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Αγαπητοί φίλοι
Μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως (2 Φεβρουαρίου 2013) θα εκδίδεται κάθε τρίμηνο η εφημερίδα μας. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε το
έργο του Συλλόγου των Απανταχού Ασκραίων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση
των συμπατριωτών μας, αλλά και των φίλων της
Άσκρης, ειδικά τώρα που το χωριό μας προσπαθεί
να παίξει ένα ρόλο στα βοιωτικά δρώμενα. Εάν αρχίσει η επανέκδοση του περιοδικού ΑΣΚΡΑ, θα ανασταλεί η έκδοση της παρούσης. Πιστεύουμε πρωτίστως στην ηλεκτρονική ενημέρωση και επενδύουμε στην ιστοσελίδα www.hsiodos.gr. Ο ενημερωτικός σκοπός της εφημερίδας δίδει προτεραιότητα

στους συλλόγους της Άσκρης, τον Ελαιουργικό συνεταιρισμό και την τοπική κοινότητα. Είναι τιμή και
χαρά να φιλοξενούμε πρωτογενείς εργασίες αναγνωστών, αρκεί να μην είναι υβριστικές και να περιορίζονται στη μισή σελίδα. Οι περιορισμοί δεν
πρέπει να παρεξηγηθούν, διότι δεν επιζητείται η
διαφήμιση μέσω ύβρεων και αντιπαραθέσεων.

Τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου και ώρα 19.30 θα γίνει
στο βιβλιοπωλείο ΑΙΓΗΙΣ, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 11, Πειραιάς, η παρουσίαση του βιβλίου “Στρατιωτική Ιστορία της Βοιωτίας“ του
Ιωάννη Πέππα

Περιεχόμενα
Σύντομη ιστορία της Άσκρης
σελ. 3
Μάιος, ο μήνας των λουλουδιών
σελ. 4
Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων σελ. 6
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών
σελ. 7
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
σελ. 8
Νέα από τον Δήμο Αλιάρτου
σελ. 9
Η Ενορία μας
σελ.10
Βιβλιοπαρουσιάσεις
σελ.11
Δραστηριότητες Συλλόγου
σελ.12
Περπάτημα στον Ολμειό
σελ.13
ΑΟ Άσκρης
σελ.14
Κοινωνικά
σελ.14,15
Παλιές φωτογραφίες
σελ.16
Αποστολή και διανομή της εφημερίδας μας
Η εφημερίδα αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου: www/hsiodos.gr. Κατ’ εξαίρεση τυπώνεται και αριθμός αντιτύπων, τα οποία διατίθενται από τα καταστήματα του χωριού.
Όσοι από τους αποδέκτες επιθυμούν να τη λαμβάνουν ηλεκτρονικά, να στείλουν τα e-mail τους στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι επιθυμούν να τη λαμβάνουν ως έντυπο πρέπει να δώσουν στην ταμία του Συλλόγου 10 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 (Για τις διαφημίσεις ισχύει ειδικό κοστολόγιο).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Το ενδιαφέρον μου εδώ και 13 χρόνια για το
χωριό μου ήταν και είναι γνωστό, στους περισσότερους αναγνώστες.
Έντεκα χρόνια με την έκδοση εφημερίδαςπεριοδικό ΑΣΚΡΑ και δύο χρόνια που συμπαρίσταμαι στον Σύλλογο Φιλοπροόδων.
Αυτό τον καιρό που όλα τείνουν να σιωπούν
και να σβήνουν, η εγερτήρια ΦΩΝΗ της ΑΣΚΡΗΣ ανατέλλει με ελπίδα κάτω από δύσκολες συνθήκες {κυρίως οικονομικές} και έρχεται
ν' αγωνιστεί για τις ρίζες και την ιστορία του
τόπου μας.
Είναι η συνέχεια του περιοδικού ΑΣΚΡΑ
που για κάποιους λόγους σιώπησε.
Η έκδοση αυτή αποτελεί επίτευγμα στην
ολιγόχρονη ιστορία του Συλλόγου Φιλοπροόδων, η οποία θα διασώσει και διαδώσει τα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του χωριού
μας.
Το νέο περιοδικό στις όμορφες σελίδες του
θα φιλοξενήσει όλα τα νέα της Άσκρης δοσμένα από τους τοπικούς Συλλόγους ,τις εκδηλώσεις που είναι τόσες πολλές και ενδιαφέρουσες
{κάθε μήνα και εκδήλωση} και πάνω απ’ όλα
τα νέα για την εξέλιξη του αρχαίου Θεάτρου.
Φυσικά, το οπισθόφυλλό του θα κοσμούν παλιές και συγκινητικές φωτογραφίες.
Με τον ερχομό λοιπόν της Άνοιξης και της
Ανάστασης καλωσορίζουμε την ΦΩΝΗ της
ΑΣΚΡΗΣ και ευχόμαστε να είναι καλοδεχούμενη απ’ όλους μας, φίλους και συγχωριανούς,
και καλοτάξιδη.

Η φωνή της Άσκρης εύχεται :
Τις άγιες ημέρες του Πάσχα να τις περάσετε
όσο πιο ειρηνικά, όμορφα και ευχάριστα γίνεται και ο Αναστάς Θεός της Αγάπης ν’ αναστήσει μέσα στον καθένα μας και στην πολύπαθη πατρίδα μας ότι καλλίτερο υπάρχει.

Καλή Ανάσταση

Σελίδα 2

Σύντομη Ιστορία της Άσκρης
Η σημερινή Άσκρη αποτελεί συνέχεια της αρχαίας
πόλης που κτίστηκε, σύμφωνα με τον Παυσανία
(9,29,1-2), από τον Οίοκλο και τους Αλωάδες (Ώτο
και Εφιάλτη), οι οποίοι σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη 1,49-55) κατάγονταν από τον
«Έλληνα» τον γιο του Δευκαλίωνα (Έλληνας – Αίολος – Κανάκη - Αλωέας – Αλωάδες). Την εποχή εκείνη οι κάτοικοι ζητούσαν βοήθεια από τους απογόνους του Έλληνα, οι οποίοι εξαπλώνονταν προς
νότο. Οι Αλωάδες έφεραν μαζί τους και τη λατρεία
των Μουσών, οι οποίες έκτοτε ονομάζονται Ελικωνιάδες, ενώ η άνω κοιλάδα του Περμησσού ποταμού, Κοιλάδα των Μουσών. Στο λεξικό του Ησύχιου
το λήμμα Άσκρα σημαίνει δρυς άκαρπος. Δρύες είναι τα δένδρα γύρω από το ύψωμα Κουρσάρα, κοντά στο οποίο βρισκόταν η αρχαία Άσκρη. Αλλά και
η ετυμολογία των ονομάτων, Ώτος από το ωθέω =
αλωνίζω και Εφιάλτης από το εφάλλομαι = πατάω
σταφύλια, καταδεικνύει τη διαχρονική ασχολία των
κατοίκων της Άσκρης.
Την αρχαιότητα της Άσκρης, πριν από όλους τους
οικισμούς του Δήμου, και με ελληνικό φύλλο (Αιολείς), καταδεικνύουν και τα λείψανα μυκηναϊκής
εποχής που υπάρχουν στον οχυρωματικό περίβολο
της ακρόπολης, στην Ιπποκρήνη και στο βωμό του
Δία. Η πρώτη αναφορά στην Άσκρη γίνεται από τον
Ησίοδο ο οποίος, με το έργο του, δίνει πολλά στοιχεία για αυτή.
Η Άσκρη, σύμφωνα με τον Ζηνόδοτο τον Εφέσιο,
παιδαγωγό των τέκνων του Πτολεμαίου, ιδρυτή της
βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας και πρώτο διορθωτή
των έργων του Ομήρου, έλαβε μέρος στον Τρωικό
πόλεμο, ως «Άρνη» πολυστάφυλλος. Πράγματι, ακόμη και σήμερα έχει τα περισσότερα αμπέλια από
όλα τα χωριά της Βοιωτίας. Οι πόλεις που αναφέρονται σαν «Άρνη» και καταποντίστηκαν από
πλημμύρες είναι αδύνατο να είχαν αμπέλια.
Στην Άσκρη γεννήθηκε, έζησε και πέθανε ο μεγάλος επικός ποιητής Ησίοδος, ο οποίος με τη «Θεογονία» δίνει το πλαίσιο της θρησκείας - φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων, ενώ με το «Έργα και Ημέραι» δίνει απλές συμβουλές για την καθημερινή
συμβίωση των ανθρώπων, που έχουν ευρεία ισχύ
και σήμερα. Ταυτόχρονα γίνεται ο ανάδοχος των
Ελλήνων αφού αυτός χρησιμοποιεί για πρώτη φορά
το όνομα Έλληνες. Ο Όμηρος ονομάζει Έλληνες
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μόνον τους Μυρμιδόνες του Αχιλλέα. Το έργο του
Ησιόδου είναι τιτάνιο και σίγουρα θα χρησιμοποίησε στοιχεία από το ιερατείο των Μουσών, το οποίο
ήταν γνώστης της ορφικής διδασκαλίας, αν λάβουμε υπόψη ότι στους πρώτους κατοίκους της Άσκρης
περιλαμβάνονταν και Θράκες. Εξάλλου και ο ίδιος
λέγει ότι τον δίδαξαν οι Μούσες.
Στην κοιλάδα των Μουσών και την ευρύτερη περιοχή της Άσκρης, συναντά κανείς πάρα πολλά αρχαία λείψανα. Λείψανα διαχρονικά, από την Μυκηναϊκή περίοδο, τους ιστορικούς χρόνους, την Ρωμαϊκή εποχή, το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία, που
δείχνουν αδιάψευστα την ύπαρξη συνεχούς ζωής
πέρα από 3.500 χρόνια.
Στην ανατολική κορυφή του Ελικώνα βρίσκονται
τα ερείπια αρχαίου κτίσματος, από όχι καλά δουλεμένη πέτρα. Πιθανόν να πρόκειται για το βωμό του
Δία, αφού εν Ελικώνι δε βωμός του Διός του Ελικωνίου, όπως γράφει ο σχολιαστής των έργων του Ησιόδου. Περί τα 200 μέτρα βόρεια του ναού, συναντάμε την περίφημη πηγή «Ιπποκρήνη». Η Ιπποκρήνη είναι μια ευχάριστη θέση και αξίζει να την
επισκεφτεί κανείς. Η πηγή βρίσκεται ακριβώς κάτω
από την οφρύ του βουνού σε μια λόχμη από έλατα,
είναι μακριά από τον ανθρώπινο θόρυβο και προκαλεί τα συναισθήματα όπως εκείνα που εκφράζονται στην Ελληνική Ανθολογία από τον Ονέστο:
Ανεβαίνοντας στον Ελικώνα κουράζεσαι πολύ, αλλά χορταίνεις με το γλυκό νερό της κρήνης του Πήγασου• έτσι και της σοφίας ο δρόμος είναι ανηφορικός• αν όμως φτάσεις στην άκρη της κορφής, θα δοκιμάσεις τις χάρες των Μουσών της Πιερίας.
Γύρω από την Ιπποκρήνη και το βωμό του Δία
χόρευαν οι Μούσες, σύμφωνα με τη Θεογονία του
Ησιόδου.
(Συνέχεια στο επόμενο)

Ο αγροτικός γυναικείος συνεταιρισμός “Αλιάρτεια νύμφη” λειτουργεί και στην πλατεία της Άσκρης. Η επιθυμία
των επισκεπτών για τοπικά
προϊόντα ικανοποιείται. Το
περιοδικό εύχεται καλές δουλειές και κατάλληλη προβολή της Άσκρης.

Σελίδα 3

Μάιος ο μήνας των Λουλουδιών
ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Από το βιβλίο « Η Νοημοσύνη των Φυτών»

Η Υδρόχαρη Βαλισνέρια
Η Βαλισνέρια είναι μια μικρή
πόα αρκετά ασήμαντη, που δεν
έχει τίποτα από την εξωτερική
χάρη του Νούφαρου ή άλλων
υποβρυχίων πολυτριχιών. Στο
φυτό αυτό λοιπόν η φύση διάλεξε να διασκεδάσει φορτώνοντάς την με μια ωραία ιδέα.
Όλη του τη ζωή αυτό το μικρό φυτό ,την
περνάει στον βυθό του νερού, μέσα σ ένα μισόύπνο ως την ώρα του γάμου, όταν ποθήσει μια
καινούργια ζωή…
Τότε τι γίνεται? Το θηλυκό άνθος ξεδιπλώνει
αργά την μακριά σπείρα του μίσχου του ανεβαίνει, αναδύεται και απλώνεται στην επιφάνεια του τέλματος.
Από την γειτονική κοίτη τα αρσενικά λουλούδια ,που κοιτάζουν θηλυκό δια μέσου του
ηλιοφώτιστου νερού, ορθώνονται και αυτά γεμάτα ελπίδα, προς εκείνο που σαλεύει, και
τους περιμένει, τους προσκαλεί σ’ ένα κόσμο
μαγικό .
Αλλά φθάνοντας στα μισά του δρόμου νοιώθουν να τους σταματούν βάσανα και δυσκολίες.
Ο μίσχος τους που είναι η ζωή τους όλη, είναι πολύ κοντός, δεν θα φθάσουν ποτέ στο
βασίλειο του φωτός, εκεί όπου μονάχα μπορεί
να συντελεστεί η ένωση των στημόνων και του
ύπερου.

Τώρα αυτό μέσα στη φύση είναι απροσεξία
ή πολύ σκληρή δοκιμασία.
Φανταστείτε το δράμα αυτού του πόθου που
τον προσβάλλει. Τ’ αρσενικά είχαν την προαίσθηση, μήπως αποτύχουν. Πάντοτε κουβαλούν
στην καρδιά τους μια αμπούλα αέρα, όπως
κλείνει κανείς στην καρδιά του μια σκέψη απέλπιδος απολύτρωσης.
Θα λέγαμε ότι διστάζουν μια στιγμή . Έπειτα
με μια μεγαλόπρεπη προσπάθεια –την πιο υπερφυσική-για να φθάσουν μέχρι την ευτυχία,
κόβουν αποφασιστικά το μέσον που τους κρατά στη ζωή.
Αποσπούνται από το μίσχο τους ,και με ορμή απαράμιλλη, ανάμεσα στις μαργαριταρένιες φουσκαλίδες τα πέταλά τους έρχονται να
ξανανοίξουν στην υδάτινη επιφάνεια.
Λαβωμένα θανάσιμα, μα στραφταλιστά και
λεύτερα πλέουν μια στιγμή δίπλα στις ξένοιαστες αρραβωνιαστικιές τους. Το σμίξιμο
τελείωσε και μετά οι θυσιασμένοι αρσενικοί
πηγαίνουν να σβήσουν στην όχθη, ενώ η σύζυγος, μητέρα πια, κλείνει τον κάλυκά της, όπου ζει η τελευταία πνοή του πατέρα ,τυλίγει
τον μίσχο της και ξανακατεβαίνει στα βάθη
για να κυοφορήσει τον καρπό του ηρωικού φιλήματος
Οι Γάμοι της Υδρόχαρης Βαλισνέριας αποτελούν το τραγικότερο επεισόδιο της ερωτικής
ζωής των φυτών.

Πνευματικό Κέντρο Άσκρης
Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω
50 περίπου χρόνια θα θυμηθούμε
το ντιβάνι, τον τεράστιο αυτό
χώρο, που χωρούσε όλο το χωριό,
και δίπλα του το παλιό σχολείο.
Αυτό το οικόπεδο της εκκλησίας
παραχωρήθηκε στην Κοινότητα
για να κτιστεί το σχολείο και λί-
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γο πριν το 1940 με την λειτουργία
του σημερινού σχολείου το κτίριο
έγινε Κοινοτικό κατάστημα.
Αργότερα δόθηκε στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό όπου ανήκει και σήμερα. Εδώ και ένα χρόνο ,ο Συνεταιρισμός το παραχώρησε στον Σύλλογο Φιλοπροό-

δων <Ο ΗΣΙΟΔΟΣ> για να το διαμορφώσει όπως το βλέπετε σήμερα, σαν Πνευματικό Κέντρο,
όπου θα χρησιμοποιείται απ' όλους τους Συλλόγους και θ ανήκει σ' όλο το χωριό.

Σελίδα 4

Πρωτομαγιά στα ΔΥΟ ΠΟΤΑΜΙΑ
Η ανακοίνωση έγραφε: Πρωτομαγιά
στα δύο ποτάμια με τις παρέες σας ,το
φαγητό και το κέφι. Μια περιοχή που
πάντα είχε ζωή, αλλά στο γρήγορο
πέρασμα από κει ίσως δεν είχε δοθεί
και πολλή σημασία. Ένα χρόνο πριν η
ιδέα του Συλλόγου Φιλοπροόδων, με
πολλή προσωπική εργασία μελών του
και με ελάχιστα χρήματα, υλοποιήθηκε και έκανε το όμορφο κομμάτι της
περιοχής μας ομορφότερο.
Όλα ξεκίνησαν με τον Αγιασμό. Ο
παπά-Στρατής στεκούμενος στο μέσον της ξύλινης ρομαντικής γέφυρας,
διάβασε το ευαγγέλιο, έριξε το σταυρό
στην μικρή λιμνούλα αγιάζοντας το
νερό, την γέφυρα και όλους εμάς που
παρακολουθούσαμε, κι έδωσε τις ευχές του.

Έτσι λοιπόν τίμησαν
την ημέρα εκείνη αρκετοί χωριανοί και φίλοι.
Το έτοιμο ψητό του Χάρη και οι ψησταριές από
τις παρέες, ανέδυαν τις
μυρωδιές του φρεσκοψημένου κρέατος. Τα
συμπληρωματικά φαγητά, τα κρασιά και οι πεντανόστιμες πίττες, η όρεξη ,το κέφι, το κλαρίνο και ο χορός,
έκαναν μια Πρωτομαγιά αξέχαστη.
Φέτος ελάτε να γιορτάσουμε και πάλι την Πρωτομαγιά στα Δύο Ποτάμια. Τα τρόφιμα δικά σας. Ο Σύλλογος θα βάλει το κρασί, προσφορά από τα οινοποιεία
του χωριού. Θα υπάρχει φωτιά για να ψήσετε. Οι ψησταριές δικές σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση να απευθυνθείτε στον
Χάρη Κλεφτογιάννη.
Σας περιμένουμε

Μια εκδρομή στα μέρη μας.
Στις 16 του Μάη 2012 μια ομάδα γυναικών από
την Αθήνα επισκέφθηκαν το χωριό μας.
Πρώτη στάση κοντά στον Πύργο για ν' απολαύσουμε το καταπράσινο τοπίο που απλωνόταν μπροστά μας, της Κοιλάδας των Μουσών.
Επόμενος σταθμός στο εκκλησάκι του Χριστού
όπου προσκυνήσαμε και ψάλλαμε. Περάσαμε
από την Μεσιανή βρύση δροσιστήκαμε και συνεχίσαμε για τα δυό ποτάμια όπου μας άνοιξε
η όρεξη και προγευματίσαμε.
Ο προορισμός της ομάδος ήταν το Αρχαίο
Θέατρο και ο Ναός των Μουσών. Εκεί τελείωσε και η ενημέρωση που είχα αρχίσει από την
πρώτη στάση.

Περάσαμε την καινούργια ξύλινη γέφυρα και
οδήγησα την ομάδα στο Χαλίκι όπου γευματίσαμε με φαγητά πού είχαν φέρει μαζί τους,
εκτός από κρασί ψωμί και χόρτα που τούς προσέφερα.
Παλιότερα η ομάδα και η ομαδάρχης είχαν
επισκεφτεί τα μέρη μας έμειναν κατενθουσιασμένες από την καταπράσινη φύση και προ
πάντων από την ενέργεια του χώρου που ένοιωσαν. Το βραδάκι μας αποχαιρέτησαν με πολλές ευχαριστίες και μας υποσχέθηκαν πως θα
ξανάρθουν ν' αφήσουν την αγάπη τους στον
όμορφο τόπο μας.
Τις περιμένουμε με χαρά ( Ε.Σ.)

Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άσκρης δημιουργήθηκε μετά την κατοχή και αμέσως εκμεταλλεύθηκε την αμερικανική βοήθεια από
το «Σχέδιο Μάρσαλ» για να κατασκευάσει το
συνεταιριστικό ελαιοτριβείο. Η σοβαρή υποτίμηση της δραχμής, το 1953, διπλασίασε το χρέος, το οποίο επαύξησαν κάποια διοικητικά

συμβούλια υποθηκεύοντας και τα περιουσιακά
του στοιχεία. Η σημερινή διοίκηση κατάφερε
να αναστήσει το ελαιοτριβείο, να πωλήσει έγκαιρα το ελαιόλαδο και να παραδίδει στους
συνεταίρους ένα υπέροχο λάδι, ειδικά αυτό με
κρύο νερό. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και γρήγορα να φθάσουμε και στην τυποποίηση.
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Απόσπασμα από το μητρώο αρρένων
1833
Μπαμπούλας
Κωνσταντίνος
1836
Χρήστου
Κωνσταντίνος
1837
Πετούσης
Χαράλαμπος
1838
Κολοκυθάς
Ιωάννης
Ματθαίος
Αθανάσιος
Σταμάτης
Κωνσταντίνος
1839
Γιακουμής
Αθανάσιος
Καπηνιάρης
Αθανάσιος
Καπνογιάννης Χρήστος
1840
Κιούσης
Σωτήριος
Σταμάτης
Νικόλαος
1842
Δεδούκος
Αθανάσιος
1844
Γεωργούλας
Αθανάσιος
Ιωάννου
Ηλίας
1846
Αργυρίου
Αργύριος
Ζαχαρίας
Νικόλαος
Κοκκίνης
Γεώργιος
Παπαπαναγιώτου Γεώργιος
1847
Λυμπέρης
Λουκάς
1849
Αναδιώτης
Κωνσταντίνος
Κλεφτογιάννης Ιωάννης
Τάτσης
Αλέξιος
1850
Γαλάνης
Δημήτριος
Καραγάτσουλης Γεώργιος
Μικροπέππας Κωνσταντίνος
1851
Καπνογιάννης Πάνος
Λυμπερίου
Βασίλειος
Λυμπέρης
Παναγιώτης
Μάτζαλης
Αναστάσιος
1852
Μελετίου
Βασίλειος
1855
Μήτραινας
Ιωάννης
1854
Κιούσης
Λουκάς
Λιανός
Αθανάσιος
Παπαντωνίου Αθανάσιος
Σαμαρτζής
Δημήτριος
Τάτσης
Μιχαήλ
Χαλκιόπουλος Ευάγγελος
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1855

Αθανάσιος

Βαλμάς
Τζανίμης

Κωνσταντίνος Αναγνώστης
Λουκάς
Νικόλαος
1856

Αθανάσιος
Παναγιώτης
Αγγελής
Ρέππας
Αναστάσιος
Γεώργιος
Αναγνώστης
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Πανούσης
Ιωάννης
Παναγιώτης

Λυμπέρης
Δημήτριος
Πέππας
Γεώργιος
Παπαπαναγιώτου Ευθύμιος
Τουρίκης
Βασίλειος
1857

Βούσουρας
Κιούσης
Λάμπρου
Ρουσέτης

Γεώργιος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Γρηγόριος

Αγγελίνας

Γεώργιος

Αθανάσιος
Αναστάσιος
Παναγιώτης
Ιωάννης
Θεόδωρος
Δημήτριος
Δημήτριος
Αναστάσιος

Κωνσταντίνος
1859

Κλεφτογιάννης
Μήτραινας
Στεργίου
Χρήστου

Στέργιος
Δημήτριος
Περικλής
Σωτήριος

Λυμπέρης
Μπαμπούλας
Ποντίκης

Γεώργιος
Νικόλαος
Στέργιος

Δήμου
Κουτσής
Μπαμπούλας
Ποντίκης

Δημήτριος
Αθανάσιος
Δημήτριος
Δημήτριος

Δήμου

Αθανάσιος

Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Θεόδωρος
Κωνσταντίνος

1860

Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
1861

Ιωάννης
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Παναγιώτης

1862

Δημήτριος

1863

Δήμου
Λεπενιώτης
Λυμπέρης
Μπάτσαρης
Σταμάτης
Σταμάτης
Τακμάκης

Βασίλειος
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Χαράλαμπος
Στυλιανός
Γεώργιος
Γεώργιος

Ιωάννης
Δημήτριος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Μήτρος

1864

Ζαρίφης
Λουκάς
Κλεφτογιάννης Μιχαήλ
Λεβέτας
Αναστάσιος
Μπακλάκος
Αθανάσιος
Παπαχρήστου Γεώργιος
Χολιασμένος
Ιωάννης

Κωνσταντίνος
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Αναστάσιος

1865

Γεώργιος
Νικόλαος
Αθανάσιος
Αντώνιος
Χρήστος
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος

Αναστάσιος
Νικόλαος
Βασίλειος
Γεώργιος

1858

Νικόλαος
Χρήστος
Χρήστος
Παναγιώτης

Νικόλαος
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος

Κολοκυθάς
Μαργαρίτης
Παπαντωνίου
Ρουσέτης
Τσιώρας
Χρήστου

Χαράλαμπος
Νικόλαος
Σωτήριος
Λάμπρος
Αγγελής
Βασίλειος

Παναγιώτης
Αγγελής
Αναστάσιος
Γεώργιος
Μιχαήλ
Γεώργιος
(Συνεχίζεται)
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Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Άσκρης
Εκ μέρους του Συλλόγου
Γυναικών Άσκρης καλωσορίζουμε το νέο περιοδικό «Φωνή της Άσκρης», και ευχόμαστε στους συντελεστές της
έκδοσης καλή κυκλοφορία.
Απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε
ο χρόνος πού πέρασε ήταν
αρκετός και τα θέματα για
την έκδοση αυτή πολλά, καθώς και του Συλλόγου μας. Γι
αυτό ακριβώς τον λόγο θα
προσπαθήσω να είμαι σύντομη έως αποκατασταθούν
οι ρυθμοί και θα μπορούμε
τότε να αναλύουμε ή και να
τονίζουμε περισσότερο τα
πεπραγμένα μας.
Φεστιβάλ παραδοσιακού
χορού. Τον Ιούνιο η ετήσια
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού
με έξι χορευτικά που παρουσίασαν χορούς από διάφορα
μέρη της χώρας μας με μεγάλη επιτυχία. Ευελπιστούμε
να γίνει και φέτος το καλοκαίρι
Μονοήμερη εκδρομή στο
Πήλιο, καθώς και 3ήμερη
στα Ιωάννινα, όπου επισκεφθήκαμε το Σπήλαιο, το Κάστρο, το Νησί της κυρά Φροσύνης, τα υπέροχα Κέρινα
Ομοιώματα, την Κόνιτσα, τα
Πέτρινα Γεφύρια του Βίκου,
καθώς και την Παναγιά την
Μολυβδοσκέπαστη στα σύνορα Ελλάδας –Αλβανίας.
Αγιογράφηση της εικόνας της Αγίας Παρασκευής,
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όπου με αυτοκίνητο του Δήμου πήγαμε λειτουργήσαμε
και τοποθετήσαμε την εικόνα
την ημέρα της γιορτής Της
μαζί με την εκκλησιαστική
Επιτροπή. Μετά το πέρας της
λειτουργίας προσφέραμε φαγητό στους πιστούς όπως κάθε χρόνο. Σκεπτόμαστε να
φτιάξουμε ένα προσκυνητάρι για την Εικόνα, όποιος
μπορεί και θέλει ας απευθυνθεί στον Σύλλογό μας.
Γιορτή Κρασιού τον Σεπτέμβρη με ζωντανή μουσική, χορευτικά και προσφορά
από μας σ όλους τους παρευρισκομένους
που ήταν
πάρα πολλοί, σταφύλια και
τα παράγωγά τους. Η εικόνα
των παιδιών που πατούσαν
παραδοσιακά τα σταφύλια
έκλεψε την παράσταση.
Μονοήμερη εκδρομή τον
Σεπτέμβρη στην Κύμη Ευβοίας στην Μονή του Σωτήρος για προσκύνημα, και επίσκεψη σ ένα από τα 5 ωραιότερα λαογραφικά Μουσεία της χώρας μας .
Ιατρικές εξετάσεις από
ειδικούς ιατρούς στα μέλη
του Συλλόγου μας.
Διασκέδαση. Παρακολουθήσαμε δύο θεατρικές παραστάσεις.
Τελειώνω με την κοπή της
πίτας 2012 στην ταβέρνα του
χωριού με ζωντανή μουσική.
Ήταν μια ευχάριστη και δια
σκεδαστική βραδιά με πολ-

λούς καλεσμένους από τους
Συλλόγους όλων των Σωματείων του Δήμου και των όμορων
Δήμων.
Από τον Σύλλογό μας θερμές
ευχές για Καλή Ανάσταση.
Η πρόεδρος
Ανθούλα Ρουσέτη

Εντός των προσεχών ημερών
ανοίγει το συγκρότημα του Σωτηρίου Τσιώρα στην έξοδο του
χωριού προς Αλίαρτο. Σε μία
έκταση 40 στρεμμάτων με δένδρα γκαζόν και θέα, με λίμνη
ποτάμι και άλογα, μπορεί κανείς να απολαύσει την έξοδό του
μακριά από θορύβους και ενοχλητικές παρουσίες. Εκτιμούμε
ότι θα φέρει πολλούς επισκέπτες στο χωριό, συμβάλλοντας
στην αναβάθμισή του. Όσο για
εμάς, θα μας δοθεί η ευκαιρία
να δούμε και τους Παλαιοπαναγαίους που έρχονται στο χωριό
αλλά δεν βγαίνουν στην πλατεία, για διαφόρους λόγους. Στο
επόμενο τεύχος θα αναφερθούμε εκτενώς στο κτήμα του κυρίου Τσιώρα.
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Κείμενα – φωτογραφίες από τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεώργιο Γαλάνη

Μαθητές από τα παλιά
Στο τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς
(Ιούνιος 2012), κατά την καθιερωμένη σχολική
εορτή του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άσκρης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. τίμησε με αναμνηστική πλακέτα ορισμένους
παλαιούς αποφοίτους του Δημοτικού μας Σχολείου, οι οποίοι μέσα από την λαμπρή σταδιοδρομία τους τίμησαν τον τόπο μας και την πατρίδα μας. Ζητούμε συγνώμη εάν δεν συμπεριλάβαμε στους τιμώμενους και κάποιους άλλους συγχωριανούς, διότι ήταν η πρώτη φορά
που ο Σύλλογός μας προχώρησε σε μία τέτοια
εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι τυχόν παραλήψεις
και λάθη είναι δικαιολογημένα, υποσχόμαστε
να επανορθώσουμε στο μέλλον.

Οι τιμηθέντες ήσαν ο Ευάγγελος Κωνσταντίνου και οι
εικονιζόμενοι με τον πρόεδρο του Συλλόγου.

Από αριστερά: Αναστάσιος Τζανίμης, Γεώργιος Χρήστου, Χρήστος Λυμπέρης, Γεώργιος Γαλάνης, Παντελής Μήτσαινας και
Ιωάννης Πέππας.

Σχολική εορτή Ιούνιος 2012
Θεατρική παράσταση: “Ο Μάγος με τα χρώματα”
Από αριστερά: Κωνσταντίνος Λυμπέρης, Ελπινίκη Χολιασμένου
και Αλεξάνδρα Μπαμπούλα.

Σχολική εορτή Ιούνιος 2012
Θεατρική παράσταση: “Ο Μάγος με τα χρώματα”
Από αριστερά: Τζένη Τσάγκου, Αργυρώ Γαλάνη
και Βασιλική Μάρκου.

Ιστορικές Επέτειοι
Στις 25 Μαρτίου 2013 έγινε, όπως κάθε χρόνο η εθνική
εορτή από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άσκρης στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων και
η κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους. Ακολούθησε η
παρέλαση των μαθητών και μαθητριών υπό τα ενθουσιώδη
χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.

Σημείωση σύνταξης
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2012
Στην πρώτη σειρά Αργυρώ Γαλάνη και η σημαιοφόρος Βασιλική Μάρκου.
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Το σχολείο μας είναι πολύ καλό αλλά συνεχώς φθίνει. Τουλάχιστον ας παριστάμεθα στις εκδηλώσεις
του ώστε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να τους ενισχύουμε την αγάπη για τον τόπο μας.
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Νέα από τον Δήμο Αλιάρτου
Λαϊκό Πανεπιστήμιο στην Αλίαρτο
Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αλιάρτου λειτουργεί μία φορά το μήνα το Ελεύθερο Λαϊκό Πανεπιστήμιο, με ιδρυτικά
μέλη τον Δήμο Αλιάρτου και την Εταιρεία
Βοιωτικών Μελετών (ΕΒΜ), σε συνεργασία
με το “Κοινό των Βοιωτών για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον”. Μέχρι τώρα μίλησαν εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των
οποίων και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β’.
Το Πανεπιστήμιο έγινε πλέον θεσμός και
πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές.
Σημαντικό έργο επιτελείται από το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου. Όποιος
μπορεί να προσφέρει, ας το κάνει.

Περιμένουμε ενέργειες από την
Τοπική Κοινότητα
Από τη θεατρική παράσταση της “ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ”, 9 Αυγούστου 2010, κάποιος σπάζει συνεχώς τους κρουνούς στη Μεσιανή Βρύση.
Κάποιος άλλος καταστρέφει συνεχώς τη βάνα
παροχής ύδατος στην γεώτρηση του Αγίου Ιωάννη, με αποτέλεσμα να αποκλείονται οι πολλοί κάτοικοι, που δεν έχουν χώρο να κουβαλούν
περιττούς σωλήνες κλπ.
Μετά την αφαίρεση των καπακιών από όλα
τα φρεάτια και την κλοπή όλων των πινακίδων
σημάνσεως, ήλθε και η σειρά του οικίσκου της
Σκάλας, από τον οποίο αφαίρεσαν την πόρτα και
κατέστρεψαν την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Οι αγροτικοί δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Περιμένουμε…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΣΚΡΗΣ
Στην Άσκρη στις 17 Μαρτίου
2013, την τελευταία Κυριακή
της Αποκριάς πραγματοποιήθηκε καρναβάλι. Ήταν μια
απόπειρα όλων των συλλόγων
μέσω της οποίας απέδωσε η
συλλογική προσπάθεια.
Στολίστηκε η πλατεία μας
από γυναίκες και παιδιά του
χωριού και το αποτέλεσμα
ήταν παραμυθένιο. Το αποκριάτικο πνεύμα άγγιξε μικρούς και μεγάλους.
Στις 2 το μεσημέρι ξεκίνησε η παρέλαση των συμμετεχόντων καρναβαλιστών . Έλαβαν μέρος
πολλά γκρουπ με διάφορα θέματα όπως : μπεμπέκες εν δράσει, σεΐχηδες, ο γανωτής, ο τσιγγανομαχαλάς κ.α.
Η εκδήλωση έκλεισε με τους άντρες του χωριού να χορεύουν το πιπέρι και τις γυναίκες να
πλέκουν το γαϊτανάκι. Το κέφι και ο χορός κράτησαν ζωντανά μέχρι αργά το απόγευμα, όπου
όλοι χόρευαν στην πλατεία της Άσκρης.
Συνοψίζοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον δήμαρχο για την παρουσία του και
όλους όσους βοήθησαν στη διοργάνωση του καρναβαλιού.
Ευχαριστούμε
Ευχόμαστε όλοι στην καθιέρωσή του.
Οι Σύλλογοι της Άσκρης (ΝΤ)
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Εκκλησιαστικά Νέα / Η Ε Ν Ο Ρ Ι Α Μ Α Σ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάσαμε την
μνήμη του Αγίου Βλασίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Γεωργίου και
των ιερέων πατέρων Ευστρατίου, Ευαγγέλου ο οποίος είχε φέρει κόσμο από το Τάχι, Γεωργίου, Αθανασίου, Ιωάννου και πλήθος πιστών. Μετά το
πέρας της θείας λειτουργίας προσφέρθηκε καφές
και διάφορα εδέσματα σε όλο τον κόσμο στα καφενεία του χωριού. Κατόπιν ο Ποιμενάρχης μας επισκέφθηκε μαζί με τον Παπά-Στρατή, τον πρόεδρο κ.
Μπαμπούλα και μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τον ναό του Αγίου Βλασίου για να διαπιστώσει και ο ίδιος την ετοιμόρροπη κατάσταση που
βρίσκεται ο ναός και πρέπει άμεσα να γίνουν διάφορες εργασίες στήριξης. Ήδη το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο μαζί με τον Δήμο προχωρούν στη εκπόνηση μελέτης εργασιών του Ναού. Η ανταπόκριση
του κόσμου είναι μεγάλη να συνεισφέρει από το
υστέρημά του λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική κατάσταση πού βρίσκονται σήμερα οι συμπολίτες μας.
Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε να αναστηλώσουμε τον Ναό ώστε να ξαναλειτουργήσει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ.
Δεύτερη μέρα του Πάσχα στον Άγιο Γεώργιο.
Στις 9 Μαΐου στον Άγιο Νικόλαο
Στις 13 Ιουνίου της Αναλήψεως στο Χριστό.
Στις 20 Ιουλίου στον Προφήτη Ηλία.
Στις 26 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή που κάνουμε
και το μικρό πανηγυράκι. Και
Την 1η Σεπτεμβρίου στον Όσιο Μελέτιο.
Καλούμε τους πιστούς να τιμήσουν τους Αγίους
μαζί μας.
Ευχόμαστε στη «ΦΩΝΗ της ΑΣΚΡΗΣ» καλή πορεία, καλή τύχη και πάντοτε να προβάλλει εκτός
από τις εκδηλώσεις και τα διάφορα προβλήματα
του χωριού μας.
Ευχόμαστε σε όλους καλό Πάσχα και καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Υγεία, Ευημερία ,και Αλληλεγγύη
στους συνανθρώπους μας
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας μας
Ο Πατήρ Ευστράτιος Ευθυμιάκης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η παγκόσμια οικονομία με παραδείγματα.
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ Έχεις 2 αγελάδες και δίνεις τη μια στον
γείτονά σου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Έχεις 2 αγελάδες η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου δίνει λίγο γάλα.
ΦΑΣΙΣΜΟΣ. Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση σου παίρνει
και τις δύο και σου πουλά λίγο γάλα
ΝΑΖΙΖΜΟΣ Έχεις 2 αγελάδες ,η κυβέρνηση τις παίρνει
και σε σκοτώνει κιόλας.
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ Έχεις 2 αγελάδες η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο, σκοτώνει τη μία αρμέγει την άλλη και στο
τέλος πετά το γάλα.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ Έχεις 2 αγελάδες
πουλάς τη μια αγοράζεις ένα ταύρο, πολλαπλασιάζεις το
κοπάδι και η οικονομία αναπτύσσεται ομαλά. Στη συνέχεια ,πουλάς όλο το κοπάδι γίνεσαι εισοδηματίας, και
ζεις καλύτερα
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έχεις 2 αγελάδες πουλάς
τη μια και αναγκάζεις την άλλη να παράγει το γάλα που
αντιστοιχεί σε 4 αγελάδες. Αργότερα προσλαμβάνεις
έναν εμπειρογνώμονα για να αναλύσει τους λόγους για
τους οποίους η αγελάδα έπεσε νεκρή.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έχεις 2 αγελάδες και απεργείς
επειδή θέλεις 3.
ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έχεις 2 αγελάδες και τις
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ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να έχουν το 1/10 του μεγέθους
τους και να παράγουν 20 φορές περισσότερο γάλα. Μετά
σχεδιάζεις ένα έξυπνο καρτούν, το ονομάζεις
COWKEMON και το πουλάς σε όλο τον κόσμο.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έχεις 2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να ζουν 100 χρόνια, να τρώνε μία
φορά το μήνα και να αυτοαρμέγονται.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ έχεις 2 αγελάδες ,τις μετράς και
μαθαίνεις ότι στην πραγματικότητα έχεις 5. Τις ξαναμετράς και μαθαίνεις ότι έχεις 42. Την Τρίτη φορά μαθαίνεις
ότι έχεις ξανά 2. Μετά σταματάς να μετράς και ανοίγεις
ακόμη ένα μπουκάλι βότκα
ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έχεις 2 αγελάδες 300 ανθρώπους να τις αρμέγουν, ισχυρίζεσαι ότι εξασφαλίζεις πλήρη απασχόληση και υψηλή παραγωγικότητα και συλλαμβάνεις τον
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έχεις 2 αγελάδες τις πουλάς
όσο - όσο, με τα λίγα χρήμα τα που σου δίνουν δίνεις
προκαταβολή για να πάρεις αυτοκίνητο, το οποίο αποπληρώνεις σε 7.083 δόσεις.
ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έχεις 2 αγελάδες και απλά τις
λατρεύεις[είναι ιερό ζώο στην Ινδία]
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ έχεις 2 αγελάδες και είναι και
οι δυο τρελές.
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Βιβλιοπαρουσιάσεις
ιάσεις
Το βιβλίο του Αναστασίου Αλ. Τζανίμη με τίτλο:
«Η
Η Κοιλάδα των Μουσών. Το χρονικό των ερευερε
νών και των ανασκαφών στην Κοιλάδα των Ελικωνιάδων Μουσών και τα ευρήματά τους»,
τους
εκδόθηκε από τους αδελφούς Ν. και Σ. ΜπατσιούΜπατσιο
λα, οι οποίοι έχουν
χουν και το δικαίωμα διακίνησής του.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στις 15/10/2012
στο βιβλιοπωλείο των αδελφών Μπατσιούλα (Πα(Π
νόρμου 83). Την παρουσίασή του την έκαναν η ΦιΦ
λόλογος
ογος και αρχαιολόγος κυρία Νικολέτα Θεοφάνη
σύζυγος του Κων/νου Χρ. Γρεβενιώτη και ο ΦιλόλοΦιλόλ
γος και διδάκτορας της Παπυρολογίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου κύριος Αριστοτέλης
ριστοτέλης Αναγνώστου.
Αν
Κρίσεις και απόψεις για το περιεεχόμενο του βιβλίου εξέφρασαν, όπως φαίνεται
ίνεται παρακάτω
παρακ
ο Μακαριότατος και ο Μητροπολίτης
της ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ.
ΑΘΗΝΑΓ
Ο Αρχιεπίσκοπος
ρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β'
“Ο αγαπητός μου κ. Τζανίμης μέσα από το αξιόλογο
αυτό πόνημα μας κάνει κοινωνούς του μεγαλείου
του γεωφυσικού χώρου της Κοιλάδας των Μουσών,
συμβάλλει σημαντικά
ντικά στη γνώση του τρόπου ζωής
και του πολιτισμού των κατοίκων μίας περιοχής με
ιστορία αιώνων και ψηλαφίζει το ήθος των αρχαίων
προγόνων μας και των κειμηλίων του, με ιερότητα
ι
λεπτομέρειας. 'Όπως εύστοχα αναφέρει και ο συγγραφέας στον πρόλογο του έργου του,
τ
αυτό το μεγαλείο μας καθιστά υπερήφανους αλλά και υπεύθυνους για την ανάδειξη και αξιοποίησή του. ΧαίροΧαίρ
μαι να βλέπω τον σπόρο του κόπου και του ενδιαφέροντος του κ. Τζανίμη να καρποφορεί και έχω την ελπίδα ότι θα συμβάλει στην ανάδειξη του κεκρυμμέκεκρυμμ

Το περιοδικό μας
εκφράζει στον
συντοπίτη μας
συγγραφέα κ. Αν.
Τζανίμη τα θερμά
συγχαρητήρια
για την κοπιώδη
και επισταμένη
έρευνα και του
εύχεται να είναι
πάντα καλά δημιουργικός και
ακούραστος στην
προσφορά του
για τον τόπο μας.
νου θησαυρού του τόπου από όπου κατάγομαι, μεμ
γάλωσα, αγάπησα και διακόνησα ως μητροπολίτης
Θηβών και Λεβαδείας”.
Ο Μητροπολίτης Ιλίου, Πετρουπόλεως και ΑχαρΑχα
νών κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
«Ή αγάπη και το ενδιαφέρον για την ιστορία του
το τόπου σου»
» καθώς αναγράφεις στον πρόλογό
πρό
σου, για
μια ακόμα φορά χάρισαν στα πολιτιστικά δρώμενα
του τόπου μας και της Βοιωτίας ειδικότερα ένα απααπ
στράπτοντα αδάμαντα και συγχρόνως μία πολύτιμη
συμβολή στο ευρύτερο πεδίο μελέτης, ανάδειξης και
προβολής αυτού του πανέμορφου χώρου, όπου η απααπ
ράμιλλη
μιλλη ομορφιά του τοπίου «παντρεύεται» με τη γογ
ητεία του μύθου και της ιστορίας, μιας ιστορίας πού
κατέστησε τη Ελλάδα μας λίκνο του Ευρωπαϊκού ΠοΠ
λιτισμού».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για άλλη μια φορά η Άσκρη έκλεψε την παράσταση
Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου ο
Γιώργος Λυκούρας, σύζυγος της
Ελένης Αθ, Γρεβενιώτη, σε μία ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα της
ΣΤΟΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ, παρουσίασε το
νέο του βιβλίο, με τίτλο “Ήλιος
Ανατέλλων
νατέλλων και Ήλιος
Ήλ
Δύων”. Παρόντες
ντες και πάνω από 10 Ασκραίοι.
Ο συγγραφέας αναφέρεται με ένα έξυπνο και γλαφυγλαφ
ρό τρόπο στη σημερινή Άσκρη, για να καταλήξει στη
φράση ”πολλ’ επικαμπύλα κάλα”, από το στίχο 427
στο “Έργα και Ημέραι” του Ησιόδου και από εκεί στη
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σχέση : 3 1/7 ≥ π > 3 1/8 (3,14286 ≥ π > 3,125)
η οποία δείχνει τη θαυμαστή ακρίβεια με την
οποία γνώριζε και εμμέσως περιγράφει το λόγο
της περιφέρειας προς τη διάμετρο, δηλαδή το
“π = 3.14159”, ο μεγάλος Ασκραίος ποιητής.
Και οι τέσσερις ομιλητές
ές έκαναν εκτενή ανααν
φορά στο συγκεκριμένο κεφάλαιο προβάλλοπροβάλλ
ντας με ένα εντυπωσιακό τρόπο την Άσκρη.
Σχετική εισήγηση για τα μαθηματικά του Ησιόδου είχε κάνει ο κύριος Λυκούρας στην ΕταιΕτα
ρεία Βοιωτικών Μελετών, η οποία και δημοδημ
σιεύθηκε Περιληπτικά στο περιοδικό
περιοδ
“Άσκρα”.
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Δραστηριότητες Συλλόγου
Δραστηριότητες 2010
20 Μαρτίου:
21 Μαρτίου:
27 Μαρτίου:
μα)
18 Απριλίου :
15 Μαΐου:
μα)
23 Μαΐου:

Δενδροφύτευση
Αποψίλωση αρχαιολογικού χώρου
Περπάτημα στον Ολμειό (ΞερόρρεΑνάβαση στον Κερησσό (Πυργάκι).
Ανάβαση στο Μαραντάλι (απόγευ-

Δραστηριότητες 2012
21 Απριλίου :
1 Μαΐου:

Περπάτημα στον Ολμειό
Πρωτομαγιά στα "Δύο Ποτάμια"

2012- Εκδηλώσεις
Ανάβαση στον Ελικώνα.

2010 - Εκδηλώσεις
25 Απριλίου:
5 Ιουνίου:
8 Αυγούστου:
9 Αυγούστου:
25 Αυγούστου:

8 Αυγούστου: Ανδρομάχη Ευριπίδους

Ξενάγηση στο Άλσος Μουσών
Αναφορά στον Ησίοδο
Αναφορά στις Μούσες
Αντιγόνη Σοφοκλέους
Αυγουστιάτικο φεγγάρι

Δραστηριότητες 2011
5 Φεβρουαρίου :
10 Φεβρουαρίου :
25 Φεβρουαρίου :
27 Μαρτίου :
29 Μαΐου :
12 Ιουνίου :

Γενική συνέλευση – αρχαιρεσίες
Το παλιό μας πανηγύρι
Αποκριάτικο Γλέντι
Δενδροφύτευση
Ανάβαση στον Ελικώνα.
Διασχίζοντας τον Ολμειό

4 Φεβρουαρίου: Τακτική Γενική Συνέλευση
12 Αυγούστου: Εγκαίνια Πνευματικού Κέντρου
13 Αυγούστου: Πέρσες του Αισχύλου
17 Αυγούστου: Αναφορά στις Μούσες
18 Αυγούστου: Η Παναγιά του Βυζαντίου και της
Τουρκοκρατίας

2012 - Πνευματικό Κέντρο
29 Σεπτεμβρίου: Αγώνας Ησιόδου – Ομήρου
27 Οκτωβρίου: Εορτασμός επετείου του 1940
24 Νοεμβρίου: Εορτασμός επετείου Βαλκανικών πολέμων

Δραστηριότητες 2013
24 Μαρτίου :
6 Απριλίου :

Ανάβαση στον πρώτο Πύργο.
Περπάτημα στον Ολμειό

2011- Εκδηλώσεις

2013 - Πνευματικό Κέντρο

15 Ιανουαρίου : Κοπή της πίττας
18 Ιουνίου :
Διαλέξεις
6 Αυγούστου: Αναφορά στις Μούσες
7 Αυγούστου: Συναυλία με την ορχήστρα του ΟΤΕ

2 Φεβρουαρίου: Γενική συνέλευση – αρχαιρεσίες
23 Φεβρουαρίου: Black Μπέεεε
23 Μαρτίου:
Εορτασμός επετείου του 1821

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Λεπτοµέρειες για τις εκδηλώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου (www.hsiodos.gr) και DVD αυτών διατίθενται στο
Πνευµατικό Κέντρο έναντι συµβολικού τιµήµατος.
Στους επισκέπτες της Κοιλάδας των Μουσών, πέραν αυτών που
έρχονται για να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες και να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, πρέπει να προστεθεί ένας συνεχώς
αυξανόµενος αριθµός εκδροµέων, οι οποίοι συνδυάζουν την ξενάγηση µε την πλατεία του χωριού, καθώς και σηµαντικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αυτή την περίοδο ο Σύλλογος βρίσκεται σε επαφή µε τον σκηνοθέτη Γιάννη Νικολαΐδη για τη θεατρική παράσταση, τον σκηνοθέτη Θόδωρο Μαραγκό, για σκηνοθεσία της Αναφοράς στις ΜούΗ επίσκεψη του προέδρου του σωµασες και τον µουσικό Παναγιώτη Στέφο για συναυλία αρχαίας µου- τείου “∆ΙΑΖΩΜΑ“ Σταύρου Μπένου µας
σικής και ανάλογα όργανα.
οδήγησε στη γεωφυσική έρευνα του θεάΣύντοµα θα γίνει ηµερίδα µε θέµα “Η Κοιλάδα των Μου- τρου και στην αναζήτηση πόρων για την
ανασκαφή του σκηνικού οικοδοµήµατος.

σών σήμερα. Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμπει”.
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Περπάτημα στον Ολμειό ποταμό
Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης οργάνωσε
πεζοπορία στον θεϊκό ποταμό Ολμειό, ή Ξερόρρεμα, όπως το γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Η πεζοπορία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Απριλίου.
Η ομάδα συγκεντρώθηκε στο εξωκλήσι του Χριστού
και την αποτελούσαν 43 άτομα ηλικίας από 7 έως
60 ετών, τα οποία ήταν εφοδιασμένα με καπέλα,
νερό, κολατσιό και πολλή καλή διάθεση. Με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συλλόγου ξεκινήσαμε στις
9.30 πμ. και σε μία ώρα περίπου φτάσαμε στο ποτάμι. Η κατάβαση μέχρι την κοίτη του ποταμού ήταν αρκετά δύσκολη, όμως ο ήχος του νερού που
κυλούσε και το κελάηδημα των πουλιών μας έκαναν να περπατάμε πιο γρήγορα για να φτάσουμε
και ν’ αντικρύσουμε αυτή την άγρια ομορφιά της
φύσης.

Μαζί μας ήταν και το viotiashop το οποίο κάλυψε
αποκλειστικά την πεζοπορία. Η ομάδα του εξοπλι-

σμένη με κάμερες και φωτογραφικές μηχανές αποθανάτισε αυτό το θαύμα της φύσης. Επισπευτείτε
την ιστοσελίδα του και απολαύστε τα βίντεο και τις
υπέροχες φωτογραφίες. Αυτά μπορείτε να τα δείτε
και μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου
www.hsiodos.gr.
Στην επόμενη πεζοπορία που θα οργανώσει ο
Σύλλογος για τον ποταμό Ολμειό σας συνιστώ να

Το τοπίο μαγευτικό και υπέροχο. Περπατούσαμε
στις όχθες του ποταμού, περνώντας πολλές φορές
απέναντι, όταν συναντούσαμε δυσκολία. Η διαδρομή είχε πολλά δύσβατα σημεία όπου ήταν απαραίτητη η βοήθεια των πεπειραμένων. Συναντούσαμε
λιμνούλες, καταρράκτες, υπέροχα και αιωνόβια
πλατάνια και πλούσια βλάστηση. Σε πολλά σημεία
συναντούσαμε το μαγικό φυτό του Απόλλωνα, τη
δάφνη, που μοσχοβολούσε υπέροχα. Τα παιδιά ήταν βέβαια πιο ανυπόμονα, μας προσπερνούσαν
και ήθελαν να αντικρύσουν πρώτα, όλα αυτά τα
μαγευτικά τοπία. Ακούραστα, με το γέλιο τους και
την ενέργειά τους προπορεύονταν αψηφώντας τους
κινδύνους που υπήρχαν.
Μετά από περίπου 6 ώρες υπέροχης διαδρομής
στο ποτάμι βγήκαμε από μία δευτερεύουσα έξοδο,
μεταξύ Σκάλας και Αράπη, με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, κυρίως λόγω των πουρναριών, που δεν
μας έδωσε την ευκαιρία να κλείσουμε όμορφα τη
διαδρομή μας.

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 1

συμμετάσχετε και εσείς για να θαυμάσετε αυτόν
τον όμορφο ποταμό. Να περπατήσετε, χωρίς να
βιάζεστε, μέσα στην κοίτη και στα ιερά του νάματα,
όπου έπαιρναν το λουτρό τους οι Μούσες για να
έχουν θεϊκή έμπνευση και ζωντάνια, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο “3.650 χρόνια στην Κοιλάδα των
Μουσών”.
Με αγάπη για τον τόπο μου (ΑΓ)
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Α. Ο. ΑΣΚΡΗΣ
Ο «Α.Ο Άσκρης ιδρύθηκε το 1979 και από τότε αγωνίζεται συνεχώς στα πρωταθλήματα της Βοιωτίας.
Σκοπός του Συλλόγου είναι ο αθλητισμός και όχι ο πρωταθλητισμός.

Διοικ. Συμβούλιο
Γκούμας Δημ.
Χρήστου Αλεξ.
Γκούμας Ι.
Λυμπέρης Χ.
Στεργίου Κ.
Μπακλάκος Χρ.
Χολιασμένος Δ.
Γκούμας Σ. Δ.
Χολιασμένος Ευάγγ.

Ποδοσφαιριστές
Χρήστου Σπύρος
Παπαπαναγιώτου Θ.
Πέππας Αθανάσιος
Τζέλλας Ευάγγελος
Πέππας Κων/νος
Στεργίου Κων/νος
Χρήστου Αλέξανδρος

Κοροπούλης Αναστάσιος
Χρήστου Λεωνίδας
Κατσιαβός Πέτρος
Κο Κρυστάλντο
Κοροπούλης Δημήτριος
Μάκρι Αγκουστίν
Πελώνης Χρήστος
Χρήστου Γεώργιος
Ζαχαρίας Διαμαντής
Παπαπαναγιώτου Αναστ
Παπαπαναγιώτου Σωτ
Χρήστου Λ. Σπύρος
Χολιασμένος Ευάγγελος
Χολιασμένος Δημήτριος

Άσκρη - Ακραίφνιο
Πανγεωργικός - Άσκρη
Άσκρη – Ανάληψη
Άσκρη – Παύλο
Αγία Τριάδα - Άσκρη
Άσκρη- Λαφύστι
Υψηλάντης-Άσκρη
Άσκρη-κάστρο
Πανδαυλιακός-Άσκρη

1-0
1-2
2-0
2-3
5-3
2-3
4-2
1-1
2-0

2-3
2-4
5-2
4-1
1-2
0-2
3-2
2-5

Η Φωνή της
Άσκρης εύχεται “αθλητικές” επιτυχίες στην ομάδα του χωριού μας.

Αποτελέσματα
2012-2013
Άσκρη –Κυριάκι
Στείρι - Άσκρη

1-0 3-1
0-3 0-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις 25 Αυγούστου 2012 έγινε στο εξωκκλήσι του Αγίου
Νικολάου του Νέου, ο γάμος του Λουκά Τακμάκη με
την Βάσια Δημητροπούλου. Κουμπάρος ο Λουκάς
Στεργίου.

Μπροστά από την εκκλησία και με φόντο τη Στρογγυλιά διακρίνονται από αριστερά: Γιώργος, Αντωνία, Λουκάς, Βάσια,
Λουκάς (κουμπάρος), Μπάμπης και Σωσώ. Λείπει η Εύη.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2012 γεννήθηκε στο μαιευτήριο “ΙΑΣΩ” η κορούλα τους, Να τους ζήση και
να είναι πάντα όμορφη, υγιής και τυχερή.

Για το ποδαρικό της όμορφης μπέμπας η Φωνή
της Άσκρης της επιφυλάσσει μια έκπληξη.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
Όσο περισσότερο συλλογιέσαι τις θλίψεις ή τις αδικίες που υπέφερες τόσο πιο πολύ θα δέχεσαι τέτοιες καταστάσεις, ενώ όσο περισσότερο σκέφτεσαι την καλή σου τύχη τόσο περισσότερο
καλή τύχη θα δέχεσαι. Αυτός είναι ο βασικός θεμελιώδης νόμος του νου.
Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 1
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Δεν είναι πια μαζί μας
Ονοματεπώνυμο
Γεννήθηκε
Έφυγε
----------------------------------------------------------------------------------------------Ζαρίφης
Γεώργιος
του Κων.
18. 1.1934
21. 5.2011
Κοροπούλης
Νικόλαος
του Δημ.
7.12.1945
13. 6.2011
Παπαγεωργίου Παναγιώτης του Πετ.
1. 1.1934
14. 6.2011
Παπαπαναγιώτου Θεόκλητος του Αποστ. 18. 2.1927
20. 7.2011
Γρεβενιώτης
Αθανάσιος του Χρήστ. 16. 9.1916
26. 7.2011
Καραγάτσουλης Κων/νος
του Γεωρ.
7. 2.1966
3. 8.2011
Λεβέτα
Βασιλική
του Κων.
13. 2.1926
8. 8.2011
Στεργίου
Περικλής
του Κων.
10. 4.1941
28. 8.2011
Παπαντωνίου Πόπη
του Γεωρ.
3. 5.1933
28.10 2011
Ζαχαρίας
Παναγιώτης του Νικ.
20. 7.1935
6.11.2011
Παπαλουκάς
Κων/νος
του Νικ.
28.10.1940
1.12.2011
Λυμπέρη
Αικατερίνη του Κων.
9. 1.1942
21.12.2011
Παπαισιδώρου Αικατερίνη του Αν.
17. 8.1920
4. 1.2012
Παπαισιδώρου Μαρία
του Χρ.
21. 1.1924
23. 1.2012
Χατζής
Νικόλαος
του Κων.
11. 5.1935
2. 1.2012
Τσώρα
Μαρία
του Γεωρ.
12. 6.1928
20. 2.2012
Κιούσης
Κων/νος
του Παύλου 22. 3.1941
28. 2.2012
Μελετίου
Αγγελική
του Δημ.
2.12.1940
4. 3.2012
Χρήστου
Λουκία
του Παν.
7.10.1930
13. 3.2012
Κορδώνης
Θεοχάρης
του Δημ.
26. 1.1934
9. 6.2012
Παπαπαναγιώτου Ευφροσύνη του Μιχ.
4. 5.1918
30. 6.2012
Πέππα
Κων/να
του Ιωάν.
12. 1.1920
12. 8.2012
Χατζή
Ιωάννα
του Περ.
10. 3.1924
4.11.2012
Κλεφτογιάννη Μαρίκα
του Κων.
18.11.1924
22.11.2012
Γρεβενιώτη
Τριάδα
του Χαρίλ.
22.10.1921
24.12.2012
Λεπενιώτης
Γεώργιος
του Κων.
14. 3.1921
3. 1.2013
Παπαλουκάς
Κων/νος
του Γεωργ.
10. 6.1946
23. 1.2013
Τζανίμη
Ζωή
του Αθαν.
6. 1.1931
30. 1.2013
Γρεβενιώτη
Αικατερίνη του Γεωργ.
26.12.1929
11. 2.2013
Τακμάκη
Παναγιώτα του Κων.
20. 3.1925
13. 2.2013
Λεπενιώτης
Αθανάσιος του Γεωργ.
21.10.1921
15. 3.2013
Βουλγαρόπουλος Αντώνιος
του Αναστ.
20.12.1943
19. 3.2013

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μπορείς να είσαι ειρηνοποιός είτε κρατώντας το
Γνωρίζετε ότι
500.000 Έλληνες έχουν έως και 100 γραμμάρια
βαρύτερο εγκέφαλο από τους άλλους, ενώ άλλοι
500.000 έχουν100 γραμμάρια ελαφρύτερο από το
μέσο όρο.

χέρι κάποιου που είναι λυπημένος, είτε λέγοντας
απλά «συγνώμη» εάν πλήγωσες κάποιον, είτε συγχωρώντας κάποιον που έσφαλε. Μερικές φορές οι
πιο μικρές πράξεις ΕΙΡΗΝΗΣ μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο.

Ραντεβού στο επόμενο τεύχος στις αρχές του καλοκαιριού με πλούσια και δυνατά
θέματα του χωριού μας όπως είναι και αυτά πού διαβάζετε τώρα.

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 1
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Οι περισσότεροι δεν είναι πια μαζί μας.
Η προσπάθεια να τους αναγνωρίσετε
είναι το καλύτερο μνημόσυνο

Απρίλης 1953 και οι μαθητές του ΑΣΤΙΚΟΥ σχολείου Θεσπιών έχουν στηθεί στον φακό. Από αριστερά: Σωτήρης
Ευαγγ. Παπαντωνίου, Παναγιώτης
Τζανίμης, Ιωάννης Χολιασμένος, Χρήστος Μελετίου(+) ο μελετηρός και Αριστείδης Μπαμπούλας.

1949.Απο αριστερά ο Στέφανος Παν. Μπαμπούλας ,ο
Τάσος Δεδούκος, ο Αριστοτέλης Σταμάτης και ο Νίκος
Αραμπάνος.

Καστοριά, 1960. Αθ. Γαλάνης, πρώτος από δεξιά

Με φόντο την Caterpillar
Από αριστερά Κώστας Καπέλιος, Μήτρος Τακμάκης και Γιάννης Ιωάννου (της Αλεξούς).

Χαρ. Λυµπέρης

Κάποτε τα αρνιά τα ψήναµε. Σήµερα απλώς τα βλέπουµε που ψήνονται.

Η Φωνή της Άσκρης – Φύλλο 1
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