
Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και προσφοράς
για το συνάνθρωπο. 

Μην αφήνεις την ελπίδα να χαθεί, με λίγο αίμα,
μπορείς να σώσεις μια ζωή.

Η αιμοδοσία μάς αφορά όλους.
Γίνε κι εσύ αιμοδότης!
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Ο ξένος και ο ποταμός, τον τόπο τους γυρεύουν

H MANΩΛIAΣΣA ΣTO ΔIAΔIKTYO
Aπό τις 13 Mαρτίου 2009, λειτουργεί η ιστοσελίδα της Mανωλιάσσας στη διεύθυνση:

www.manoliassa.gr
H ιστοσελίδα είναι σε αρχικό στάδιο και συνεχώς εμπλουτίζεται. «Εδώ θα βρείτε κάθε νέο φύλλο των 

«αχναριών». Έτσι, έχετε τη δυνατότητα οι συμπατριώτες μας όπου γης, να τη διαβάζετε και ηλεκτρονικά.». Στη σελίδα 3

ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ
Γράφει ο Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Στη σελίδα 3

Γίνε
και μείνε
άνθρωπος

Γράφει ο  

Κώστας Ε. Γιαννούλας

Τ
ο 1993 η Αδελφότητα αποφάσισε την έκδοση

εφημερίδας με τίτλο «τ’ αχνάρια» που να

απευθύνεται σε όλους τους Μανωλιασσίτες,

όπου κι αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτε-

ρικό. 

Οι βασικοί στόχοι της έκδοσης της εφημερίδας

ήταν και παραμένουν οι ίδιοι:

• Να γίνει ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των

μελών της Αδελφότητας, μεταξύ της Κοινότητας,

της Αδελφότητας και των Μανωλιασιτών του εξω-

τερικού.

•Να συμβάλλει στην καλύτερη, εγκαιρότερη,

αμεσότερη και ακριβέστερη πληροφόρηση όλων

των Μανωλιασιτών για τα προβλήματα που τους

απασχολούν και τις δραστηριότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου της Αδελφότητας.

•Να βοηθείσει τυχόν αδυναμίες και να σφυρι-

λατήσει ακόμη περισσότερο την ενότητα των Μα-

νωλιασιτών.

•Να συμβάλλει στην κοινωνική και πολιτιστικιή

ανάπτυξη των Μανωλιασιτών και του χωριού.

•Να δώσει την δυνατότητα σε όλους τους Μα-

νωλιασίτες να φέρουν στην δημοσιότητα σκέψεις,

ιδέες, προβληματισμούς και ενδιαφέροντα που

όλοι λίγο πολύ έχουμε για διάφορα ζητήματα

που μας αφορούν.

•Να εξυπηρετήσει το διάλογο συναμεταξύ μας.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Αγαπητέ συγχωριανέ,

Αγαπητέ φίλε,

Το φύλλο που κρατάς σήμερα στα χέρια σου,

δεν είναι ακόμη ένα φύλλο των αχναριών αλλά

είναι το 100στό φύλλο της τριμηνιαίας εφημερίδας

των απανταχού Μανωλιασσιτών. Όταν το μακρινό

1993 ξεκίνησε αυτή  η προσπάθεια, πόσοι αλήθεια

πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε τα 100 φύλλα? Ελά-

χιστοι, ίσως κανένας. Τ’ αχνάρια συμπλήρωσαν

100 φύλλα και διανύουν το 26ο έτος της έκδοσής

τους. 

Τ’ αχνάρια ξεκίνησαν με ένα τετρασέλιδο, συ-

νέχισαν με εξασέλιδο και σήμερα εκδίδονται σε

οχτασέλιδο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του

χωριού μας manoliassa.gr. Μέσα στα χρόνια αυτά

κατάφεραν να εδραιωθούν στη συνειδήσεις των

συγχωριανών μας σαν ένα μέσο ανεξάρτητης

ενημέρωσης. Πιστά στους στόχους της έκδοσής

τους, μένουν κοντά στο χωριό και τους ανθρώπους

του, στη Μανωλιάσσα και τους απανταχού Μα-

νωλιασσίτες. Στηρίζονται και έχουν πάντα συνο-

δοιπόρους όλους εσάς που αντιλαμβάνεστε την

αναγκαιότητα της ύπαρξής τους και ταυτίζεστε

με τους στόχους της έκδοσης. Όλα όσα έχουν

επιτευχθεί μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα εθε-

λοντικής προσφοράς και αγάπης για τον τόπο

μας και τους συμπατριώτες μας. Αισθάνομαι την

ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσοι με τα άρθρα

τους εμπλούτισαν κατά καιρούς την ύλη, ιδιαίτερα

τον καπετάνιο Νίκο Χρόνη, το συνοδοιπόρο Στέ-

φανο Γιωτάκη και το δάσκαλό μας Κώστα Ε. Γιαν-

νούλα που είναι σταθερός αρθρογράφος της εφη-

μερίδας. 

Η προσπάθεια για βελτίωση της ύλης είναι διαρ-

κής. Το ταξίδι στο χρόνο συνεχίζεται: ο σταθερός

στόχος είναι «τ’ αχνάρια» να συνεχίσουν να υπάρ-

χουν και γιατί όχι να χιλιάσουν τα φύλλα τους.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε η νεότερη γενιά που

κάποια στιγμή θα πάρει τη σκυτάλη, να συνεχίσει

αυτό το υπέροχο ταξίδι στο χρόνο για το καλό

του θρυλικού και πανέμορφου χωριού μας. 

Με εκτίμηση,

Ο εκδότης και διευθυντής,

Κ.Π.Γιωτάκης.

Στο παρόν επετειακό φύλλο, αναδημοσιεύονται κά-

ποια επιλεγμένα πρωτοσέλιδα και φωτογραφίες από

την 25χρονη πορεία της εφημερίδας. 

Ανακοίνωσεις
•Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας αποφάσισε να

λειτουργήσει και φέτος η λαογραφική έκθεση στο Δημο-

τικό σχολείο.

•To Πνευματικό Κέντρο του δήμου Ιωαννιτών προγραμ-

ματίζει στις 14 Αυγούστου 2018 το βραδάκι στον προαύ-

λιο χώρο του δημοτικού σχολείου να παρουσιαστεί από το

ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων το έργο «Το τάβλι».



•Στις 11 Ιουνίου 2018, ο Γεώργιος Π. Νάκος  και η

Φωτεινή Μπακρέτσα, απέκτησαν κοριτσάκι!

Να σας ζήσει!
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TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA 
TΩN AΠANTAXOY MANΩΛIAΣΣITΩN

17ης Nοεμβρίου 35, T.K. 17455 Άλιμος

IΔPYTHΣ:
KΩΣTAΣ Π. ΓIΩTAKHΣ (Φεβρουάριος 1993)

EKΔOTHΣ - IΔIOKTHTHΣ:
AΔEΛΦOTHTA MANΩΛIAΣΣITΩN AΘHNΩN

«O AΓIOΣ ΓEΩPΓIOΣ IΩANNINΩN»
EKΔOTHΣ & ΔIEYΘYNTHΣ:

KΩΣTAΣ Π. ΓIΩTAKHΣ
Συνδρομές, επιστολές, συνεργασίες κ.λπ.

να στέλνονται στις διευθύνσεις:
ΓIΩTAKHΣ KΩN/NOΣ

Pήγα Φεραίου 41 T.K. 16674 - A. Γλυφάδα 
Tηλ.-Fax: 210 9852198
• kpgiotakis@yahoo.gr

ΓΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Κύπρου 8 Τ.Κ. 19200-Ελευσίνα

• Tηλ.: 210 5548330
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή ολό-

κληρου ή μέρους από τα περιεχόμενα της έκδοσης χωρίς
την έγγραφη άδεια του διευθυντή της εφημερίδας. 

Παρακαλούμε τα κείμενα που θα αποστέλλονται για δη-
μοσίευση στην εφημερίδα, να είναι καθαρογραμμένα.

Oι αρθρογράφοι φέρουν την ευθύνη των κειμένων
τους.

Υπενθύμιση
Μπορείτε να μας στέλνετε όλα τα κοινωνικά γε-

γονότα προς δημοσίευση στη διεύθυνση kpgio-

takis@yahoo.gr

Γεννήσεις

Πένθη

Αντί για στεφάνι

•Στις 15 Μαρτίου 2018, απεβίωσε

σε ηλικία 92 ετών, η Αθηνά Παν.

Γιώτη.

•Στις 17 Μαρτίου 2018, έφυγε

από τη ζωή ο Ναπολέων Ελευθ.

Παππάς, σε ηλικία 70 ετών.

•Στις 9 Απριλίου 2018, απεβίωσε

ο Ζήκος Χρ. Ζήκος. Η νεκρώσιμος

ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν. Αγ.

Δημητρίου Ασπροπύργου.

•Στις 28 Μαρτίου 2018, απεβίωσε

σε ηλικία 88 ετών ο Νικόλαος Αναστ.

Ίσκος. 

•Στις …..2018, έφυγε από τη ζωή

σε ηλικία 88 ετών η Μαρία (Μα-

ρούσιω) Κ. Νάκου.

Στους συγγενείς και φίλους των εκλιπόντων εκφράζουμε

τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Βάπτιση

•Στις 29 Απριλίου 2018,

ο Χρήστος Ίσκος και η

Βαρβάρα Ντελλή, βάπτι-

σαν το αγοράκι τους στον

Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου

Γλυφάδας Αττικής. Το

όνομα αυτού Αθανάσιος.

Ακολούθησε δεξίωση στο

κτήμα «Εφηλένα» στο Κο-

ρωπί.

Να σας ζήσει!

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη των εκλει-

πόντων, αντί για στεφάνια, προσέφεραν χρηματικά ποσά στην

εκκλησία Αγ. Γεωργίου Μανωλιάσσας οι κάτωθι:

•Αθηνά Παν. Γιώτη

Γιωτάκη Χρυσούλας Κοκκινάκη ......................................50

Ισκού Ελένη ........................................................................10

Μπέλλου Πολύκαρπου ......................................................10

Γιωτάκη Καλλιόπης............................................................20

Γούση Δημητρίου ...............................................................50

Κολιού Μαρίας...................................................................10

Νάκου Παύλου ...................................................................10

Μπέλλου Αφροδίτης ..........................................................10

Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών...............................50

Μπέλλου Δημητρίου ..........................................................20

Ζυγούρη Γεωργίου.............................................................10

Γιωτάκη Παναγιώτη...........................................................10

Γιωτάκη Αναστασίας (Καλαφάτη)...................................20

Γιώτη Αποστόλου .................................................................5

Λιόττου Βασιλείου .............................................................10

Γιωτάκη Αντιγόνης ............................................................10

Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου...................................20

Νίκου Αθηνάς.....................................................................10

Τζίμα Μαγδαληνής ............................................................10

Γιώτη Ηλία..........................................................................10

Γιωτάκη Χαρίκλειας ............................................................5

Γιώτη Ιωάννη (Σύλλογο Μανολιάδας)...............................-

Ο Κολιός Γεώργιος προσέφερε στην μνήμη της Πέτρου Λαμ-

πρινής 20 ευρώ στην Εκκλησία Αγ. Γεωργίου Μανολιάσας

που εκ παραδρομής δεν γράφτηκε στο προηγούμενο φύλλο

της εφημερίδας (Αχνάρια)

•Ναπολέων Ελ. Παππά

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.........................................................ΠΟΣΟ

1. Παππά Ευαγγέλου .......................................................20

2. Ίσκου Ελένης ...............................................................10

3. Τζίμα Μαγδαληνής ......................................................10

4. Τα αδέλφια σου Ζαχαρίας και Ελπίδα .....................50

5. Λιόντου Ηλία................................................................20

6. Γιωτίτσα Αλεξάνδρου και Βασιλικής ........................20

7. Παππά Πηνελόπη του Θέμη .......................................20

8. Μπέλου Φωτεινής ........................................................10

9. Μπέλλου Αφροδίτης ....................................................10

10. Ντάφλου Αγαθοκλή .....................................................10

11. Τα αδέλφια σου Παύλος και Βαρβάρα .....................50

12. Θωμά Μπέλλου ............................................................20

13. Τα αδέλφια σου Νέστωρας και Αγγελική.................50

14. Τα αδέλφια σου Κων/νος και Στασινή.......................50

15. Τότσικα Κώτση Βασιλικής ..........................................20

16. Η αναδεκτή σου Χριστίνα...........................................20

17. Μπέλλου Πολυκάρπου ................................................20

18. Μπέλλου Ναπολέων ....................................................50

19. Νάκου Παναγιώτη .......................................................15

20. Γιώτη Δημητρίου ..........................................................20

21. Γιώτη Μιλτιάδη ............................................................20

22. Νάκου Παύλου .............................................................10

23. Γιωτάκη Παναγιώτη.....................................................10

24. Μπέλλου Κλέαρχου .....................................................30

25. Μπέλλου Γεωργίου ......................................................20

26. Παππά Βασιλείου.........................................................20

27. Παππά Κων/νος............................................................20

28. Γιωτάκη Ιφιγένειας......................................................10

29. Γούση Αλεξίου .............................................................20

30. Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών.........................50

31. Μπανέλα Δημητρίου....................................................10

32. Μπανέλα Παρασκευή..............................................1000

33. Γρετσίστα Ιωάννη ...................................................1000

34. Καραγιάννη Μαρίας....................................................10

35. Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου........................10

36. Γκαλμπάνου Ελένη ......................................................10

37. Γιώτη Αποστόλου ...........................................................5

38. Κουβέρη Παρασκευής.................................................10

39. Ντερμάρη Σπυρίδωνα..................................................10

40. Γκαλμπίνου Άγγελου ...................................................10

41. Γούση Σπυρίδωνα ........................................................10

42. Τάκη Ιωάννη.................................................................20

Γιώτη Ιωάννη Σύλλογο Μανολιάσας..................................-

43. Πέτρου Τσικουριά Καπλάνη.........................................5

44. Μπέλλου Δημητρίου του Θεολόγου...........................20

45. Κόλιου Μαρίας.............................................................10

46. Λιόντου Βασιλείου.......................................................10

•Νικόλαος Αν. Ίσκος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ...........................................................ΠΟΣΟ

Μπέλλου Δημητρίου του Θεολόγου.................................20

Γιώτη Ευαγγέλου ...............................................................10

Τζίμα Μαγδαληνής ............................................................10

Νίκου Αθηνάς.....................................................................10

Ίσκου Ελένης .....................................................................10

Λεόντου Βασιλείου ............................................................10

Μπέλλου Πολυκάρπου ......................................................10

Γιωτάκη Παναγιώτη...........................................................10

Παππά Ευαγγέλου .............................................................10

Χρόνη Νικολάου ................................................................10

Νάκου Παύλου ...................................................................10

Γούση Δημητρίου ...............................................................10

Γιωτάκη Ιφιγένειας............................................................10

Ταμπάση Αργυρίου............................................................20

Ντάφλου Σεβαστής ............................................................15

Ντάφλου Ευδοξίας.............................................................10

Μπέλλου Βασιλείου...........................................................20

Μώκου Βασιλείου ..............................................................20

Κουβέρη Παρασάκης ........................................................10

Ίσκου Κων/νου...................................................................20

Μπέλλου Ανθούλας ...........................................................10

Μπέλλου Αφροδίτης ..........................................................10

Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών...............................50

Ντάφλου Κων/νου (Εφημέριο) .........................................10

Μπέλλου Αναστασίου........................................................10

Χρόνη Ζαχαρία..................................................................10

Κολιού Μαρίας...................................................................10

Μπέλλου Κλεάρχου ...........................................................30

Μπέλλου Γεωργίου ............................................................20

Παππά Νέστορα.................................................................20

Παππά Παύλου...................................................................20

Παπά Κων/νου....................................................................20

Γκαλμπίνου Αναστασίου ..................................................10

•Μαρία Κ. Νάκου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ...........................................................ΠΟΣΟ

Ντάφλου Κων/νου του Βασιλείου................................10,00

Γιωτάκη Παναγιώτη......................................................10,00

Μπέλλου Βασιλείου......................................................10,00

Γούση Αλεξίου ..............................................................10,00

Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών..........................50,00

Χρόνη Νικολάου ...........................................................10,00

Μπέλλου Δημητρίου .....................................................20,00

Μπέλλου Πολύκαρπου .................................................10,00

Ντάφλου Κων/νου (εφημέριο).....................................10,00

Γιωτάκη Αριστοτέλη .....................................................10,00

Μπέλλου Φωτεινής .......................................................20,00

Λιόντου Βασιλείου........................................................10,00

Μπέλλου Ντίνας............................................................20,00

Μπέλλου Αφροδίτης .....................................................10,00

Κόλιου Μαρίας..............................................................10,00

Γιωτάκη Λαζάρου .........................................................20,00

Ίσκου Ιωάννη................................................................05,00

Μπέλλου Ανθούλας ......................................................30,00

Νάκου Παναγιώτη ........................................................10,00

Ντάφλου Αφροδίτης .....................................................10,00

Κουβέρη Παρασκευής..................................................10,00

Ίσκου Ελένης του Αποστόλη.......................................20,00

Γούση Σπυρίδωνα .........................................................10,00

Νάκου Γεωργίου ...........................................................20,00

Μπέλλου Κλεάρχου ......................................................50,00

Νάκου Άννας.................................................................10,00

Γιωτάκη Χαρίκλειας .....................................................05,00

Μπέλλου Θεολόγου ......................................................10,00

Παππά Παύλου..............................................................10,00

Μπέλλου Θωμά .............................................................10,00

Μπέλλου Λαζάρου........................................................10,00

Γιωτάκη Αντιγόνης .......................................................10,00

Τζίμα Μαγδαληνής .......................................................10,00

Μπέλλου Ηρακλή..........................................................20,00

Ντάφλου Ευδοξίας........................................................10,00

Ντάφλου Σεβαστής .......................................................20,00

Νἀκου Παύλου..............................................................10,00
Τζίμα Ευαγγέλου ..........................................................10,00

Τζίμα Μιχαήλ ................................................................10,00

Ντάφλου Ναπολέοντα ..................................................10,00

Η Μαρία (Μαρούσιω) Νάκου απεβίωσε νοσηλευόμενη στο

Νοσοκομείο Χατζηκώστα σε ηλικία 82 ετών.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Την  Κυριακή, μετά του Θωμά, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη

των μυροφόρων γυναικών και μαζί των αγίων Ιωσήφ και

Νικοδήμου, γιατί αυτοί μερίμνησαν για την ταφή του Χρι-

στού.

Ο Ιωσήφ ήταν βουλευτής και «κεκριμένος» μαθητής του

Ιησού. Aγόρασε ένα σεντόνι και ο Νικόδημος έφερε «μίγμα

σμύρνης και αλόης ως λίτρας εκατό» δηλαδή 32,5 κιλά (

Ιωάννης Ιθ-39)και κατά τη μαρτυρία των τριών Ευαγγελι-

στών-Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά-τύλιξαν το σώμα του

Ιησού με το σεντόνι και το έθεσαν στο μνημείο, ενώ κατά τη

μαρτυρία του Ιωάννου το έδεσαν με οθόνια.

Οι ερμηνευτές διευκρινίζουν ότι οι δυο άνδρες(Ιωσήφ και

Νικόδημος) έκοψαν το σεντόνι σε κομμάτια (οθόνια) τα άλει-

ψαν με το αρωματικό μίγμα και περιτύλιξαν το σώμα του

Ιησού, σύμφωνα με τις συνήθειες των Ιουδαίων, και μετά το

τοποθέτησαν σε νέο μνημείο που ήταν εκεί στον κήπο, κοντά

στον τόπο της σταύρωσης.

Όλα όμως αυτά έγιναν βιαστικά γιατί νύχτωνε και θα ξη-

μέρωνε το Σάββατο που ήταν το Πάσχα των Ιουδαίων και

μέρα αργίας γι’ αυτό οι μυροφόρες ξεκίνησαν πρωί-πρωί και

πήγαν στον τάφο του Ιησού για να περιποιηθούν το νεκρό

όπως έπρεπε, επειδή αυτό δεν μπόρεσαν να το κάνουν πριν

την ταφή για το λόγο που προαναφέρθηκε. Όταν έφτασαν

στο μνημείο που είχαν τοποθετήσει το σώμα του νεκρού

Ιησού το βρήκαν ανοιχτό και ένας λευκός άγγελος τις πληρο-

φόρησε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, όπως είχε πει στους

μαθητές του. Τα όσα συνέβησαν μετά είναι γνωστά.

Οι τρεις Ευαγγελιστές Ματθαίος (ΚΖ,55-56),Μάρκος

(ΙΕ,40-41) και Λουκάς (ΚΓ,49 και 55) μας πληροφορούν ότι

πολλές γυναίκες από τη Γαλιλαία ακολουθούσαν το Χριστό

στις πορείες του. Από όλες αυτές ονομαστικά αναφέρουν

έξι(6) τις εξής.

1. Μαρία η Μαγδαληνή.

Την αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Ήταν η πιο

πιστή μαθήτρια του Ιησού. Λέγεται ότι μετά την ανάσταση

του Χριστού επισκέφτηκε στη Ρώμη τον αυτοκράτορα Τιβέριο

και ζήτησε και πέτυχε την τιμωρία του Πιλάτου.

Πέθανε στην Έφεσο και στην εξόδιο ακολουθία της προ-

ΐστατο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

2. Σαλώμη

Ήταν κόρη του μνήστορος Ιωσήφ, σύζυγος του Ζεβεδαίου

και μητέρα των αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννου.

3. Ιωάννα.

Σύζυγος του Χουζά ο οποίος ήταν επίτροπος του Ηρώδη.

Τον αναφέρει ο Λουκάς (Η-3) και στις μυροφόρες (ΚΔ-10).

4. Σουσάνα.

Την αναφέρει ο Λουκάς (Η-3)στον κατάλογο των γυναικών

που υπηρετούσαν τον Ιησού.

5. Μαρία του Ιακώβου.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας

πληροφορεί ότι μεταξύ των γυναι-

κών που παρακολουθούσαν τη

σταύρωση ήταν η Μαρία η Μα-

γδαληνή και Μαρία η του Ιακώ-

βου.

6. Μαρία του Κλωπά.

Την αναφέρει ο Ιωάννης (ΙΘ-

25).Ο Κλωπάς ήταν αδελφός του

μνήστορος Ιωσήφ και κατά συνέ-

πεια η γυναίκα του Μαρία ήταν

συνυφάδα της Παναγίας.

Η Παναγία που δεν έλειπε από

τη σταύρωση και την ταφή είναι

αδιανόητο να έλειπε από την ομάδα

των μυροφόρων.

Στις μυροφόρες που προανα-

φέρθηκαν, το συναξάρι της Κυριακής των μυροφόρων προ-

σθέτει και τις δυο αδελφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία.

Καταληκτικά σημειώνεται ότι οι μυροφόρες γυναίκες, επώ-

νυμες και ανώνυμες, πήγαν στον τάφο του Ιησού πολύ στενο-

χωρημένες και επέστρεψαν γεμάτες χαρά. Επέστρεψαν Ευαγ-

γελίστριες.
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Πόσο χαριτωμένος

είναι ο άνθρωπος

όταν είναι άνθρωπος –

(ὡς χαρίεν ἐστ’ ἄνθρω-
πος, ὅταν ἄνθρωπος -
εἶ) έλεγαν οι σοφοί πρό-
γονοί μας.

Υπάρχει απαγόρευ-

ση από την πραγματι-

κότητα, αλλά μην την

αφήσουμε να σκοτώσει

τα ιδανικά μας. Μέσα μας πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά

πράγματα μπορεί να αλλάξουν εάν προσπαθήσουμε. Να

ελπίζουμε σε μία καινούργια κοινωνία, ανθρώπινη, οικολο-

γική, στην οποία θα υπάρχει ισότητα που ο καθένας θα έχει

τις ίδιες ευκαιρίες και ας μη διαθέτει ούτε χρήματα, ούτε

γνωριμίες. Πιστεύω σε μία κοινωνία στην οποία θα υπάρχουν

γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των κρατών, των πολιτισμών,

των ανδρών και των γυναικών, των νέων και των μεγαλύτερων,

που όμως απαιτείται αγώνας στις δυσκολίες που θα μας φέ-

ρουν κοντά στο στόχο μας. Να αναλάβουμε την ευθύνη του

κοινωνικού μας ρόλου αναλογιζόμενοι τις επιπτώσεις των

πράξεων μας. Να αναδείξουμε με την ψήφο μας πολιτικούς

που να πιστεύουν σε ένα σύστημα αξιών όπου η εθνική ανε-

ξαρτησία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο ευρωπαϊκός

προσανατολισμός, η κοινωνική αλληλεγγύη και το κράτος

πρόνοιας θα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Οι ευχές που δίνουμε πολλές φορές από συνήθεια, «να

είσαι καλά», «να είσαι πάντα γερός», «πάνω από όλα η

υγεία», έχουν τεράστια σημασία. Εάν είμαστε εμείς υγιείς,

είναι καλά και όσοι ζούνε κοντά μας. Ας είμαστε ευγνώμονες

για την υγεία μας, που είναι το βασικότερο αγαθό στη ζωή

μας και ας προσπαθήσουμε για όλα τα υπόλοιπα και καθη-

μερινά με αισιοδοξία και ας λέμε και ένα «ευχαριστώ Θεέ

μου,» για ότι θετικό μήνυμα στέλνουμε, ακόμη και νοερά,

μας επιστρέφεται εις διπλούν πιστεύουν οι ειδικοί. Άλλωστε

ποτέ δεν ξέρουμε, πότε ο ήλιος θα περάσει από τις χαραμάδες

της δικής μας ζωής και θα φωτίσει τα δικά μας όνειρα και

το δικό μας δρόμο.

Ως τότε όμως αγωνιζόμαστε, προσδοκούμε για το καλύτερο

και δε σταματάμε ποτέ να κάνουμε όνειρα. Ξυπνήστε το

πρωί και πέστε «ευχαριστώ», που κινούμαστε μόνοι μας

και απολαύστε το πρωινό σας, ότι και αν είναι αυτό.

Ας μάθουμε να χαιρόμαστε για τα απλά πράγματα, που

όμως είναι αξιοζήλευτα και να εκτιμούμε ότι καλό έχουμε,

τότε θα νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι. 

Ας βγούμε από τη μιζέριά μας,

και το φως που χρειάζεται η ψυχή

μας για να είναι ευτυχισμένη. Κρα-

τείστε το πάντα μέσα σας. Μην

παραβιάζετε τη συνείδησή σας,

για να σας αναγνωρίσουν.

Εγώ πιστεύω στην αναγνώριση,

γιατί όταν συνταξιοδοτήθηκα, ο

Σύλλογος των εκπαιδευτικών Κα-

στοριάς, όπου υπηρετούσα ως Σχο-

λικός Σύμβουλος μου  έστειλε μία

επιστολή που εκτός των άλλων

έγραφε και τα εξής: «Απλώνουμε

και εμείς τα χέρια μας σε χειραψία

θαυμασμού σε σας που μας μάθατε να πιστεύουμε στο δίκιο

και τη σιγουριά που μας εμπνεύσατε ότι μπορούμε να

κάνουμε τους μαθητές μας πρώτα απ’ όλα ανθρώπους.»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Μ.Κ. Βελέκη -7, 2. Άπειρος -8, 3. Επιλογές, 4. Ελένη

Χαλματζή, Ψυχολόγος του έρωτα και της αγάπης.

Γίνε και μείνε άνθρωπος

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε.

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ.

ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.

Επιχειρήσεις 11-15 Ιανουαρίου
Κατά την 10ην Ιανουαρίου έφθασεν εις Φιλιππιάδα ο

Γενικός Αρχηγός του Στρατού Μακεδονίας και Ηπείρου

μετά του Στρατηγείου του.

Ούτος αναχωρήσας εκ Θεσσαλονίκης την 6ην Ιανουαρίου

και διελθών δια Χαλκίδος την μεσημβρίαν της 7 Ιανουαρίου,

διενυκτέρευσεν εις Θωρικόν Λαυρίου. Την εσπέραν της

8 Ιανουαρίου διήλθεν εκ Πατρών και την επομένην έφθα-

σεν εις Λευκάδα. Τέλος την πρωίαν της 10 Ιανουαρίου

απεβιβάσθη εις Πρέβεζαν. Εκείθεν δι’ αυτοκινήτων ήχθη

περί τας εσπερινάς ώρας μετά του Στρατηγείου του εις

Φιλιππιάδα ήχθη περί τας εσπερινάς ώρας μετά του Στρα-

τηγείου του εις Φιλιππιάδα και εξέδωκεν αμέσως διαταγήν

περί της αναλήψεως της διοικήσεως των στρατευμάτων

Ηπείρου. Την 22αν ώραν εξέδωκεν ετέραν διαταγήν

όπως εξακολουθήση την επομένην η επίθεσις του στρατού

κατά του Μπιζανίου υπό την αυτήν διεύθυνσιν του μέχρι

τότε Αρχηγού του Στρατού Ηπείρου και ανέφερε σχετικώς

εις το Υπουργείον των Στρατιωτικών.

Την διαταγήν ταύτην ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου

εκοινοποίησεν αμέσως εις τας μονάδας εκ των περί το

χωρίον Κυπαρίσσια υψωμάτων, όπου ευρίσκετο, προς

κατάληψιν της καθορισθείσης νέας γραμμής αμύνης, κα-

θόσον, λόγω της επελθούσης ημέρας, πάσα τοιαύτη

κίνησις προς τα βορείως του Ελληνικού υψώματα εκρίθη

παρακεκινδυνευμένη.

Αριστερώτερον τον 18ον συν)μα παρέμεινεν εις τας

από της προηγουμένης εσπέρας θέσεις του εις το δεξιόν

του αποσπάσματος ευζώνων της Μεραρχίας Ηπείρου. Εκ

της εναντίον του κατευθυνθείσης βολής του εχθρικού

πυρ)κού έσχε 17 άνδρας εκτός μάχης, εξ ων οι 8 νεκροί.

Την 19.30’ ώραν η Μεραρχία ανέφερεν εις τον διοικητήν

του Τμήματος Στρατιάς περί των διατάξεων των μονάδων

της.

Η Μεραρχία Ηπείρου περέμενεν απρακτούσα εις τας

θέσεις της. Τα εν τη πρώτη γραμμή τμήματα αυτής αν-

τήλλασσοον καθ’ όλην την ημέραν πυροβολισμούς με

τους κατέχοντας τα υψώματα του Μπιζανίου τούρκους.

Εκ του διατεθέντος εις την Μεραρχίαν 18ου συν)τος

πεζ. ενετάχθησαν δύο λόχοι εις τας προφυλακάς εις αν-

τικατάστασιν ισαρίθμων λόχων του 15ου συν)τος πεζ. Οι

υπόλοιποι εξ λόχοι απεσύρθησαν νοτιώτερον προς απο-

φυγήν του πυρός του εχθρικού πυροβολικού.

Ο διοικητής του Τμήματος Στρατιάς επικοινωνήσας τη-

λεφωνικώς δι’ αξιωματικού του Επιτελείου του μετά του

Γενικού Στρατηγείου εις Φιλιππιάδα εγνώρισεν ότι ουδεμίαν

μέχρι της στιγμής εκείνης διαταγήν είχε λάβει περί της

περαιτέρω ενεργείας του υπ’ αυτόν Τμήματος Στρατιάς.

Εις υποβληθέν την εσπέραν δελτίον προς τον Αρχηγόν

του Στρατού Ηπείρου, ανέφερεν ότι ουδεμία επιχείρησις,

είχεν αναληφθή κατά το διάστημα της ημέρας, εζήτει δε

την αποστολήν αξιωματικών προς συμπλήρωσιν των δη-

μιουργηθέτων κενών.

Β’) Η ΙΙ Μεραρχία εξέδωκε την 10.10’ ώραν διαταγήν

προς τα 1ον και 3ον συντάγματα πεζικού, όπως προελά-

σωσι μέχρι των υπωρειών Μπιζανίου. Αλλά την 11ην

ώραν, δια νεωτέρας διαταγής ανέστειλε την εκτέλεσιν

ταύτης. Ούτω μέχρι της εσπέρας και η Μεραρχία αύτη

δεν εκινήθη εκ των θέσεών της. Άλλως τε η κατάστασις

των ανδρών δεν ήτο καλή, από απόψεως

ηθικού και υγείας, ως ανέφερον οι διοικηταί

των συνταγμάτων εις την Μεραρχίαν και αύτη

εις το Αρχηγείον.

Αι πεδιναί πυρ)ρχίαι του πυροβολικού Στρατιάς

ως και αι δύο μοίραι πεδινού πυρ)κού της ΙΙ

Μεραρχία παρηνώχλουν καθ’ όλην την ημέραν

το εχθρικόν πυρ)κόν του Μπιζανίου. Αι εν τη

πεδιάδι δύο παρά την οδόν τεταγμέναι πεδιναί

πυρ)ρχίαν της Ι)3 μοίρας ήλλαξαν θέσεις κατά

την νύκτα της 10 προς 11ην Ιανουαρίου ταχ-

θείσαι ολίγοον ανατολικώτερον, ένθα το έδαφος

παρείχε μείζονα κάλυψιν.

Το εις το άκρον αριστερό της ΙΙ Μεραρχίας διατεθέν Ι)7

τάγμα του αποσπάσματος Χίου, με εντολήν να ενεργήση

επιθετικώς κατά των βορείως του Άνω Θεριακίσι και των

προς την κοιλάδα Ιωαννίνων κατερχομένων αντερεισμά-

των, οπόθεν ο εχθρός παρηνώχλει το αριστερόν της ΙΙ

Μεραρχίας, κατέβαλε πράγματι προσπάθειάν τινα, πλην

βληθέν υπό του εχθρικού πυρ)κού ηναγκάσθη να παραι-

τηθή της περαιτέρω προχωρήσεως, επανακάμψαν εις

τας αρχικάς του θέσεις σχεδόν εν διαλύσει. Περί τας

απογευματινάς ώρας το τάγμα τούτο συνεκεντρώθη

οπίσω του δεξιού της IV Μεραρχίας, εις ην και διετέθη.

Γ’) IV Μεραρχία. Από της προτεραίας είχε προπαρα-

σκευασθή υπό της Μεραρχίας ταύτης επίθεσις κατά του

υψώματος Καστρί, την οποίαν θα ανελάμβανε τον 9ον

συν. πεζικού. Δια διαταγής του συν)τος η επιχείρησις

ανετίθετο εις το ΙΙ)9 τάγμα, ενισχυόμενον υπό λόχου

του ΙΙΙ)9 τάγματος και βοηθούμενον υπό τμημάτων του

8ου συν. πεζ. Το αριστερώτερον τεταγμένον ΙΙΙ)11 τάγμα

θα υπεστήριζε την επίθεσιν δια των πυρών του. Ως πυ-

ροβολικόν διετίθετο μόνον εις ουλαμός ορειβατικού.

Συνολικώς η επίθεσις επρόκειτο να ενεργηθή υπό

πέντε λόχων του 9ου συν. πεζ. (5ος, 6ος, 7ος, 8ος,

12ος) και εξ λόχων του 8ου συν. πεζ. (1ος, 2ος, 4ος,

9ος, 10ος, 11ος).

Η όλη διάταξις των εν γραμμή τμημάτων τούτων, λόγω

της μορφής του εδάφους και των κατεχομένων εδαφών,

παρουσίαζε την εξής μορφήν:

Εν τμήμα εις το άκρον αριστερόν με παράταξιν εκ Β.

προς Ν. και τοιαύτην παράλληλον προς τα εχθρικά οχυ-

ρώματα του υψώματος Καστρί. Είτα δεύτερον τμήμα με

κατεύθυνσιν συνεχιζομένην εκ Δ. προς Α. 

Εις το πρώτον τμήμα είχον ταχθή ο 1)8ου λόχος και το

ΙΙ)9 τάγμα (μείον του 6ου λόχου), εις το λοιπόν δε οι

12)9, 9)8, 11)8 και τμήμα 10)8ου λόχοι. Ως εφεδρεία

διετηρήθησαν οι 6)9, 2)8 και 4)8 λόχοι.

Συμφώνως με την απόφασιν του διοικούντος την επί-

θεσιν, το μεν ΙΙ)9 τάγμα θα επετίθετο με κατεύθυνσιν εκ

Δ. προς Α., ο δε 12)9 με κατεύθυνσιν εκ Ν. προς Β. Οι

λοιποί εκατέρωθεν λόχοι θα ενίσχυον διά των πυρών

των.

Από της 8ης ώρας κατόπιν προπαρασκευής δια του

πυρός ήρξατο διαδοχικώς η εξόρμησις των λόχων. Πλην

το δυσχερές του εδάφους, το πυρ του εχθρού και αι χα-

ρακτηριστικώς υπερέχουσαι θέσεις αυτού καθήλωσαν

τους εξορμήσαντας 3 λόχους του 9ου συν. πεζ. κατόπιν

προελάσεως 400 περίπου μέτρων. Αι απώλειαί των ήσαν

λίαν σοβαραί, μέχρι δε της 11ης ώρας ετραυματίσθησαν

και οι δύο διαδοχικώς αναλαβόντες την διοίκησιν του

τάγματος αξιωματικοί.

Η διαδοχική ώθησις εις την γραμμήν μάχης των εν

δευτέρα γραμμή λόχων (6)9ου, 2)8ου και 4)8ου) ουδόλως

συνέτεινεν εις την περαιτέρω προέλασιν. Η έλλειψις

επαρκούς βοηθείας εκ μέρους του πυροβολικού, ούτινος

εκ των δύο πυροβόλων ηχρηστεύθη το εν ευθύς αμέσως

και αι υπό του εχθρού κατεχόμεναι θέσεις ενισχυμέναι

δια τοίχων εκ ξηρολιθιάς επέτρεπον εις το εχθρικόν πυρ

ολόκληρον την ισχύν του.

Επί πλεόν το εχθρικόν πυρ)κόν του Αγίου Νικολάου

μη ενοχλούμενον επενέβη δραστηρίως εις τον αγώνα.

Μόνον άμα τη επελεύσει του σκότους κατωρθώση εν

μέρει η βελτίωσις της διατάξεως και η τακτοποίησις των

εν αναμίξει μονάδων. Ούτω περί το μεσονύκτιον η

διάταξις των εν πρώτη γραμμή τμημάτων ήτο η ακόλουθος:

Εκ του αριστερού κατά σειράν οι 7ος, 6ος, 12ος, 5ος

λόχοι του 9ου συν. πεζ. Επί πλέον κατά την διάρκειαν

της νυκτός προωθηθέντες και οι 9ος και 11ος λόχοι του

8ου συν. πεζ. επλησίασαν εις απόστασιν εφόδου τας εχ-

θρικάς γραμμάς εις το δεξιόν της επιθέσεως. Η προώθησις

αύτη εγένετο επί τη προθέσει συνεχίσεως της επιθέσεως

κατά την επομένην πρωίαν.

I Σ T O P I A

«Τ’ αχνάρια» συνεχίζουν τη στήλη της ιστορίας δημοσιεύοντας στοιχεία-αποσπάσματα από τον

αγώνα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μανωλιάσσα

και συνετέλεσαν αποτελεσματικά στον απελευθερωτικό αγώνα του 1912-13. Δημοσιεύουμε

αποσπάσματα από το βιβλίο: Bαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13 Πολεμική Έκθεση του

Γενικού Editorial Στρατού.

Η μάχη της Μανωλιάσσας

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Επιλογή φωτογραφιών 
από τα 100 φύλλα «τ’αχνάρια»

1. 1922- Τσολιάδες στη Μ.Ασία.

Από αριστερά: Φωτ.Γούλας, 

Λάζαρος Γρ. Μπέλος Γιάνν. 

Γούσης και Στυλ. Χρόνης

2. 1995 Μανωλιασσίτικα 

3. Μάχη της Μανωλιάσσας

4. 1994 Μανωλιασσίτικα 

5. 1994 Μανωλιασσίτικα 

6-7.1938 Άη-Λιας Μανωλιάσσας

δάσκαλος Π. Κοντράς

8. 1938 μπροστά απ’το παλιό

δημοτικό σχολείο

9.  Δημοτικό σχολείο δεκαετία ‘60

10. Μανωλιασσίτες μπροστά 

στον Άη Γιώργη τη δεκαετία 

του ‘70

11. 1992 τα Λαζαρούδια
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Το στραβό το ξύλο η φωτιά το σιάζει

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι γεια σας!

�
Μοίρασε χρήματα το δημοτικό συμβούλιοΣτην

ενίσχυση αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών

συλλόγων, που δραστηριοποιούνται στον δήμο Ιωαν-

νιτών, προ-

χώρησε για

πρώτη φορά,

η δημοτική

αρχή, μετά

και την από-

φαση του δη-

μοτικού συμ-

βούλιο το

βράδυ της

Πέμπτης 28 Ιουνίου 2018. Στον προϋπολογισμό για

το 2018 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 38.000

ευρώ για την επιχορήγηση 24 πολιτιστικών συλλόγων,

που κατέθεσαν τη σχετική αίτηση, και 55.000 ευρώ

αντίστοιχα για 56 αθλητικούς συλλόγους. Μεταξύ των

συλλόγων που ενισχύθηκαν με 1500 ευρώ είναι και ο

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας.

�
Το Δημοτικό σχολείο, ένας χώρος με ιστορία,

είναι σχεδόν εγκαταλειμμένο. Η στέγη του κα-

ταρρέει και το κτίριο χρειάζεται συντήρηση. Πέρυσι

το 15αύγουστο, δημοτικοί σύμβουλοι που παρακο-

λούθησαν τη θεατρική παράσταση υποσχέθηκαν τη

χρηματοδότηση για επισκευή. Παρόλα αυτά, μέχρι

σήμερα δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το Δημοτικό

σχολείο. 

Προβλήματα εισροής νερών εμφανίζονται και στο

Πνευματικό Κέντρο από σπασμένα κεραμίδια, έλλειψη

στεγανοποίησης και μόνωσης του κτιρίου. 

�
Ο δρό-

μος έχει

τη δική του

ιστορία. Ο

υπεύθυνος ερ-

γολάβος για

την εκτέλεση

ασφαλτόστρω-

σης του υπο-

λοίπου τμήμα-

τος του δρό-

μου προς Κε-

φαλόβρυσο, αδυνατεί να εκτελέσει το έργο λόγω

ανειλημμένων υποχρεώσεων.  Εν τω μεταξύ, η υπάρ-

χουσα προετοιμασία του δρόμου διαβρώνεται από τα

νερά των βροχών. 

�
Ο δρόμος

από πλατεία

προς Αγία Κυρια-

κή παραμένει προ-

βληματικός λόγω

της στενότητας

αλλά και των νε-

ρών που λιμνάζουν

στις λακκούβες. 

�
Απόφοιτους της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-

νεπιστήμιου Ιωαννίνων οι οποίοι εισήχθησαν

στο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου το

μακρινό 1972, υποδέχτηκε χθες στο γραφείο του ο

Θωμάς Μπέγκας. Αφορμή της επίσκεψης των απο-

φοίτων της Φιλοσοφικής σχολής στο Δήμο, ήταν η

επίδοση ψηφίσματος που αφορά όχι μόνο στη διάσωση,

αλλά και στην

μ ε τ α τ ρ ο π ή

του κτιρίου

του παλαιού

Πανεπιστημί-

ου επί της

οδού Δομπό-

λη, σε ένα

σύγχρονο πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο. Στο

ψήφισμά τους, οι απόφοιτοι της Φιλοσοφικής κάνουν

λόγο για ένα κτίριο «σύμβολο πνευματικότητας που

ταυτίζεται με τη σύγχρονη ιστορία της πόλης των

Ιωαννίνων». Διαπιστώνουν όμως πως έφτασε σε κα-

τάσταση πλήρους εγκατάλειψης και αποσάθρωσης

και ζητούν από τους εμπλεκόμενους φορείς «να ανα-

λάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σ' ένα πνευματικό

κτίριο, στο οποίο εναπόθεσαν τις ελπίδες και τα

όνειρά τους χιλιάδες φοιτητές για να εξαλειφθεί η

απαράδεκτη εικόνα εγκατάλειψής του». 

�
Ο τόπος καταγωγής μας, για όλους εμάς τους

Μανωλιασσίτες είναι τόπος και σημείο αναφοράς.

Η ανάγκη να ξαναβρεθούμε έστω και για λίγες μέρες

του Αυγούστου στη Μανωλιάσσα ξεπερνά δυσκολίες

και χιλιομετρικές αποστάσεις. Η Μανωλιάσσα ξανα-

ζωντανεύει τα καλοκαίρια θυμίζοντας παλιούς αλλά

όχι ξεχασμένους καλούς καιρούς. Περιμένουμε το

15αύγουστο το ετήσιο προσκύνημα και αντάμωμα

που μας γεμίζει συγκίνηση και κρατά σταθερούς τους

δεσμούς μας. Να προσκυνήσουμε ευλαβικά την Πα-

ναγιά μας … να ανοίξουν τα σπίτια και να γνωρίσουν

οι νεότεροι τις ρίζες τους. 

Καλή αντάμωση!

Ο παλιός.

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 

Επιλογή φωτογραφιών 
από τα 100 φύλλα «τ’αχνάρια»

1) 1993. Μανωλιασσίτικα - 2) 1994. Εκδρομή αδελφότητας στην Αγία Λαύρα - 3) 2009. Από την επίσκεψη των Μανιατών στη Μανωλιάσσα - 4) 2013. Μνημείο Πε-

σόντων «12-13» στη Μανωλιάσσα - 5) 1995. Μανωλιασσίτες στο Λυκίσκο


