Η Τίφα των Θεσπιών
Με μεγάλη χαρά λάβαμε την 16η ποιητική
συλλογή του κ. Δημητρίου με την Τίφα των
Θεσπιών. Ο συγγραφέας με μία ανεξάντλητη
πηγή γνώσεων της μυθολογίας και της ιστορίας μας κάνει κοινωνούς των θεμάτων του με
ένα γλαφυρό, ευχάριστο και διδακτικό τρόπο.
Μέσα από τις 112 σελίδες του βιβλίου μας αποκαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο φως.
Σας συνιστούμε, όχι να διαβάσετε, αλλά να
μελετήσετε τα έργα του μεγάλου Θεσπιέα
ποιητή.

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από ποίημά του:

Η Άσκρη
Στις ρίζες τ' όμορφου βουνού και θείου Ελικώνα
πνιγμένο μες στις φυλλωσιές ελιάς και αμπελώνα.
Η Άσκρη στέκεται τρανή με φωτεινή πορεία
απ' την Αρχαία εποχή στη σύγχρονη ιστορία.
Οι Μούσες έστηναν χορό στ' Απόλλωνα τη λύρα
για να υμνήσουν θεϊκά του κόσμου αυτού τη μοίρα.
Οι κόρες ήσαν του Διός της Μνημοσύνης γέννα
τις προίκισ' έτσι ο θεός με κάλλη φημισμένα.
Προστάτευαν την αρετή, το πνεύμα και την τέχνη
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ενέπνεαν τον ποιητή και κάθε καλλιτέχνη
προσέφεραν αρμονικά της δάφνη ς το κλωνάρι
και φώτισαν τον ποιητή με γνώση απλή και χάρη.
Δημιουργήσαν συνετά τη σκέψη της προόδου
ν' εισδύει ορθά και θαρρετά στο νου του Ησιόδου.
Να περιγράφει τους θεούς τη δόξα τους ν' υμνήσει
και τους ανθρώπους τους θνητού ς ορθά να νουθετήσει.
Εκεί να μάθουν στη ζωή πως κάθε εργασία
που κάνει πλούσιος ή φτωχός έχει μεγάλη ουσία,
γιατί 'ναι θεία προτροπή χωρίς μελέτη άλλη
το έργο να μην είν' ντροπή αλλά τιμή μεγάλη.
Όνειδος είν' η τεμπελιά που φέρνει την ανία
διαλύει βιό και φαμελιά πληγή στην κοινωνία,
είν' αδικία ο δικαστής την τήβεννο να βάλει
και να δικάζει τους φτωχού ς με κούφιο το κεφάλι.
Να δείχνει πρέπει ο δικαστής αποστροφή στην πλάνη
και θεωρεί διαστροφή αυτός λεφτά να κάνει.
Εις την κοιλάδα των μουσών εκείνες στέλναν χάρη
την έμπνευση και τη χαρά, το κάλλος και καμάρι.
Με τον Απόλλωνα φρουρό που αρμονία δίνει
το θείο χόρευαν χορό κοντά στην Ιπποκρήνη.
Εκεί ο Πήγασος χτυπά με τις οπλές στο στήθος
της κοιμωμένης καλλονής καθώς μας λέει ο μύθος ..
Και παίρνει αμέσως διαταγή απ' των θεών πατέρα
να φύγει ασμένως απ' τη γη και χάνεται στ' αγέρα.
Με κάποιο κλίμα μες στη γη μπουμπούκια θε να βγάλει
και μια ωραία σταφυλιά στο τέλος θα προβάλλει.
Από τα ξύλα λυγαριάς θα φτιάξει το βαρέλι
και κει θα γίνει το κρασί από το μούστο μέλι.
Με δέρας γίδας τους ασκού ς δοχεία ετοιμάζει
με γάλα βγάζει προϊόν που σαν τυρί θαυμάζει.
Με πέτρες, ξύλα σπιτικό για τη ζωή θα κτίσει
και με τη στάχτη τη φωτιά στη γη θα διατηρήσει.
Την πίτα βάζει να ψηθεί με λάδι το ζυμάρι
και τηγανίτα αλμυρή ή και γλυκιά θα πάρει.
Την άγονη παρθένα γη με βόδια θα οργώσει
και άροτρο με το υνί στους γεωργούς θα δώσει.
Στις άμαξες θα βρει τροχούς να τους εγκαταστήσει
και πρόβλημα μεταφοράς σιγά - σιγά θα λύσει.
Σαν ευεργέτης ο σοφός θα βγει στην κοινωνία
να δώσει ηθική στο φως να σβήσει η αγωνία.
Παλιά, αρχαία, μυθική η Άσκη προχωράει
και σήμερα στο μέλλον πια με περηφάνια πάει.
Κρατεί ακόμα την πρωτιά στα «έργα και ημέρες»
και με μια επίσκεψη οδηγεί μες στου ουρανού τις σφαίρες.

Στ' αρχαίο θέατρο οδηγεί στα Μούσια και ερωτίδια
με των Μουσών τις συντροφιές του Βάκχου τα παιχνίδια.
Τον Λίνο, Ευάγγελο ακούς που παίζουν την κιθάρα
και την Σαπφώ να τραγουδά, των ποταμών αντάρα.
Θα δεις ποιμένες και γεωργούς ως και μελισσοκόμους
ν' ακολουθούν του ποιητού τις σκέψεις και τους νόμους.
Θωρείς εικόνα των θεών εις την Θεογονία
να φτιάχνουν κόσμο θαυμαστό της φύσης αρμονία.
Βραβείο τέως Δήμου Θεσπιέων

Σελίδα 4

ΓΕΛΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ
Το γέλιο, αυτό τον καιρό, μας χρειάζεται όσο
ποτέ άλλοτε. Τις θετικές επιπτώσεις του στον
άνθρωπο, μελέτησαν εις βάθος πολλοί επιστήμονες οι οποίοι ομόφωνα συμφώνησαν στο
συμπέρασμα ότι το γέλιο δρα καταλυτικά στο
άγχος και ενεργοποιεί θετικά τον ορμονικό
οργανισμό του ανθρώπου, όσο διαταραγμένος
κι αν είναι.
Το γέλιο εκτός της διέγερσης των αδένων
δραστηριοποιεί και ορισμένους μύες. Αυτό το
καταλαβαίνουν καλύτερα οι άνθρωποι που
βασανίζονται από μόνιμες ημικρανίες, μελαγχολίες, άγχος και κακοκεφιά. Δραστηριοποιεί
το διάφραγμα και ανακουφίζει την αναπνοή.
Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν
από κυκλοφορικό πρόβλημα, καρκίνο, και ψυχικά νοσήματα είναι κατά κανόνα άνθρωποι
αγέλαστοι. Δεν υπάρχει ευτυχισμένος άνθρωπος, που δεν γέλασε ποτέ. Μη αφήνουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να μη γελάσουμε.
Ας αντιμετωπίσουμε τον κόσμο με χαμόγελο. Το χρωστάμε στον Θεό στους συνανθρώπους μας και πάνω απ' όλα στους εαυτούς
μας.
Να χαμογελάμε, έστω και αν χρειάζεται
προσπάθεια. Αν προχωράμε μουτρωμένοι τι
μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έλξουμε;
Το Γέλιο λοιπόν είναι φάρμακο θαυματουργό χωρίς παρενέργειες, χαλαρωτικό θεραπευτικό και δωρεάν από τον Δημιουργό μας.
Ε.Σ

------------------------«Όταν η γιαγιά πάει στο Δικαστήριο»
Στο ακροατήριο δικαστηρίου, ο δικηγόρος
του μηνυτή καλεί την πρώτη του μάρτυρα (κατηγορίας), μια γιαγιά. Την πλησιάζει και την
ρωτά: «Κυρία Νομικού, με γνωρίζετε;»
Η μάρτυς απαντά: «Μα ναι, σας γνωρίζω κ.
Καρρά. Σας γνωρίζω από όταν ήσασταν μικρό
αγόρι, και ειλικρινά, η απογοήτευση που μου
δώσατε είναι μεγάλη. Ψεύδεστε ασυστόλως,
κερατώνετε τη γυναίκα σας, χειραγωγείτε τον
κόσμο και τους κουτσομπολεύετε πίσω από
την πλάτη τους. Κάνετε τον καμπόσο, ενώ δεν
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μπορείτε να μοιράσετε ούτε δυό γαϊδουριών
άχυρα..! Ναι, σας γνωρίζω!»
Ο δικηγόρος μένει έκπληκτος. Μη γνωρίζοντας τι να κάνει, δείχνει τον δικηγόρο υπεράσπισης και ρωτά ξανά: “κ. Νομικού, γνωρίζετε
τον δικηγόρο υπεράσπισης;»
Εκείνη απαντά πάλι, «Nαι, τον γνωρίζω. Τον
γνωρίζω από όταν ήταν νεώτερος. Είναι τεμπέλης, φανατικός, και αλκοολικός. Δεν έχει
ούτε μία κανονική σχέση, και η νομική του εξάσκηση είναι η χειρότερη σε ολόκληρη την
Πόλη! Και δεν κάνω λόγο για το κεράτωμα της
συζύγου του με 3 διαφορετικές φιλενάδες, εκ
των οποίων η μία είναι η γυναίκα σου. Ναι,
τον ξέρω.»
Ο δικηγόρος υπεράσπισης κόντεψε να πεθάνει.
Ο δικαστής καλεί και τους δύο δικηγόρους
να πλησιάσουν την έδρα και με πολύ χαμηλή
φωνή τους λέει: «Εάν έστω ένας σας, τολμήσει
και ρωτήσει την μάρτυρα αν γνωρίζει και εμένα, σας έστειλα και τους δύο στην ηλεκτρική
καρέκλα..! Συνεννοηθήκαμε ;;;»

Η κοιμωμένη του Ελικώνα και πάνω της ένα επιβλητικό πορτοκαλί σύννεφο, σαν πέπλο πέφτει
πάνω της με το δειλινό, για να την σκεπάσει απαλά
απαλά. Αυτή η όμορφη ρομαντική εικόνα φωτογραφήθηκε από τον καλλιτέχνη μας Κ. Καπέλλιο.

---------------------------------Πρόβλημα: Ένας διαθέτει 9 σάκους με λίρες
γνωστού βάρους από τους οποίους όμως σάκους ένας περιέχει κάλπικες λίρες (ελλειποβαρείς, αλλά πάλι γνωστού βάρους). Διαθέτει
επίσης και μια ζυγαριά ακριβείας. Πως θα βρει
με μία μόνο ζύγιση το σάκο με τις κάλπικες;
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Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων (Μέρος 4ο)
1888
Γιακουμής
Γεώργιος
Αθανάσιος
Ζησιάκος
Παναγιώτης
Χρήστος
Κιούσης
Ευάγγελος
Σωτήριος
Καραγάτσουλης Χρήστος
Γεώργιος
Κλεφτογιάννης Χαράλαμπος
Δημήτριος
Λυμπέρης
Ιωάννης
Βασίλειος
Λυμπέρης
Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Μελετίου
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Μπαμπούλας
Παναγιώτης
Νικόλαος
Ποντίκης
Ευάγγελος
Ιωάννης
Σαμαρτζής
Βασίλειος
Γεώργιος
Σαμαρτζής
Αλέξανδρος
Αθανάσιος
Τουρίκης
Ιωάννης
Βασίλειος
1889
Βασίλειου
Χρήστος
Παύλος
Γαλάνης- Αθανασόπουλος Νικόλαος Δημήτριος
Γεωργούλας
Ιωάννης
Ιωάννης
Καπνογιάννης Σωτήριος
Χρήστος
Κλεφτογιάννης Γεώργιος
Στέργιος
Μελετίου
Δημήτριος
Βασίλειος
Παπαχρήστου Παναγιώτης
Γεώργιος
Ποντίκης
Χαράλαμπος
Παναγιώτης
Ρουσέτης
Βασίλειος
Γρηγόριος
1890
Μπαμπούλας
Αλέξανδρος
Νικόλαος
Χρήστου
Φώτιος
Σωτήριος
Λιανός
Παναγιώτης
Αθανάσιος Βασιλική
Λυμπέρης
Δημήτριος
Αθανάσιος Μαρία
1891
Βούσουρας
Σπυρίδων
Χαράλαμπος
Ζαρίφης
Βασίλειος
Λουκάς
Ζαχαρίας
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Καπνογιάννης Παναγιώτης
Παναγιώτης
Κλεφτογιάννης Παναγιώτης
Μιχαήλ
Κλεφτογιάννης Παναγιώτης
Δημήτριος
Κλεφτογιάννης Ανδρέας
Στέργιος
Λυμπέρης
Ευάγγελος
Νικόλαος
Λυμπέρης
–
Λουκάς
Παπαντωνίου Βασίλειος
Αθανάσιος
Παπαϊσιδώρου Δημήτριος
Ιωάννης
Τζανίμης
Νικόλαος
Λουκάς
1892
Βαλμάς
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Βούσουρας
Ανδρέας
Γεώργιος
Γκούμας
Αθανάσιος
Ιωάννης
Δαμπάνης
Ιωάννης
Σωτήριος
Δεδούκος
Αλέξανδρος
Δημήτριος
Δουδούμης
Παναγιώτης
Γεώργιος
Δράκος
Μάρκος
Κωνσταντίνος
Καραχάλιος
Βασίλειος
Σπύρος
Λυμπέρης
Νικόλαος
Λουκάς
Λυμπέρης
Χρήστος
Βασίλειος
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Λυμπέρης
Μιχαήλ
Αθανάσιος
Μπαμπούλας
Κωνσταντίνος Χαράλαμπος
Νικηφόρος
Αλέξανδρος
Ανδρέας
Παπαπαναγιώτου Απόστολος
Ευθύμιος
Πέππας
Δημήτριος
Αθανάσιος
Χρήστου
Χαρίλαος
Σωτήριος
1893
Δήμου
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Κολοκυθάς
Φιλοποίμην
Επαμεινώνδας
Κιούσης
Ιωάννης
Γεώργιος
Κουτσής
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Λάμπρου
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Λυμπέρης
Βασίλειος
Λουκάς
Λυμπέρης
Γεώργιος
Δημήτριος(παππάς)
Λυμπέρης
Σωτήριος
Νικόλαος
Λυμπέρης
Κωνσταντίνος Λουκάς
Μελετίου
Σπύρος
Βασίλειος
Μπαμπούλας
Επαμεινώνδας Χαράλαμπος
Μήτραινας
Γεώργιος
Δημήτριος
1894
Γαλάνης- Αθανασόπουλος Θεόδωρος Δημήτριος
Δουδούμης
Σωτήριος
Γεώργιος
Ιωάννου
Κωνσταντίνος Ηλίας
Καραχάλιος
Μιχαήλ
Σπυρίδων
Κιούσης
Νικόλαος
Λουκάς
Κορδώνης-Δουδούμης
Φώτης Γεώργιος
Κολοκυθάς
Ιωάννης
Γεώργιος
Κλεφτογιάννης Ξενοφών
Δημήτριος
Κλεφτογιάννης Χρήστος
Κωνσταντίνος
Κλεφτογιάννης Νικόλαος
Μιχαήλ
Κλεφτογιάννης Παναγιώτης
Στέργιος
Λυμπέρης
Σεραφείμ
Πανούσης
Λυμπέρης
Βλάσιος
Γεώργιος
Μαρίας
Αθανάσιος
Ιωάννης
Μπακλάκος
Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Παπαλουκάς
Παναγιώτης
Δημήτριος
Παπαγεωργίου Γεωργίου
Λουκάς
Ρουσέτης
Χρήστος
Γρηγόριος
Σαμαρτζής
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Τουρίκης
Κωνσταντίνος Βασίλειος
1895
Βαλμάς
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Δήμου
Κωνσταντίνος Δημήτριος
Ζαρίφης
Κωνσταντίνος Λουκάς
Κολοκυθάς
Ευάγγελος
Επαμεινώνδας
Λεπενιώτης
Γεώργιος
Αθανάσιος
Λεβέτας
Βασίλειος
Αναστάσιος
Λυμπέρης
Κωνσταντίνος Βασίλειος
Μπαμπούλας
Κωνσταντίνος Δημήτριος
Μπαμπούλας
Παναγιώτης
Αριστείδης
Τσιώρας
Μιχαήλ
Αγγελής
(Συνεχίζεται)
(Υπόψη ότι έχουν διαπιστωθεί πολλές παραλήψεις)
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Συνάντηση Γυναικών Βοιωτίας στη Λίμνη Μουσών
26-10-2013
Με την πρωτοβουλία της διεύθυνσης του
πάρκου αναψυχής “Λίμνη Μουσών” έγινε η
συνάντηση γνωριμίας το Σάββατο 26/10/13 των
Γυναικών της Βοιωτίας στην Άσκρη. Κατά τη

Σύλλογοι Γυναικών Μικρασιατών Θήβας, Άσκρης, Νεοχωρίου, Θίσβης, η Πρόεδρος των
Α.Μ.Ε.Α Θήβας, γιατρός η οποία μίλησε για
την Εναλλακτική Ιατρική και γυναίκες από
τους Δήμους Αλιάρτου και Θηβαίων.
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2013 έγιναν τα
εγκαίνια της Λίμνης Μουσών. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν και ευχήθηκε καλές
δουλειές στον ιδιοκτήτη του πάρκου αναψυχής, μεταξύ των οποίων η Αντιπεριφειάρχης
Στερεάς κ. Φανή Παπαθωμά, ο Δήμαρχος Αλιάρτου κ. Ντασιώτης, ο αντιδήμαρχος κ. Μαλέσης, δημοτικοί σύμβουλοι. κ.α.

διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι Πολιτιστικές δράσεις, τα προβλήματα που απασχολούν το νομό μας με απώτερο σκοπό την
συνέχιση των δραστηριοτήτων τους για το κοινό όφελος όλων των συλλόγων. Ειδικότερα,
συζητήθηκε στη συνάντηση η τουριστική ανάπτυξη του Νομού μας.

Οι Γυναίκες ξεναγήθηκαν στους χώρους της
Λίμνης, μαγεύτηκαν από το τοπίο "Είναι ένας
επίγειος παράδεισος" για την περιοχή μας, δήλωσαν αποχαιρετώντας τη Λίμνη Μουσών.
Στην συνάντηση έδωσαν το παρόν η αντιπεριφερειάρχης Στερεάς κα Παπαθωμά, η
Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Κατσιφή, οι Πολιτιστικοί
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«Για μένα είναι ένα όνειρο ζωής», δήλωσε ο
ιδιοκτήτης της Λίμνης Μουσών κ. Σωτήρης
Τσιώρας και πρόσθεσε: Χαίρομαι ιδιαίτερα που
άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Πιστεύω, ότι
είναι ένα έργο που θα δώσει ανάπτυξη στην
περιοχή μας, στο Νομό Βοιωτίας, και γενικότερα σε όλη τη Στερεά Ελλάδα!!!
Την εκδήλωση πλαισίωνε ένας λαχταριστός
μπουφές με τοπικά εδέσματα, άφθονο κρασί
που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από το εκπληκτικό χορευτικό της Άσκρης, και η βραδιά
έκλεισε με την ξεχωριστή φωνή της Μαρίας
Ζυγογιάννη και του Βαγγέλη Κούρτογλου σε
ένα υπέροχο μουσικό οδοιπορικό.
Στη Λίμνη Μουσών δίνονται και μαθήματα ιππασίας, τηλ. για ραντεβού 2262067654, 210 2853477, κιν. 6974113180.
Σας περιμένουμε
(Φωτεινή, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων)
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Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων
Με σύμμαχο τον καλό καιρό γονείς και κάτοικοι του χωριού απολαύσαμε τα παιδιά του δημοτικού
σχολείου και του νηπιαγωγείου
στον εορτασμό της εθνικής μας επετείου. Αν και τα παιδιά ήταν λιγοστά απέδωσαν με το καλύτερο
τρόπο το νόημα της ημέρας με τα
ποιήματά τους, τα τραγούδια τους,
την κατάθεση -στεφάνων από τους
μαθητές και τους τοπικούς φορείς
του χωριού μας και τέλος με την
διεξαγωγή της παρελάσεως.
Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στα
παιδιά και τους δάσκαλους μας !!!
Για το Δ. Σ. του Συλλόγου
Κατερίνα Μελετίου - Γαλάνη
Μαθητές της Άσκρης μπροστά στο Ηρώον Πεσόντων.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:
Έγραψαν για την “Φωνή της Άσκρης”
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.
Διαβάζοντας για την Άσκρη εντυπωσιάστηκα
και με την πρώτη ευκαιρία με χαρά θα επισκεφ- Μας κουβαλούσαν όταν αρρωσταίναμε μα όταν
θώ τα μέρη σας. Πολύ ωραία η προσπάθειά σας αυτά αρρώσταιναν τα πετούσαμε και τα πετάμε σε
κι ελπίζω οι συγχωριανοί σας να αισθάνονται γκρεμούς.
περήφανοι για την εκπροσώπησή τους από τη Κουβαλούσαν για μας προϊόντα για να χτίσουμε
τα σπίτια μας μα τα' αφήνουμε δίχως μια γωνιά για
"φωνή της Άσκρης" .Καλή συνέχεια.
(Ευελίνα Ακριτίδη) σπίτι.
--------------

Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μου στείλετε τα νέα του τόπου σας με το
υπέροχο περιοδικό σας. Σας ευχαριστώ και πάλι
και θα χαίρομαι κάθε φορά που θα το διαβάζω.
(Δέσποινα Σπαχή)
----------------------

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε έντονες κοινωνικές αναταράξεις και οικονομική αβεβαιότητα. Σ'
αυτήν την συγκυρία έρχεται σαν δροσοσταλιά το
νέο περιοδικό του Συλλόγου Φιλοπροόδων, με το
όνομα "Η ΦΩΝΗ της ΑΣΚΡΗΣ", και με το ποικίλο
περιεχόμενό της να μας δώσει ελπίδα και προοπτική.
Συγχαίρω τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας και εύχομαι από καρδιάς, η "ΦΩΝΗ της
ΑΣΚΡΗΣ" να μακροημερεύσει.
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κ. Αργυρίου
Τους ευχαριστούμε θερμά
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Μας φυλούσαν γι' ασφάλεια αλλά με την πρώτη
δυσκολία τα πετούσαμε στον δρόμο.
Έκαναν φυσική απολύμανση από έντομα και τρωκτικά για μας, σώζοντας χιλιάδες ζωές (το 50% των
Ευρωπαίων πέθανε όταν εξαφανίστηκε από την
Ευρώπη η γάτα τον μεσαίωνα) μα εμείς τα δηλητηριάζουμε.
Μας έντυσαν στην βαρυχειμωνιά, μας τάισαν
στην ανάγκη ή στην χαρά, μας προσέφεραν αγάπη
και συντροφιά. μα εμείς τα σκοτώνουμε από ευχαρίστηση, τα κάνουμε πειραματόζωα δίχως πραγματική πια ανάγκη, κι εφαρμόσαμε πάνω τους το μοντέλο της εκμετάλλευσης που θα εφαρμόζαμε και
μεταξύ μας.
Σήμερα η ανθρωπότητα έχει καθιερώσει μια συμβολική ημερομηνία τιμής και μνήμης, αλλά χρειάζεται ακόμη τόση πολύ δουλειά. «Ο πολιτισμός ενός
έθνους κρίνεται από το πώς φέρεται στα ζώα του.»
Μ. Γκάντι
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ
Η χριστουγεννιάτικη κάρτα θεωρείται αγγλική επινόηση, ενώ την πρώτη κάρτα την
σχεδίασε ο Γουίλιαμ Έντλεϊ το 1842.Μερικά
χρόνια αργότερα η μόδα της κάρτας έφτασε
στην Αμερική και στην Αυστραλία. Στην Ελλάδα οι κάρτες παρουσιάστηκαν στις αρχές
του 20ου αιώνα από Έλληνες μετανάστες.
ΓΙΑΤΙ ΚΟΒΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ;
Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση, πριν από
1500 χρόνια περίπου, ο δεσπότης της Καισαρείας στην Καππαδοκία ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Την πόλη επιβουλεύονταν διάφοροι
εχθροί, μεταξύ αυτών ο έπαρχος Καππαδοκίας, ο οποίος απαίτησε από τον Μ. Βασίλειο να
ζητήσει από τους κατοίκους της πόλης να του
παραδώσουν ό, τι πιο πολύτιμο είχαν σε χρυσάφι. Οι κάτοικοι της Καισαρείας, παρ' ότι
φτωχοί, μάζεψαν όλα τους τα χρυσαφικά και
τα παρέδωσαν στον Μ Βασίλειο. Τα χρυσαφικά που μαζεύτηκαν ήταν τόσα πολλά που
σχημάτισαν ένα μικρό βουναλάκι. Μόλις ο
στρατηγός πήγε να τ' αρπάξει, ξαφνικά μια
λάμψη εμφανίστηκε, που έκανε τον στρατηγό
και τους στρατιώτες του ν' απομακρυνθούν.
Η λάμψη προήλθε από την εμφάνιση του Αγίου Μερκουρίου με τους αγγέλους του. Η
πόλη της Καισαρείας σώθηκε, αλλά ο Μ Βασίλειος δεν ήξερε πως να μοιράσει τα χρυσαφικά. Τελικά αποφάσισε να καλέσει τον κόσμο να ζυμώσει ψωμάκια και μέσα σε κάθε
ψωμάκι έβαλε και μερικά χρυσαφικά. Τα ψωμάκια δόθηκαν στους κατοίκους, και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Σε ανάμνηση αυτού
του γεγονότος και προς τιμήν του Αγίου Βασιλείου, κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς φτιάχνουμε βασιλόπιτα και βάζουμε μέσα της ένα
φλουρί.
(Ε.Σ.)

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 Χριστό
Χριστούγεννα: με μίση και πολέμους. Με πλήθος τους ανέργους και φτωχούς.
Με άστεγους, γυμνούς και πεινασμένους, με γέρους ξεχασμένους, μοναχούς.
Χριστούγεννα: στα πέρατα του κόσμου, παιδάκια που πεθαίνουνε σωρό.
Παιδάκια νηστικά και διψασμένα για χάδι, για
ψωμάκι, για νερό.
Χριστούγεννα: Υμνούν το Θείο Βρέφος, και το
δοξολογούν οι Χριστιανοί.
Μα μόνο αυτός, στ' αλήθεια, το λατρεύει, π' όλους τους ανθρώπους συμπονεί.
Μονάχα αυτός, που με αγάπη, δίνει απλόχερα,
στοργή και ανθρωπιά
και κάνει πράξη το ¨ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ', τα άγια
Χριστούγεννα τιμά.
(Λευτέρης Σκορδίλης
αναγνώστης του περιοδικού μας)

Η Πολιτεία και η μοναξιά (Αποσπάσματα)
Η Πολιτεία λωλάθηκε, κι απόπαιδα τα κάνει
το Νού, το Λόγο, την Καρδιά,
τον Ψάλτη, τον Προφήτη·
κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι,
Λάσπη. Και σταύλος ο ναός.
Μπουντρούμι και το σπίτι.
Δεν έχεις Όλυμπε θεούς,
μηδέ λεβέντες η Όσσα,
ραγιάδες έχεις μάννα γή,
σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι κι οκνοί
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Χριστούγεννα: Χαρούμενοι οι άνθρωποι, ντυ- καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα,
των Ευρωπαίων περίγελος
μένοι με καινούριες φορεσιές,
με "πίστη", με" ευλάβεια" και με "δέος", κι- και των αρχαίων παλιάτσοι.
Κωστής Παλαμάς
νούν στις λαμπροφόρες εκκλησιές.
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Εκκλησιαστικά Νέα / Η Ε Ν Ο Ρ Ι Α Μ Α Σ
Την 7-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα
16.30 στον χώρο της παλαιάς εκκλησίας
των Αγίων Ταξιαρχών που αποκαλύφθηκε
πρόσφατα μετά από διερευνητική ανασκαφή της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έγινε, για πρώτη φορά μετά
από 900 χρόνια περίπου, εσπερινός στην
Χάρη των Αγίων Ταξιαρχών, παρουσία του
εφημερίου πατρός Ευστρατίου και αρκετών
κατοίκων του χωριού μας.
Το γεγονός αυτό ήταν ιστορικό και γέμισε με αισθήματα συγκίνησης τους παρευρισκόμενους πιστούς. Ίδη επιτροπή κατοίκων του χωριού μας με χρήματα που έχουν
συγκεντρώσει προχώρησαν στην ολοκλή-

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίονα παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.
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των αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση ενός Ιερού Ναού προς τιμήν των Αγίων Ταξιαρχών στη θέση “Βατερή”, όπου
ευσεβείς κάτοικοι του χωριού μας παραχώρησαν με δωρεά ιδιόκτητο κτήμα τους για
τον ευλογημένο αυτό σκοπό.
Ευχόμεθα, με την δύναμη του Κυρίου μας
και τις πρεσβείες της υπεραγίου Θεοτόκου
και των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ
και Γαβριήλ, το επόμενο χρόνο να εορτάσουμε όλοι μαζί οι κάτοικοι του χωριού μας
την εορτή τους στον νέο Ιερό Ναό που θα
ανεγερθεί.
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας μας
Ο Πατήρ Ευστράτιος Ευθυμιάκης

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.
Δυστυχία σου, Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις
τώρα;

Οι μήνες
Οκτώβρης, μήνας της σποράς
με τη Θεσσαλονίκη
να γιορτάζει τον Αϊ Δημήτρη της
και την μεγάλη Νίκη.
Νοέμβρης και οι τσοπάνηδες
πάνε στα χειμαδιά τους,
κι οι γεωργοί στα λιόδεντρα
αρχίζουν την σοδιά τους.
Δεκέμβρης μήνας πια,
πάει κι αυτός ο χρόνος,
να μείνουν μόνο οι χαρές
να σβήσει κάθε πόνος.
Παναγιώτης Χολιασμένος
Σελίδα 10

ΤΑ ΘΕΙΑ ΔΩΡΑ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα δώρα των τριών μάγων
προς το Θείο βρέφος ήταν χρυσός, λιβάνι και σμύρνα. Για
ποιό λόγο επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα;. Ο χρυσός ταιριάζει σε έναν μελλοντικό βασιλιά. Το λιβάνι και η σμύρνα τι
ρόλο έπαιξαν; Σήμερα προκύπτει ότι, αυτά τα δύο φυτά ήταν
εξ ίσου πολύτιμα με το χρυσό,
αφού λειτουργούν ως θεραπευτικά μέσα.
Οι τρεις μάγοι, ο Γασπάρ, ο
Μελχιόρ και ο Βαλτάσαρ, προσέφεραν στο Θείο βρέφος θεία
δώρα με μεγάλη λατρευτική
αξία.
Οι σύγχρονες μελέτες συναντούν τις παλιές διηγήσεις και
εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν θεραπευτικά
ο χρυσός, το λιβάνι και η σμύρνα. Μπορούν να θεραπεύσουν
από ένα απλό πονόλαιμο και
πόνους στις αρθρώσεις, μέχρι
πνευματικές παθήσεις.
• Ο χρυσός βρίσκεται σε
ομοιοπαθητικά φάρμακα. Η
χρήση του χρυσού ως μέσο θεραπείας εντοπίζεται στην αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα.
Ήταν το γιατρικό για την μακροβιότητα, Μαγείρευαν χρυσά δουκάτα μέσα σε σούπα.
Επίσης οι Ινδοί μαγείρευαν το
ρύζι τους με χρυσό, ενώ στην
Ιαπωνία, ακόμη και σήμερα πασπαλίζουν τα ζυμαρικά τους με
χρυσό. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Παράκελσου, ο χρυσός, το λαμπερό αυτό μέταλλο,
φέρει την ενέργεια του ήλιου,
με αποτέλεσμα να δυναμώνει
την καρδιά, να αναζωογονεί το
πνεύμα και να χαρίζει αισιόδοξη διάθεση. Τα ομοιοπαθητικά
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φάρμακα χρυσού βοηθούν στην
αρθρίτιδα, την νευρικότητα, τις
παθήσεις του προστάτη και της
καρδιάς, την λειτουργία του
θυρεοειδούς και την υψηλή πίεση. Επίσης, χάρη στα ομοιοπαθητικά φάρμακα που έχουν
ως βάση το χρυσό, περιορίζεται
η κατάθλιψη καθώς και συναισθήματα κατωτερότητας και
φοβίες.

• Το λιβάνι χρησιμοποιείται και από την ορθόδοξη εκκλησία για τελετουργικούς σκοπούς. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες είχαν αναφερθεί πολλά
χρόνια πριν την γέννηση του
Χριστού, από τον Ιπποκράτη.
Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι
είναι ένα πολύτιμο θεραπευτικό μέσο που επιδρά άμεσα
στους ρευματικούς πόνους.
Σκευάσματα από λιβάνι βοηθούν στο άσθμα, σε μολύνσεις
από γρίπη, φλεγμονές των
μυών, ασθένειες των εντέρων,
μολύνσεις του ουροποιητικού
συστήματος,
γυναικολογικές
παθήσεις, στην αρθρίτιδα, τον
πονοκέφαλο. Ακόμη, επιδρούν
κατά των μικροβίων και βοηθούν στην επούλωση των πληγών. Ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα, βοηθά στην βελτίωση
της ψυχικής διάθεσης και περιορίζει τα συμπτώματα της κατάθλιψης.

• Η χρήση της σμύρνας
ως θεραπευτικού ή και καλλωπιστικού φυτού ξεκινά από την
αρχαιότητα. Η ρητίνη αυτού του
θαμνώδους φυτού αποτελούσε
μέρος της βασιλικής φροντίδας
ομορφιάς. Μάλιστα η σμύρνα
ήταν ακόμη πιο ακριβή από το
λιβάνι. Στην αρχαία Ελλάδα οι
πολεμιστές περιποιούνταν τις
πληγές τους με αυτή, 'ενώ συνήθιζαν να ρίχνουν μικρές ποσότητες στο κρασί τους. Με αυτόν τον τρόπο πίστευαν ότι
μπορούσαν να πιούν μεγάλες
ποσότητες χωρίς να υποστούν
τις συνέπειες του οινοπνεύματος. Η σμύρνα λειτουργεί θεραπευτικά για τα έντερα. Επίσης τα σκευάσματα που την
περιέχουν επιδρούν ενάντια
στον ιό της γρίπης, τον πονοκέφαλο, σε πληγές και προβλήματα των πνευμόνων. Ακόμη επιδρούν αντισηπτικά και
ηρεμιστικά στις φλογώσεις.
Στην σημερινή εποχή η σμύρνα
χρησιμοποιείται ως συστατικό
κατά των μολύνσεων σε οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα. Τέλος αξίζει ν' αναφέρουμε ότι πειράματα κατέδειξαν ότι τόσο η σμύρνα όσο και
το λιβάνι περιέχουν ουσίες που
εμποδίζουν την δημιουργία όγκων.
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Δραστηριότητες
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου έγινε στο
Πνευματικό Κέντρο Άσκρης η παρουσίαση του
βιβλίου του Αναστασίου Αλ. Τζανίμη:
Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
Το χρονικό των ερευνών και των ανασκαφών
στην Κοιλάδα των Ελικωνιάδων Μουσών και
τα ευρήματά τους
Η εκδήλωση, παρουσία 100 περίπου ατόμων, καθήλωσε το κοινό με τη διδακτική παρουσίαση από την Νικολέτα Θεοφάνους - Γρεβενιώτη, την ουσιαστική ομιλία του συγγραφέα και τις επισημάνσεις από τον ναύαρχο
Χρήστο Λυμπέρη, τον Δήμαρχο Αλιάρτου
Γεώργιο Ντασιώτη, τον Παπαθανάση, τον εκδότη κ. Μπατσιούλα και τον πρόεδρο του Συλλόγου.
Την εκδήλωση συντόνιζε η Χαρά Μπαμπούλα.
Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης ομιλία με θέμα:
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
και ομιλητή τον δρα κ. Αναστάσιο Τσούτσα
παρουσία 50 περίπου ατόμων. Την εκδήλωση
συντόνιζε η Κατερίνα Λυμπέρη.
Ήταν μία άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία την οποία “έχασαν” πολλοί λόγω και της εορτής
του Αγίου Δημητρίου.
Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Άσκρης εκδήλωση με θέμα:
“Οι Αρβανίτες στην Βοιωτία”
με ομιλητή τον πρόεδρο του Συλλόγου. Η αίθουσα ήταν γεμάτη και οι περισσότεροι από
τα γύρω χωριά. Χαιρετισμό απεύθυναν οι:
Χρήστος Λυμπέρης, Παναγιώτης Κουρνέτας
και Οδυσσέας Καρβούνης, και μετά την ομιλία
ο Δήμαρχος και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπος Μπαμπούνης. Η
εκδήλωση συνεχίστηκε με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια από την Ελένη Χρήστου, η οποία μάγεψε με τη φωνή της και τις αναλύσεις
που έκανε. Τραγούδησαν επίσης ο Γιώργος Πικάσης και μία κυρία από το Άρμα. Συντονι-
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σμός και αναγνώσεις κειμένων από την Κατερίνα Μελετίου-Μαλέση.
Αρχαίο Θέατρο
Μετά από πολλές καθυστερήσεις συντάχθηκε η προγραμματική σύμβαση της ανασκαφής, πέρασε από το Περιφεριακό Συμβούλιο και αναμένεται να προωθηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για έγκριση.
Βυζαντινές Αρχαιότητες
Ζητήθηκε από την 23η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων η επίσκεψη αρχαιολόγου για εκμετάλλευση της επιστολής του Καθηγητή John
L. Bintliff, του Πανεπιστημίου Λάϋντεν και του
Πανεπιστημίου Εδιμβούργου, σχετικά με τον
νερόμυλο της Μεσιανής Βρύσης. Παράλληλα
θα εξετασθούν οι κακοτεχνίες στο βυζαντινό
μνημείο της Αναστάσεως του Χριστού και οι
“σπηλιές” στην Κουρσάρα.
Διάφορα
Αναμένεται η έγκριση για να αρχίσει ο καθορισμός αρχαιολογικής – περιβαλλοντολογικής διαδρομής σε συνεργασία με Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βοιωτίας, Εφορειών αρχαιοτήτων και Δημοτικού Σχολείου.
Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου
θα γίνει το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014.
---------------------------------------------------------------Λύση Σταυρολέξου 3ου τεύχους
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ENA TAΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Αφ' ότου οι Αλβανοί ήρθαν
στην χώρα μας είχα την εξής
απορία. Γιατί τα πρόσωπά
τους ήταν τόσο άγρια και φοβισμένα;' Επισκέφτηκα την
Αλβανία πέρυσι τον Μάιο, και
είδα ότι η χώρα ήταν καταπράσινη με πλούσια εύφορα
χώματα και ποτάμια, πού
λοιπόν οφειλόταν τόση αγριάδα στο βλέμμα τους; Ήταν ο φόβος και ο τρόμος του
καθεστώτος; η αγωνία του
αύριο; ή ήταν η αθεΐα; Ναι
αυτό ήταν και όλα μαζί. Η
Αλβανία το 1912 ιδρύθηκε
σαν κράτος. Το 1937 έγινε
επαρχία της Ιταλίας. Το
Νοέμβριο 1944 με την αποχώρηση των Γερμανών επιβλήθηκε το κομουνιστικό καθεστώς και άρχισε ο διωγμός της
θρησκείας. Το 1967 δόθηκε το
σύνθημα ολοκληρωτικού διωγμού και η Αλβανία ανακηρύχθηκε επισήμως το πρώτο
και μοναδικό άθεο κράτος
στον κόσμο και στην ιστορία,
στο οποίο απαγορεύτηκε συνταγματικά κάθε θρησκευτική έκφραση. Στις 10ετίες του
'70-'80 η εκκλησία διαλύθηκε
οριστικά. Όταν το 1991 το αλβανικό κομουνιστικό καθεστώς υποχώρησε υπό την πίεση διεθνών εξελίξεων όλα
ήταν ερειπωμένα. Τότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέλαβε την ανασύσταση της Εκκλησίας στέλνοντας εκεί, τον
Μητροπολίτη και καθηγητή
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών τον κ. Αναστάσιο Γιαννουλάτο.
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Ο Αναστάσιος λοιπόν ανέλαβε σαν Ιεράρχης των Ορθοδόξων της μαύρης χώρας,
και άρχισε το βαρύ έργο της
ανασυγκρότησης. Ο λαός τον
αγκάλιασε και τον αγάπησε
πολύ. Σήμερα ο Αναστάσιος
είναι Αρχιεπίσκοπος Τιράνων
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας. Ως Αρχιεπίσκοπος παρά
τις τεράστιες δυσκολίες κατόρθωσε να ανασυστήσει από
τα ερείπια την διαλυμένη επί
23 έτη Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Αλβανίας. Το
πριν και το μετά δείχνουν ένα
έργο τεράστιο που έγινε με
μόχθο σωματικό και ψυχικό.
Το όνομά του σημαίνει Ανάσταση της Ορθοδοξίας της
Αλβανίας. Περπάτησε τον
Γολγοθά αγόγγυστα, και εξακολουθεί να τον περπατά παρά τα 84 χρόνια του.
Ο Αναστάσιος γεννήθηκε
το 1929 στις 4 Νοεμβρίου στον
Πειραιά. Αριστούχος πτυχιούχος και διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής Παν/μίου
Αθηνών. Είχαμε λοιπόν την
τύχη για τρείς μέρες να επισκεφτούμε την Αλβανία και
συγκεκριμένα τον Αναστάσιο,
μια ομάδα συγγραφέων και
καλλιτεχνών της Βοιωτίας.
Ήμουν και εγώ τυχερή γιατί
υπήρχε θέση. Ο Αναστάσιος

μας περίμενε στην Αρχιεπισκοπή με τόση αγάπη και καλοσύνη όπως καλωσορίζει και
δέχεται τον καθένα. Η αγιοσύνη του μας θάμπωσε, δεν
θέλαμε να φύγουμε. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βοιωτίας
κ. Νικ. Τασιόπουλος και οι
λοιποί συγγραφείς του χάρισαν διάφορα βιβλία για να
πλουτίσει τις εκεί βιβλιοθήκες. Εκείνος αφού μας μίλησε,
μας χάρισε από ένα ημερολόγιο που απεικονίζουν τα έργα
του. Ακολούθησε λιτή δεξίωση, και γεμάτοι από το ΦΩΣ
του, τον ευχαριστήσαμε, του
ευχηθήκαμε να έχει αντοχή
να συνεχίσει το έργο του και
αποχωρήσαμε.
Κράτησα πολλά από την
σύντομη ομιλία του, αλλά το
ότι η Ανάσταση βρίσκεται μέσα στην Σταύρωση" τυπώθηκε για τα καλά στο νου μου.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε
τα ελληνικά χωριά, συζητήσαμε με τους έλληνες κατοίκους για τις εκεί δυσκολίες
και παίρνοντας τον δρόμο για
την επιστροφή, σταθήκαμε
στο Καλπάκι, για ένα τρισάγιο, στους πεσόντες, από τον
Παπαθανάση.
Από το χωριό μας είχαμε
την χαρά αυτού του σύντομου
ταξιδιού, ο Αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Συγγραφέων κ.
Γιάννης Πέππας, ο Παπαθανάσης, η κ. Χαρά Μπαμπούλα
Νικολοπούλου και εγώ που
σας μεταφέρω μερικά απ' όσα
απεκόμισα.
Ελένη Σταμάτη
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Γεννήθηκε στις 24-9-2013 και είναι κόρη του
Επαμεινώνδα Ανδρέου και της Ελένης Νικ. Σταμάτη.
Η Φωνή της Άσκρης εύχεται να ζήσουν οι νεραϊδούλες και να είναι καλότυχες

Πρόβλημα
Δύο ναυαγοί βρέθηκαν σε ένα νησί και συγκέντρωσαν όλες τις καρύδες που βρήκαν με σκοπό να
τις μοιράσουν το πρωί και να έχουν να τρώνε. Μόλις
κοιμήθηκαν σηκώθηκε ο πρώτος, μοίρασε τις καρύδες στα δύο, έκρυψε το μερίδιό του, πέταξε στις μαϊμούδες μία που περίσσευε και άφησε τις άλλες στο
σωρό. Μετά από λίγο σηκώθηκε ο δεύτερος και έκανε την ίδια δουλειά. Το πρωί όταν ξύπνησαν μοίρασαν τις καρύδες, πήρε ο καθένας το μερίδιο του και
πέταξαν αυτή που περίσσευε στις μαϊμούδες. Πόσες
ήταν οι καρύδες; (Για τους απαιτητικούς προτείνονται 3 ναυαγοί με ανάλογη διαδικασία).

Γεννήθηκε στις 6-8-2013 και είναι κόρη του
Χρήστου και της Μαίρης Παπαντωνίου

Μητροράφτης,
Ένας περιζήτητος μόδιστρος της εποχής του.
Δημήτριος Κωνσταντίνου του Αθανασίου και της Ελένης Ιωάννου Καπνογιάννη. Γεννήθηκε το 1876 και πέθανε
το 1958. Είχε δύο αδελφές την Πολυξένη
Πέππα και τη Μαρία (ανύπανδρη). Ράφτης στο επάγγελμα. Τα μοντελάκια
του ήταν πατατούκες σιγκούνια κάπες
και πουκαμίσες. Η άριστη τέχνη του
διαδόθηκε πολύ γρήγορα στην περιοχή
και έτσι πολλοί Βουλευτές της Βοιωτίας έρχονταν να ράψουν τις βουλευτικές τους ενδυμασίες. Παρ' ότι διέθετε
ραπτομηχανή τα περισσότερα ρούχα τα έραβε με το χέρι
του όπως φουστανέλες σιγκούνια και κάπες (χειροποίητες). Έραβε επίσης και ανδρικά παντελόνια, αφού προηΗ Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 4

γουμένως είχαν πάει στην νεροτριβή, διότι το
ύφασμα ήταν του αργαλειού. Ήταν μερακλής και μουστακαλής όπως τον βλέπετε
στην φωτογραφία και είχε κάνει δυο γάμους,
ο δεύτερος ήταν με την Πηνού. Δεν είχε παιδιά και υιοθέτησε τον αδελφό της Πηνούς,
Παναγή Πέππα. Στην θέση του σημερινού
σπιτιού της δημοσιάς, παράλληλα με το ατελιέ του υπήρχε και μπακάλικο που μπορούσε
να ψωνίσει κανείς από ζωοτροφές μέχρι κλωστές και υλικά ραπτικής.
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε Έφυγε
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Λυμπέρη
Κωνσταντίνα
συζ. Βασιλείου
9. 3.1936
2.10.2013
Τακμάκη
Μαρία
χηρ, Παναγιώτη
28. 3.1930
18.10.2013
Σαμαρτζής
Αθανάσιος
του Δημητρίου
21. 3.1921
22.10.2013
Ευαγγελίου
Αλεξάνδρα
χηρ, Ιωάννου
23. 3.1926
11.11.2013
Πικάση
Ασημίνα
χηρ. Χαραλάμπους
15. 4.1920
14.12.2013

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 4
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Η Βρύση στα Αλώνια.
Από αριστερά: Σωτηρία Λυμπέρη, Γεωργία Μπαμπούλα (μικρή) και ο σύζυγος της Σωτηρίας.

Επάνω. 4 Σεπτεμβρίου 1960. Από τον γάμο του Θεόκλητου
Παπαπαναγιώτου με την Ντίνα Ρουσέτη. Αναγνωρίστε τους
παρόντες.
Αριστερά. Έξω από τσαγκαράδικο, στο παλαιό σχολείο, εκαί που είναι τώρα το Πνευματικό Κέντρο. Κοντίνης Λυμπέρης (Λιοφίτης), Μιχάλης Μήτραινας και Κωστάκης Κιούσης.

Δωρεές για τον Σύλλογο και το περιοδικό
Ο Νικόλαο Νόκας
Η Χαρά Νικολοπούλου – Μπαμπούλα
Η Ελένη Μπίμπα – Σταμάτη

50 €
50 €
50 €

Σας ευχαριστώ, η Φωνή της Άσκρης
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 4
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