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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

Η δύναμη της αγάπης
Γράφει ο  Κώστας Ε. Γιαννούλας

Η5η ΙΟΥΝΙΟΥ έχει καθοριστεί ως παγκόσμια
ημέρα προστασίας περιβάλλοντος. Τους

τους, είναι περιβάλλον;  Τους ορισμός θα τους
έλεγε ότι: «Περιβάλλον είναι το σύνολο των συνθη-
κών, κοινωνικών, φυσικών κ.α. στο οποίο ζουν και
αναπτύσσονται οι ζωντανοί οργανισμοί». 

«Ο άνθρωπος ζει από τη φύση. Η φύση είναι το
σώμα του, με το οποίο πρέπει να παραμείνει σε
συνεχή διαδικασία για να μη πεθάνει. Το ότι η φυ-
σική και πνευματική ζωή του ανθρώπου συναρτά-
ται με τη φύση, δεν έχει άλλο νόημα από το ότι η
φύση συναρτάται με τον εαυτό τους, γιατί ο άν-
θρωπος είναι μέρος τους φύσης!» έγραψε τους Ευ-
ρωπαίος φιλόσοφος.

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ασχοληθεί με τη φύση

και το φυσικό περιβάλλον κι έτρεφαν μεγάλο σε-
βασμό απέναντί τους. Και ασχολήθηκαν θεωρη-
τικά και πρακτικά τους αυτή την κατεύθυνση. Ο
Θεόφραστος μαθητής του Αριστοτέλη και διάδο-
χός του στο Λύκειο θεωρείται ο «πατέρας τους βο-
τανικής» και «ιδρυτής τους οικολογίας». Ο
φιλόσοφος και πολεοδόμος Ιππόδαμος θεωρείται
«πατέρας τους πολεοδομίας». Οι αρχαίοι είχαν την
αισθητική αναπτυγμένη σε μεγάλο βαθμό. Οι ναοί
τους και τα ιερά τους χτίζονταν σε ειδυλλιακά
μέρη με πολύ σεβασμό τους το περιβάλλον. Το ίδιο
και οι πόλεις τους «έδεναν» με το περιβάλλον και
με τη φύση.

Ο άνθρωπος ζει από τη φύση...

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Συμπληρώνονται φέτος 78 χρόνια αφότου η χώρα

τους ενεπλάκη στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο.

Ήταν 28 Οκτωβρίου του 1940 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 3 τα μεσάνυχτα, όταν ο εδώ πρέσβης τους

Ιταλίας Εμμανουέλε Γκράτσι πήγαινε στην Κηφισιά,

να συναντήσει τον

π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό

Ιωάννη Μεταξά για

να του επιδώσει τε-

λεσίγραφο τους

Ιταλικής κυβέρνη-

σης με το οποίο η

Ιταλία γνώριζε

στον Έλληνα πρω-

θυπουργό ότι ή Ιτα-

λία θα κήρυττε τον

πόλεμο κατά τους

Ελλάδας αν αυτή

δεν αποδέχονταν

τα όσα  αναφέρον-

ταν στο τελεσίγραφο.

Το τελεσίγραφο έγραφε:

«Η Ιταλική κυβέρνηση κατέληξε εις την απόφασιν

να ζητήσει από την Ελληνικήν κυβέρνησιν το δι-

καίωμα να καταλάβει δια των ενόπλων τους δυνά-

μεων και δια την διάρκειαν τους εμπολέμου ρήξεως

με την Αγγλίαν ωρισμένα στρατηγικά σημεία επί

του Ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική κυβέρνησις

ζητεί από την Ελληνικήν τους μη εναντιωθή εις την

κατάληψιν αυτών και τους μη παρεμποδίσει την

διέλευσιν των Ιταλικών στρατευμάτων των προ-

οριζομένων να την πραγματοποιήσουν. Η Ιταλική

κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν τους δώσει

αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας

διαταγάς ίνα η προσωρινή κατοχή ωρισμένων στρα-

τηγικών σημείων δυνηθεί να πραγματοποιηθή κατά

ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα Ιταλικά στρατεύματα

ήθελον συναντήσει αντίστασιν η αντίστασις αυτή

θα θραυσθή δια των όπλων και η Ελληνική κυβέρ-

νησις θα φέρει τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προ-

κύψει εκ τούτου»

Ο Μεταξάς διά-

βασε με ηρεμία το

τελεσίγραφο και η

απάντηση στο

Γκράτσι ήταν άμε-

ση και πιο λακω-

νική από το «Μο-

λών λαβέ» του Λε-

ωνίδα τους Θερ-

μοπύλες. Του είπε

Ο Χ Ι. Τους ση-

μειωθεί ότι τότε

τους χώρες τους

Ευρώπης είχαν

υποταχθεί τους δυ-

νάμεις του Άξονα Γερμανίας-Ιταλίας και Ιαπω-

νίας.

Ο Μεταξάς, μετά την αναπάντεχη εκείνη συνάν-

τηση, συγκάλεσε αμέσως το υπουργικό συμβούλιο

και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων τους ενημέ-

ρωσε για τα όσα επρόκειτο άμεσα να λάβουν χώρα

και έδωσε σαφείς εντολές και οδηγίες για την κι-

νητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού. Τόνισε

στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να ενημερώσουν

άμεσα τα προκεχωρημένα φυλάκιά τους να λάβουν

τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί ο αιφνι-

διασμός τους.

Ενώ διαδραματίζονταν όλα αυτά από το ραδιο-

φωνικό σταθμό μεταδίδονταν τους τον Ελληνικό

λαό το παρακάτω πρωθυπουργικό διάγγελμα:

…συνέχεια στη σελ. 5

Πολλά από τα μνημεία έχουν κατασκευαστεί για να τι-

μηθούν σημαίνουσες προσωπικότητες του παρελθόντος

ή σημαντικά γεγονότα ειρηνικά ή πολεμικά. Τα μνημεία

συνιστούν τεκμήριο ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας

και μοναδικότητας. Η παιδευτική λειτουργία των μνημείων

είναι προϋπόθεση για την κατάκτηση της εθνικής αυτο-

γνωσίας και πηγή ιστορικής γνώσης. 

• ΜΝΗΜΕΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

του Γεωργίου Δημητριάδη του Αθηναίου, 1935

(Εμίν Αγά Ιωαννίνων)

Το μαρμάρινο Ηρώο αναφέ-

ρεται τους μάχες του 1912-

13 που επέφεραν την απε-

λευθέρωση των Ιωαννίνων.

Στο χώρο του μνημείου ήταν

το Στρατηγείο του Ελληνικού

Στρατού. Τους μαρμάρινες

όψεις αναγράφονται διάφορα

στοιχεία από τα ιστορικά γε-

γονότα, ενώ στο κέντρο δε-

σπόζει η προτομή του αρχι-

στράτηγου (τότε Διαδόχου και μετέπειτα Βασιλιά) Κων-

σταντίνου, με τον βυζαντινό αετό στο στήθος του. Ο δη-

μιουργός του μνημείου Γεώργιος Δημητριάδης ο Αθηναίος

(Αθήνα 1880-Αθήνα 1941) θεωρείται ως ο πιο παραγωγικός

γλύπτης στον ελληνικό χώρο μέχρι σήμερα. Φιλοτέχνησε

εκατοντάδες ανδριάντες, μνημεία, ηρώα, επιτύμβια κ.α.

Οι σχολιαστές του έργου του χαρακτηρίζουν τα γλυπτά

του περισσότερο ως προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής

και λιγότερο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ειδικότερα τους

προτομές του (τους και στην παρατιθέμενη του αρχι-

στράτηγου Κωνσταντίνου) θεωρούν ότι είναι τυπικές. Πε-

ριορίζονται στα επιφανειακά χαρακτηριστικά των προσώπων

που παρουσιάζουν και δεν κατορθώνουν να αποτυπώσουν

την προσωπικότητά τους. Πάντως υπάρχουν και ορισμένα

έργα του που αναδεικνύουν ένα προικισμένο καλλιτέ-

χνη.

Γνωριμία με τα 
μνημεία της πόλης

των Ιωαννίνων

…συνέχεια στη σελ. 5

…συνέχεια στη σελ. 3
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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
δημοσίευση στην εφημερίδα, να είναι καθαρογραμμένα.

Oι αρθρογράφοι φέρουν την ευθύνη των κειμένων
τους.

Υπενθύμιση
Μπορείτε να μας στέλνετε όλα τα κοινωνικά

γεγονότα προς δημοσίευση στη διεύθυνση kp-

giotakis@yahoo.gr

Αντί για στεφάνι

Μια σταγόνα αίμα, σώζει μια 

ολόκληρη ζωή! Γίνε κι εσύ 

εθελοντής αιμοδότης.

Εις μνήμη του Ίσκου Νικολάου με την εκκλησία

του Αγίου Γεωργίου Μανολιάσας αντί για στέφανα

προσέφεραν χρηματικά ποσά οι κάτωθι οικογένειες.

-Λιόντου Ηλία............................................20 ευρώ

-Ο Γιωτάκη Γεωργίου .................................20 ευρώ

που δεν γράφτηκαν στο προηγούμενο φύλλο της

εφημερίδας Αχνάρια

Επίσης στις 20/7/2018 προσέφεραν για το εκκλησάκι

του Προφήτη Ηλία χρηματικά ποσά οι κάτωθι:

Ταμπάση Ανθούλα

Τότσικα Φρειδερίκη

Χρόνη Αγνούλα

Ντάφλου Ανθούλα και

Ντάφλος Παναγιώτης

Η εκκλησιαστική επιτροπή

Θερμά κ ειλικρινή συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα

τα παιδιά που συμμετείχαν στις εξετάσεις για την

είσοδό στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά

ιδρύματα της χώρας μας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια

αξίζουν στους επιτυχόντες και στις οικογένειές

τους, οι οποίες στήριξαν τις προσπάθειές σας

παρά τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συν-

θήκες. Πάντα επιτυχίες στη ζωή σας και καλή δύ-

ναμη. Συγχαρητήρια και εις ανώτερα!!!

-Συγχαρητήρια στο Νικόλαο Σαμπέρη, γιο της

Βασιλικής Νάκου και του Θοδωρή Σαμπέρη, που

πέτυχε στο Πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής, στο

τμήμα Δημόσιας Υγείας. 

-Η πτυχιούχος Ιατρικής Αθηνών Μαρία Γιωτάκη,

κόρη της Αθανασίας και του Στέφανου Γιωτάκη,

απέκτησε την ειδικότητα της παιδιάτρου στη Β’

Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Νοσοκομείου Παίδων «Π.& Α. Κυριακού». Θερμά

συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία στην άσκηση

του λειτουργήματος. 

Επιτυχίες - Συγχαρητήρια

Στα μνημονιακά χρόνια η

δημόσια χρηματοδότηση

της δημόσιας παιδείας μει-

ώθηκε κατά 40% περίπου.

Σύμφωνα με τον προϋπο-

λογισμό της Ελλάδας για

το 2018 το σύνολο των δα-

πανών που θα αφορούν

στην Εκπαίδευση θα ανέλ-

θει στα 5,317 δισ. Ευρώ,

κάτι που ισοδυναμεί με το

2,88% του ΑΕΠ. Πάλι η Ελλάδα είναι στους ουραγούς

της Ευρώπης.

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

έκλεισαν κατά την τετραε-

τία 2010 – 2014 περίπου

1.200 σχολεία.

Μείωση των αποδοχών

των εκπαιδευτικών και των

δύο βαθμίδων από 22%

έως 45% για τους νεοδιο-

ριζόμενους εκπαιδευτι-

κούς, με ό,τι αυτό συνε-

πάγεται για την αποδο-

τικότητά τους.

Γιατί όμως τα σχολεία

κλείνουν; Η απάντηση

βρίσκεται στο μονοψή-

φιο αριθμό των μαθη-

τών τους. Και αναλογικά, ο αριθμός αυτός

είναι απότοκος του θεμελιώδους εθνικού προβλή-

ματος της υπογεννητικότητας, η οποία ωστόσο

μπορεί – ακόμα και τώρα - να αντιμετωπιστεί, αρκεί

το κράτος να εστιάσει σ’

αυτήν και να προσφέρει

στο κοινωνικό σύνολο τα

κατάλληλα κίνητρα για πε-

ρισσότερες γεννήσεις.

Μόνο όταν η διοικούσα

εξουσία αφουγκραστεί τις

ανάγκες, τα προβλήματα

και τις επιθυμίες της κοι-

νωνίας της, θα πετύχει την

εσωτερική συγκρότηση,

την ομοιογένεια, την ομοψυχία και τη συμμετοχή

στο ουσιαστικό “πολιτικό γίγνεσθαι”.

Η επένδυση και παρακαταθήκη είναι να διατηρή-

σουμε ενεργά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμα και

στις απομακρυσμένες περιοχές. Το μέλλον μας

και η ελπίδα του «αισίου»,

της εξέλιξης, της αλλαγής

είναι οι νέοι μας. Σε εκεί-

νους πρέπει να επενδύ-

σουμε, να τους ενισχύ-

σουμε με πνευματικά εφό-

δια, ώστε να καρποφορή-

σουν με τη διανοητική και

νεανική ζωντάνια, την ερ-

γατικότητα και το φιλότιμο

που τους διακρίνει. 

Το ελληνικό κράτος, αντί

να βλέπει την παιδεία ως

επένδυση όπως συμβαίνει

στις περισσότερες πολιτισμέ-

νες χώρες του δυτικού κόσμου, παθαίνει αλλεργία

με τις επενδύσεις.

Η φτωχοποίηση της Ελληνικής παιδείας

Ηαντίστροφη μέτρηση για την
κατασκευή της οδού Νιάρχου,

η οποία θα συνδέσει με σύγχρονο
και ασφαλή αυτοκινητόδρομο την
πόλη των Ιωαννίνων με το Πανε-
πιστήμιο και το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο, ξεκίνησε σήμερα. Η
Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας, η οποία συνεδρίασε με
την προεδρία του Περιφερειάρχη
κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, ενέκρινε
τη δημοπράτηση του έργου, το
οποίο έχει προϋπολογισμό
25.700.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός
είναι διεθνής και ηλεκτρονικός,
ενώ τη σύμφωνη γνώμη της για
τα τεύχη δημοπράτησης έχει εκ-
φράσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

Στην εισήγησή της, η κ. Καλογιάννη, αναφέρθηκε
στους λόγους για τους οποίους προκρίθηκε η κα-
τασκευή της συγκεκριμένης οδού, επισημαίνοντας
ότι είναι ο άξονας πάνω στον οποίο χωροθετή-
θηκαν τόσο το Πανεπιστήμιο της πόλης, όσο και
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο ου-
σιαστικά εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Ελλάδα, την
Ήπειρο και τη Νότια Αλβανία. «Ως εκ τούτου-
πρόσθεσε- η οδός υποδέχεται σημαντικό φόρτο
κυκλοφορίας, ειδικά στο τμήμα από την πόλη
των Ιωαννίνων έως την περιοχή του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου – Πανεπιστημίου, σε καθη-
μερινή βάση»

Η νέα οδός θα έχει έναν πλήρη ανισόπεδο

κόμβο σύνδεσης με την Περιφερειακή οδό και
πέντε ισόπεδους κόμβους. Προβλέπεται η κατα-
σκευή ποδηλατόδρομου- που όπως είπε ο Περι-
φερειάρχης θα φέρει το όνομα του Στέφανου
Σκοπούλη- ενώ θα έχει λωρίδα που μελλοντικά
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση τραμ.
Στην είσοδο της νέας οδού, στη συμβολή της με
την υπάρχουσα εθνική οδό Ιωαννίνων- Αθηνών
στο στρατόπεδο Βελισσαρίου θα κατασκευαστεί
ισόπεδος κόμβος, για την κατασκευή του οποίου
έχει εξασφαλιστεί η παραχώρηση έκτασης 9.055
τ.μ. από το Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας.

Σημειώνεται ότι έχει συζητηθεί ήδη στο Μονο-
μελές Εφετείο Ιωαννίνων ο καθορισμός προσωρινής
τιμής μονάδας αποζημίωσης των  απαλλοτριω-
θέντων εκτάσεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ
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Χωρίς καμιά εξαίρεση, κάθε άνθρωπος που απο-
λαμβάνει μία ευχάριστη ζωή χρησιμοποίησε

την αγάπη για να την αποκτήσει. Η δύναμη για να
αποκτήσει κανείς όλα τα θετικά και καλά πράγματα
στη ζωή είναι η αγάπη!

Η αγάπη είναι ένα στοιχείο που, αν και αόρατο
και άυλο, είναι εξίσου πραγματικό με τον αέρα και
το νερό.

Η αγγλίδα συγγραφέας Ρόντα Μπερν με τα
βιβλία της το Μυστικό και η Δύναμη τα οποία πα-
ρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο, έδωσε χαρά στους ανθρώπους όλου του
Πλανήτη.

Οι απόψεις των Σοφών του κόσμου της έδωσαν
την έμπνευση και μεταφέρω αρκετές σε αυτό το
κείμενο.

«Και θα γνωρίσετε την αλήθειαν και η αλήθεια
σας σας ελευθερώσει». Ιησούς Χριστός.

«Για κάθε δύναμη υπάρχει μία ίση και αντίθετη
αντίδραση». Ισαάκ Νεύτων.

«Δίδετε και θα δώσουν και σ’ εσάς… Διότι το μέ-
τρον με το οποίον δίνετε θα σας αποδοθεί». Ιησούς
Χριστός.

«Επομένως η αγάπη είναι η εκπλήρωσις του νό-
μου». Απ. Παύλος.

«Το μέτρο της αγάπης είναι αγάπη χωρίς μέτρο».
Αγ. Βερνάρδος.

«Η προσκόλληση στο θυμό είναι σαν να αρπάζεις
ένα αναμμένο κάρβουνο με σκοπό να το πετάξεις
σε κάποιον άλλο· εσύ είσαι αυτός που καίγεται»
Βούδας ο θεμελιωτής της θρησκείας του Βουδι-
σμού.

«Ζήστε σήμερα. Όχι χτες. Όχι αύριο. Μόνο σή-
μερα κατοικήστε τις στιγμές σας. Μην τις εκμι-

σθώνετε στο αύριο. Τζέρι Σπινέλι. Συγγραφέας
παιδικών βιβλίων.

«Πίστη είναι να πιστεύεις αυτό που δε βλέπεις
ακόμα· και η ανταμοιβή γι’ αυτή την πίστη είναι
να δεις αυτό που πιστεύεις». Άγιος Αυγουστίνος.

«Οι αμφιβολίες προδότες είναι, που μας κάνουν
να χάνουμε συχνά ένα κέρδος, που αν τολμούσαμε
θα ήταν καλό για μας». Γ. Σαίξπηρ, άγγλος δραμα-
τουργός.

«Περιμένω αποφασισμένη είμαι ευδιάθετη κι ευ-
τυχισμένη σε όποια κατάσταση και αν βρεθώ·
γιατί η πείρα με δίδαξε ότι το μεγαλύτερο μέρος
της ευτυχίας ή της δυστυχίας μας εξαρτάται από
τη διάθεσή μας και όχι από περιστάσεις της ζωής
μας». Μάρθα Ουάσινγκτον, σύζυγος του προέδρου
των ΗΠΑ.

«Αντιδράστε έξυπνα ακόμα και στη βλακώδη
μεταχείριση» Λάο Τσε, Θεμελιωτής του ταοϊσμού.

«Αυτό είναι το θαύμα που συντελείται κάθε
φορά σ’ αυτούς που πραγματικά αγαπούν: Όσο

περισσότερα δίνουν, τόσο
περισσότερα κατέχουν» Β.
Μαρία Ρίλκε, συγγραφέας και
ποιητής.

«Θα ήταν πιο εύκολο να
μάθει και να κατανοήσει κα-
νείς το νόμο της αγάπης μέσα
από τα μικρά παιδιά». Μα-
χάτμα Γκάντι

«Το μίσος δεν κατανικιέται
με το μίσος. Το μίσος κατανι-
κιέται με την αγάπη. Αυτός
είναι αιώνιος νόμος» Βούδας.

«Η δύναμη για την ευτυχία, για το καλό, για ό,τι
χρειαζόμαστε στη ζωή βρίσκεται μέσα στον καθένα
μας. Η δύναμη είναι εκεί – μία δύναμη απεριόριστη»,
Ρόμπερτ Κόλιερ, συγγραφέας.

«Όλα είναι δυνατά εις εκείνον που πιστεύει».
Ιησούς Χριστός. Τις απόψεις της Ρόντα Μπερν
στα βιβλία της το Μυστικό και η δύναμη επιβεβαί-
ωσε ο Τάσος Μπλέτσος, γιος της Νίνας και του
Σταύρου με το λογοτεχνικό του δημιούργημα. «Το
παραμύθι της Αγάπης», γιατί όπως λέει και εκ-
παιδευτικός – Λογοτέχνης Τάσος Κανάτσης «Όταν
ο γενέθλιος τόπος προσλαμβάνει τις διαστάσεις
του μύθου, ο συγκερασμός αυτός μας οδηγεί στον
παραμυθένιο κόσμο της ΑΓΑΠΗΣ».

Τάσο, εύχομαι να συνεχίσεις τη λογοτεχνική σου
δραστηριότητα.

Υστερόγραφο
Εύχομαι τ’ αχνάρια να τα χιλιάσουν.

Η δύναμη της αγάπης

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε.

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ.

Τα νέα από την Τοπική 
Κοινότητα Μανωλιάσσας
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ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΚΟΙΝ. Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Νάστο

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος

οικ. Έτους 2019 σχετικά με το υπ. αρ.

4125/3353/24.7.2018 έγγραφό σας.

Σχετ. Το με αρ. πρωτ. 40125/353/24.7.2018 έγγραφό

σας

Σχετικά με την κατάρτιση τεχνικού προγράμματος οικ.

έτους 2018 που αφορά στην Τ.Κ. Μανολιάσας σας προτεί-

νονται τα εξής:

1.Γεώτρηση στις πηγές Κεφαλόβρυσου.

2.Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευ-

σης.

3.Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων.

4.Ασφαλτοστρώσεις δρόμων.

5.Επισκευή υφισταμένων ομβροδεξαμενών προβάτων

και περίφραξη αυτών.

6.Συντήρηση και επισκευή πρώην δημοτικού σχολείου

υφιστάμενου από το 1954

7.Συντήρηση του Πνευματικού κέντρου.

Ο εκπρόσωπος

της Τοπ. κοινότητας Μανολιάσας

Αλέκος Γούσης

693 879 0923

«Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια

την ανεξαρτησίαν τους Ελλάδος την ακεραι-

ότητα και την τιμήν τους. Μολονότι ετηρήσαμεν

την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην

τους όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις

ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Ελ-

ληνες, μοι εζήτησεν την 3ην πρωϊνήν, την πα-

ράδοσιν του ελληνικού εδάφους, κατά την

ιδίαν τους βούλησιν και μοι ανακοίνωσεν ότι

τους κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευ-

μάτων τους θα άρχιζε την 6ην πρωϊνήν. Απήν-

τησα εις τον Ιταλόν πρεσβευτήν ότι θεωρώ το

αίτημα αυτό καθ΄εαυτό και με τον τρόπον με

τον οποίον γίνεται τούτο,ως κήρυξιν πολέμου.

Έ λ λ η ν ε ς

Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα

άξιοι των προγόνων τους και τους ελευθερίας

την οποίαν τους εξησφάλισαν οι προπάτορές

τους. Όλο το έθνος τους εγερθεί σύσσωμον.

Αγωνισθείτε για την πατρίδα, τας γυναίκας

,τα παιδιά τους και τας ιεράς τους παραδόσεις.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών.»

Το βασιλικό διάγγελμα έλεγε:

« Με πίστιν εις τον Θεόν και τα πεπρωμένα

τους φυλής το έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν

ως εις άνθρωπος θα αγωνισθεί υπέρ βωμών

και εστιών.»

Τα γεγονότα που ακολούθησαν λίγο ή πολύ

είναι γνωστά και είδαν το φως τους δημοσιό-

τητας και στα «ΑΧΝΑΡΙΑ» τους φορές. Αξιο-

σημείωτο είναι το γεγονός ότι την ημέρα

εκείνη, λίγο πριν το μεσημέρι, τους κεντρικούς

δρόμους τους Αθήνας σεργιάνιζαν, με ανοιχτό

αυτοκίνητο, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Β’ και ο

πρωθυπουργός Μεταξάς και χαιρετούσαν με

χαμόγελα τα ενθουσιασμένα πλήθη. Ο λαός

ξεχνώντας τους πολιτικές διαμάχες και αντι-

θέσεις ή τους όποιες διαφωνίες για το καθεστώς

Μεταξά, ξεχύνεται μπροστά, κυκλώνει κάθε

τόσο το όχημα, χειροκροτεί και ζητωκραυγάζει.

Έτσι σφυρηλατήθηκε η ενότητα του λαού τους

δύσκολες εκείνες ώρες.

Ο πόλεμος ξεκίνησε. Ο Ελληνικός στρατός

αμύνεται του πατρίου εδάφους. Οι νίκες δια-

δέχονται η μία την άλλη. Οι φαντάροι τους

απελευθέρωσαν τη βόρειο Ήπειρο και θα

έριχναν τους Ιταλούς στη θάλασσα αν τους 6

Απριλίου του 1941 δεν τους επετίθεντο και οι

Γερμανοί.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν το ΤΟΥΣ

άφησαν άφωνη την οικουμένη και έκαναν τους

μεγάλους τους εποχής εκείνης να μιλούν με

θαυμασμό για την Ελλάδα, τους ο πρόεδρος

των Ηνωμένων Πολιτειών τους Αμερικής Φραγ-

κλίνος Ρούσβελτ και ο πρωθυπουργός τους

Αγγλίας Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Όταν τους έληξε ο πόλεμος οι ηγέτες των

συμμαχικών δυνάμεων ξέχασαν τα εγκώμια

που έπλεκαν για τους Έλληνες, την προσφορά

τους στον αγώνα και τους θυσίες τους και δεν

ικανοποίησαν δίκαια αιτήματά τους.

Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε το 1939

και τέλειωσε το 1945 με νίκη των συμμάχων.

Καταλήγοντας τους στρέψουμε ευλαβικά το

νου και την καρδιά τους τους συντελεστές  και

τους ήρωες τους εποποιΐας του 1940.

Αυτοί έζησαν, έδρασαν και έπραξαν το κα-

θήκον τους μέσα στη φρίκη του πολέμου.

Πολλοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έμειναν

ανάπηροι. Τους θαυμάζουμε και τους ευγνω-

μονούμε γιατί πέραν των άλλων τους έκαναν

να αισιοδοξούμε για το μέλλον τους πατρίδας

τους.

Ηλιούπολη  21 Σεπτεμβρίου 2018     

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Φωτ. Αρχείο Αργυρούλας Ίσκου

Τα παιδιά που βρέθηκαν την Κυριακή 12/8/2018 στο χωριό μας έλαβαν μέ-

ρος στις αθλοπαιδιές που διοργάνωσε η πάντα πρόθυμη Αργυρούλα Ίσκου

με τη βοήθεια και μαμάδων των παιδιών. Η εκδήλωση έγινε στον προαύλιο χώ-

ρο της Παναγίας το απόγευμα της Κυριακής. Τα παιδιά έπαιξαν και χάρηκαν και

οι γονείς και οι παππούδες τα καμάρωσαν. Οι αθλοπαιδιές έδωσαν την ευκαι-

ρία στα παιδιά να γνωριστούν καλύτερα και να αποκτήσουν βιώματα.

Στιγμιότυπα από τις αθλοπαιδιές

•Στιγμιότυπα από τη γιορτή προφήτη Ηλία

•Στιγμιότυπα από τη γιορτή Παναγιά

Φωτ. Αρχείο Ιωάννου Ν. Ίσκου

Αθλοπαιδιές 2018 
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Κατά καιρούς, στη χώρα μας, χάθηκαν ανθρώπινες

ζωές, καταστράφηκαν περιουσίες και έγιναν

στάχτη μεγάλες δασικές εκτάσεις εξαιτίας δυσμενών

φυσικών φαινομένων, βροχοπτώσεων, χιονοπτώ-

σεων, θυελλωδών ανέμων, πυρκαγιών σεισμών και

άλλων.

Στις 23 Ιουλίου γίναμε μάρτυρες ενός τέτοιου

φαινόμενου, μιας τραγωδίας, όπου ανεξέλεγκτη

πυρκαγιά κατάστρεψε την ανατολική Αττική και την

Κινέτα, παρασέρνοντας στο θάνατο πολλές δεκάδες

συνανθρώπων μας.

Η ουσία αυτής της τραγωδίας διέπεται από δυο

λογικές παραδοχές. Η πρώτη είναι ότι ο άνθρωπος

,παρά την τεχνολογική πρόοδο, είναι ανίσχυρος

μπροστά στα φυσικά φαινόμενα. Δεν μπορεί να τα

ελέγξει και πολύ περισσότερο να τα αποτρέψει. Οι

δυνατοί άνεμοι είχαν σαν αποτέλεσμα την ταχεία

επέκταση των πυρκαγιών.

Στη δεύτερη παραδοχή διαπιστώνουμε ότι σήμερα

κάθε καλά οργανωμένο κράτος έχει στη διάθεσή

του μηχανισμούς άμυνας, μεθόδους και εργαλεία

για να μπορεί να αντιμετωπίζει και να περιορίζει,

κατά το δυνατό, τις συνέπειες των ακραίων φυσικών

φαινομένων αξιοποιώντας και την εμπειρία από

προηγούμενα παθήματα. Έγινε καλή και έγκαιρη

χρήση όλων αυτών των μέσων από τους αρμοδίους

στην τραγωδία της 23ης Ιουλίου και αν όχι υπάρχουν

ευθύνες; Αν ναι, να ερευνηθεί αν κάποιοι δεν

έκαναν έγκαιρα και σωστά τη δουλειά τους, να

οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν.

Ειπώθηκε ότι ένα μερίδιο ευθύνης έχουν και όσοι

έχτισαν αυθαίρετα στις περιοχές που κάηκαν. Αυτό

είναι αλήθεια. Γιατί όμως το κράτος τα νομιμοποιούσε

και δεν τα κατεδάφιζε; Γιατί οι εκάστοτε κυβερνώντες

από την μια πλευρά έβαζαν χρήματα στον κρατικό

κουρβανά και από την άλλη απέβλεπαν σε ψηφο-

θηρικούς λόγους από τη νομιμοποίηση της παρα-

νομίας; Υπάρχουν ευθύνες.

Η κραυγή «Μας αφήσατε να καούμε σαν τα πον-

τίκια» τα λέει όλα.

Είναι αδιανόητο το 2018 να χάνονται ανθρώπινες

ζωές από μια πυρκαγιά όσο μεγάλη και αν είναι

αυτή. Οι εκατό και πλέον νεκροί του Ματιού δεν

έρχονται πίσω.

Όμως είναι απάνθρωπο να προκαλούμε εκείνους

που έχασαν τους ανθρώπους τους, εκείνους που

νοσηλεύονται με σοβαρά

προβλήματα, εκείνους που

έχασαν τις περιουσίες τους.

Η τραγωδία της ανατολι-

κής Αττικής μας έδειξε το

κράτος που στήσαμε όλα

αυτά τα χρόνια με κουτο-

πονηριές, με νόμους που

δικαίωναν τις παρανομίες

και νομιμοποιούσαν τις αυ-

θαιρεσίες.

Τα επικίνδυνα φυσικά φαι-

νόμενα θα εξακολουθούν

να υπάρχουν. Χρέος της

πολιτείας είναι να λαμβάνει

έγκαιρα μέτρα για τον περιορισμό των καταστροφών

απ’ αυτά.

Είναι γνωστό ότι οι πλημμύρες στο διάβα τους

και οι πυρκαγιές στο πέρασμά τους παρασύρουν

και καίνε τα πάντα εκτός από τις καρέκλες της

εξουσίας.

Hλιούπολη

2 Αυγούστου 2018

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Η κατάσταση άλλαξε με τη δημιουργία των «μεγάλων
βασιλείων» με τη διάνοιξη μεγάλων δρόμων και με
άλλα μεγάλα έργα. Με την πάροδο του χρόνου η
«φιλοσοφία» των ανθρώπων απέναντι στη φύση αλ-
λάζει, καθώς επικρατεί η λεγόμενη «ανθρωποκεντρική
τεχνολογία», που  θεοποιεί το άτομο  και το θεωρεί

το κέντρο του φυσικού κόσμου.
Η αύξηση του πληθυσμού της γης οδήγησε στην

σπατάλη των φυσικών πόρων και η αλόγιστη υπερ-
κατανάλωση σε αρνητική επίδραση του ανθρώπου
στο περιβλάλλον. Και για να γίνει αυτό περισσότερο
κατανοητό την 1η χιλιετία μ.X. ο πληθυσμός της γης
ήταν λίγο πιο πάνω απ’ τα τριακόσια εκατομμύρια,
ενώ σήμερα ξεπερνάει τα 6,5 δισεκατομμύρια. Το
2050 υπολογίζεται ότι ο πλανήτης θα κατοικείται
από 9 δισεκατομμύρια ψυχές.

Δε χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή ανάλυση της με-
γάλης ωφέλειας που έχει ο άνθρωπος από ένα υγιές
περιβάλλον. Αυτό του χαρίζει τη ζωή αλλά και την
ποιότητά της. Αυτό φτάνει και τα λέει
όλα. Γι’ αυτό, η μέριμνα και η προστασία
για το περιβάλλον είναι «εκ των ουκ
άνευ» υποχρεώσεών του.

Στη χώρα μας, για πρώτη φορά, τέ-
θηκε θέμα προστασίας του περιβάλ-
λοντος το έτος 1953. Η Διοίκηση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου κινήθηκε πρώτη
και στη συνέχεια συστήθηκε Επιτροπή
από καθηγητές του Ε.Μ.Π. που σκοπός
της ήταν: «η μελέτη και η συνεχής μέ-
ριμνα υπέρ του ελληνικού τοπίου, είτε
τούτο έχει ιστορική, είτε φυσική αξία.
Επίσης σκοπός της  Επιτροπής είναι η
διαφώτιση του ελληνικού συνόλου επί
της ανάγκης του σεβασμού και της

προστασίας της μορφής του ελληνικού τοπίου και η
υπόδειξη προς τους αρμοδίους των εκάστοτε ληπτέων
μέτρων».

Το 1975 ήρθε η ψήφιση του άρθρου 24 του Συν-
τάγματος, σύμφωνα με το οποίο: «η προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί
υποχρέωσιν του κράτους. Το κράτος υποχρεούται

να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατα-
σταλτικά μέτρα προς διαφύλαξιν αυτού».

Το γεγονός έφερε μεγάλη αισιοδοξία και
γέμισε τον κόσμο μ’ ελπίδα για το καλύτερο.
Το 1976 ψηφίστηκε νόμος «περί χωροταξίας
και περιβάλλοντος» με τον οποίον προσδιο-
ρίζονταν οι έννοιες «φυσικό περιβάλλον»,
«πολιτιστικό περιβάλλον». Το 1986 ψηφί-
στηκε άλλος νόμος για την «προστασία του
περιβάλλοντος».

Όσοι νόμοι όμως και αν ψηφιστούν, κι
εδώ και σε άλλες χώρες, γεγονός είναι ότι,
εν ονόματι της οικονομικής ανάπτυξης το
περιβάλλον, οσημέραι, βιάζεται και κατα-
στρέφεται και το καμπανάκι του κινδύνου
για τον άνθρωπο απ’ την αλλοίωση του πε-

ριβάλλοντος έχει προ πολλού χτυπήσει. Η
διακήρυξη στο Ρίο ή το πρωτόκολλο του
Κιότο, είναι περισσότερο λόγια παρά πράξη
απ’ την παγκόσμια Κοινότητα. Δυστυχώς, ο
λεγόμενος «σύγχρονος πολιτισμός» της υπερ-
κατανάλωσης και της παγκοσμιοποίησης μόνο
σοβαρές βλάβες επιφέρουν στο περιβάλλον.
Απαιτούνται γενναία και ρηξικέλευθα μέτρα
τα οποία οι κρατούντες δε φαίνεται να παίρ-
νουν. Ο δικός μας φιλόσοφος Κορνήλιος Κα-
στοριάδης είχε πει μεταξύ άλλων και αυτά,
με τα οποία θα κλείσει και αυτή η αναφορά
στο περιβάλλον και στην προστασία του:

«Θέλουμε μια παραγωγή και μια οικονομία που να
είναι μέσο και όχι σκοπός της ανθρώπινης ζωής.
Δεύτερο, θέλουμε την ελεύθερη ανάπτυξη της γνώσης,
αλλά δεν δικαιούμαστε πλέον να κάνουμε σαν να μην
ξέρουμε ότι η ανάπτυξη αυτή εμπεριέχει κινδύνους
τους οποίους δεν μπορούμε να ορίζουμε εκ των
προτέρων.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους,
μας χρειάζεται αυτό που ο Αριστοτέλης ονόμαζε, με
μια ωραιότατη αρχαιοελληνική λέξη που στα νέα ελ-
ληνικά έχει στενέψει, φρόνηση».

Ο άνθρωπος ζει από τη φύση...
Συνέχεια από τη σελίδα 1

• Μουσείο Πολέμου 1912 – 1913

Το Στρατιωτικό Μουσείο Στρατηγείου Πολέμου στεγάζεται

στο Χάνι Εμίν - Αγά. Βρίσκεται στο 29ο χλμ της Εθνικής

Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, στην Δημοτική Ενότητα Αγίου

Δημητρίου, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την Εθνική

Οδό.

Στη γύρω περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός ιστορικών

Μνημείων και Ηρώων από τον πόλεμο του 1912-1913.

Το μουσείο στεγάζεται στο Χάνι Εμίν Αγά, το οποίο χρησι-

μοποιήθηκε ως Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού κατά

τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της Ηπείρου στον

Α' Βαλκανικό Πόλεμο. Πρόκειται για κτίριο του 19ου αιώνα

που χρησιμοποιούνταν ως χάνι και το οποίο ανακατασκευά-

στηκε το 1950, διατηρώντας όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία

του.

Σκοπός της δημιουργίας του Μουσείου είναι η παρουσίαση

των επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού για την απελευ-

θέρωση των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα στη

διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου. Στο μουσείο εκτίθενται

όπλα (τυφέκια Γκρας και Μάνλιχερ με ξιφολόγχη καθώς και

ξίφη αξιωματικών), παράσημα και μετάλλια του Ελληνικού

και τουρκικού στρατού.

Γνωριμία με τα μνημεία 
του νομού Ιωαννίνων

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Ούτω έληξεν η ήμερα με εδαφικήν κατάκτησιν

λωρίδος βάθους 500 περίπου μέτρων και με την

ελπίδα τελικής επιτυχίας δια την επομένην (2). Τα

λοιπά εκατέρωθεν τμήματα τόσον του αριστερού

υποτομέως, όπου και το ΙΙΙ)11 τάγμα, όσον και του

δεξιού τοιούτου, όπου το 1)9 τάγμα, αντήλλασσον

καθ’ όλην την ημέραν ισχυρόν τυφεκιοβολισμόν

μετά του έναντι εχθρού, μη σημειώσαντα ουδεμίαν

προχωρητικήν κίνησιν.

Εν τω μεταξύ η Μεραρχία διέταξε περί την με-

σημβρίαν το ως γενική εφεδρεία ΙΙ)11 τάγμα να

προωθηθή, ώστε να είναι εύκολος η επέμβασίς

του όπου ήθελε παραστή ανάγκη, τόσον εις το

αριστερόν, όσον και εις το δεξιόν (3).

Το τάγμα τούτο διετέθη παρά του 9ου συν. πεζ.

όπισθεν του δεξιού του. Επί πλέον την 22αν ώραν

αφίκετο εις το δεξιόν του 9ου συν. πεζ., τεθέν εις

την διάθεσίν του και το Ι)7 τάγμα (4).

Ούτω εις το δεξιόν συνεκεντρώθησαν εκτός των

τμημάτων του 9ου συν. πεζ. και δύο έτερα τάγμα-

τα.

Εις τον αριστερόν υποτομέα κατά την νύκτα

εγένετο η αντικατάστασις του έναντι του χωρίου

Μανωλιάσα τεταγμένου ΙΙΙ)11 τάγματος υπό του

ως εφεδρεία του υποτομέως ΙΙ)8 τάγματος, προ-

κειμένου το αντικατασταθέν να ενεργήση την επο-

μένην επιθετικώς κατά του ΒΔ. του χωρίου Μανω-

λιάσα πετρώδους λόφου.

Η τελική διάταξις της Μεραρχίας έλαβε την εξής

μορφήν:

Εις το άκρον αριστερόν της παρατάξεως και

έναντι του χωρίου Μανωλιάσα τα ΙΙ)8 τάγμα. Εν

συνεχεία και με σχετικήν ανάμιξιν των λόχων τα

Ι)8, ΙΙ)9 και ΙΙΙ)8 τάγματα αποτελούντα την παράταξιν

της επιθέσεως κατά των υψωμάτων Άγιος Ηλίας—

Καστρί με τους λόχους 1)8, 7)9. 6)9, 12)9, 5)9 και

9)8, 11)8 και 10)8 εν πρώτη γραμμή και λοιπούς

εν εφεδρεία. Τέλος εις το άκρον δεξιόν το Ι)9

τάγμα επί των υψωμάτων του Άνω Θεριακίσι, απο-

τελούν συγχρόνως και το στήριγμα του πυροβολικού

όπισθεν της γραμμής ταύτης, ως εφεδρεία. Ως με-

ρική εφεδρεία των υποτομέων ευρίσκοντο, εις

μεν το αριστερόν και όπισθεν του ΙΙ)8.τάγματος το

ΙΙΙ)11 τοιούτον, εις δε το δεξιόν τα ΙΙ) 11ου και

Ι)7ου τάγματα.

Ο διοικητής της Μεραρχίας την 17ην ώραν εζή-

τησεν όπως εκτελεσθή βολή κατά του πυροβολείου

του Αγίου Νικολάου, όπερ ηνώχλει σοβαρώς την

προχώρησιν της Μεραρχίας (1). Όντως διετάχθη ο

Αρχηγός του πυρ)κού Στρατιάς σχετικώς(2), πλην

δεν ήτο δυνατόν να εκτελεσθή βολή κατά του

πυροβολείου τούτου (3).

Το απόσπασμα Ολύτσικα παρέμεινεν εις τας

θέσεις του, εζήτησε δε όπως εξασφαλισθή το αρι-

στερόν του δια της καταλήψεως υπό του αποσπά-

σματος Αχέρωνος της Σκάλας Παραμυθιάς(4).

Δ') Ο Γενικός Αρχηγός του Στρατού αναχωρήσας

εκ Φιλιππιάδος την πρωΐαν έφθασεν εις Κανέταν

ένθα συνηντήθη μετά του Αρχηγού της Στρατιάς

Ηπείρου, παρ' ου κατετοπίσθη επί της εν γένει τα-

κτικής καταστάσεως και της προόδου των επιχει-

ρήσεων.

Παρακολουθήσας επ’ αρκετήν ώραν την διεξα-

γωγήν του αγώνος, ιδία δε την εκτέλεσιν της

βολής του πυροβολικού στρατιάς, επανήλθεν εις

Φιλιππιάδα ένθα εγκατέστησε τον σταθμόν διοι-

κήσεως του, αφού προηγουμένως, ενέκρινεν, όπως

εξακαλουθήσωσιν αι επιχειρήσεις

υπό την διεύθυνσιν του αρχηγού

του στρατού Ηπείρου.

Κατόπιν της εγκρίσεως ταύτης

ο αρχηγός του στρατού Ηπείρου

εξέδωκε την 13ην ώραν γενικήν

διαταγήν όπως αι παντός είδους

αναφοραί των μονάδων υποβάλ-

λωνται ως και πρότερον εις αυτόν

(5), αργότερον δε διέταξεν όπω;

καθ’ εκάστην και την 17.30' ώραν

αποστέλλονται αυτώ υπό των μο-

νάδων δελτία της τακτικής των

καταστάσεως (6).

Εν συνεχεία κατά τας απογευματινάς ώρας εξε-

δόθησαν επίσης υπό του αρχηγού του στρατού

Ηπείρου αι εξής διαταγαί: α) Προς τα αποσπάσματα

Ολύτσικα και Αχέρωνος όπως αναφέρωσι περί των

υπ’ αυτών κατεχομένων θέσεων (7). β) Προς την

υπηρεσίαν μετόπισθεν όπως καταβάλη πάσαν προ-

σπάθειαν προς αποστολήν δι’ έκτακτων εφοδιο-

πομπών τροφών και νομής εις Κορύτιανην (1), γ)

Όπως οι αφιχθέντες εις Φιλιππιάδα εκ του εσωτε-

ρικού αξιωματικοί του πεζικού, ή οπωσδήποτε

εκεί, εις Πρέβεζαν ή Άρταν ευρισκόμενοι και μη

τοποθετηθέντες εισέτι τοιούτοι, αναχωρήσωσι διά

Κορύτιανην και παρουσιασθούν εις το τμήμα στρα-

τιάς του δεξιού(2). δ) Προς τον διοικητήν του τμή-

ματος στρατιάς του δεξιού, εις απάντησιν αιτήσεως

του περί αναστολής των εχθροπραξιών (3), ότι

δεν ήτο δυνατόν ν’ ανακοπή η προσπάθεια της IV

Μεραρχίας και ότι εις περίπτωσιν κατά την οποίαν,

λόγω καταστάσεως των τμημάτων του δεν θα ήτο

δυνατή εκδήλωσις αναλόγου ενεργείας, ώφειλε

να αναφέρη εγκαίρως δια τον διακανονισμόν της

ενεργείας της II Μεραρχίας (4).

Την δε 20.45' ώραν ανέφερεν εις το Γενικόν

Στρατηγείον λεπτομερώς περί της τακτικής κατα-

στάσεως της Στρατιάς (5).

Ο Γενικός Αρχηγός του Στρατού επανελθών την

εσπέραν εις Φιλιππιάδα και μελετήσας την κατά-

στασιν μετέβαλε γνώμην και απεφάσισε να διατή-

ρηση την άμεσον διοίκησιν της Στρατιάς Ηπείρου,

του αρχηγού αυτής περιοριζόμενου εις διοίκησιν

τμήματος στρατιάς (6).

Προς τούτο εξέδωκεν εντός της ιδίας ημέρας

τας σχετικάς διαταγάς, δι’ ων, αφού εξέφραζε τα

συγχαρητήρια αυτού προς τα στρατεύματα, κα-

θώριζε τα εξής: Συνεκρότησε τμήμα στρατιάς απο-

τελεσθέν εκ των VI και VIIΙ Μεραρχιών, (μετονο-

μασθείσης εις VIII της μέχρι τότε Μεραρχίας Ηπεί-

ρου), αναθέσας την διοίκησιν αυτής εις τον τέως

Αρχηγόν του Στρατού Ηπείρου. Διέταξε την επά-

νοδον εις τας μονάδας των τών εκτελούντων

άλλην υπηρεσίαν διοικητών των II και IV Μεραρχιών

(7).

Ωσαύτως εξέδωσε την 19ην ώραν γενικήν δια-

ταγήν επιχειρήσεων εν τη οποία, καθοριζομένων

των προθέσεων αυτού περί προσεχούς αποφασι-

στικής επιθέσεως κατά Μπιζανίου, διετάσσοντο:

Το τμήμα Στρατιάς αποσύρον τα έναντι του Κου-

τσελιού αποσπάσματα να συγκεντρώση την VI

Μεραρχίαν πλησιάζον ταύτην εις το δεξιόν της

VIII, ήτις έδει να τηρήση τας θέσεις της οχυρουμένη

εις αυτάς.

Το αυτό τμήμα στρατιάς να θέση εις την διάθεσιν

της IV Μεραρχίας δύο ορειβατικάς πυροβολαρ-

χίας.

Η ΙΙ Μεραρχία να τηρήση τας θέσεις της ομοίως

οργανουμένη.

Το εν εφεδρεία απόσπασμα Χίου να θέση εις

την διάθεσιν της IV Μεραρχίας το 7ον σύνταγμα

πεζικού, το δε ανεξάρτητον τάγμα εις την II Με-

ραρχίαν ως γενικήν εφεδρείαν ταύτης.

Η IV Μεραρχία, κατόπιν των ως άνω ενισχύσεων,

να επιτεθή προς απόρριψιν του εχθρού εκ των

υψωμάτων της Μανωλιάσης εις την πεδιάδα και

λήψιν επαφής μετά του αριστερού της II προς ευ-

θυγράμμισιν του μετώπου.

Το εις το δεξιόν απόσπασμα μηχανικοί να διαλυθή,

των αποτελούντων τούτο λόχων μηχανικού τιθε-

μένων εις την διάθεσιν των Μεραρχιών των.

Το δεξιόν και το κέντρον να προβούν εις λεπτο-

μερείς αναγνωρίσεις και μελετάς δια προσεχή επι-

θετικήν ενέργειαν (1).

Τέλος την 21.30' ώραν ανέφερεν εις τον Βασιλέα

και το Υπουργείον των Στρατιωτικών περί της

γενικής καταστάσεως ως αύτη παρουσιάζετο εις

τον στρατόν της Ηπείρου (2).

12  Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ.

Α'. Τμήμα Στρατιάς. Εις τον τομέα τούτον επε-

κράτησεν ηρεμία.

Ο τέως Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου παραμένων

εις Χάνι Φτελιάς απέστειλε διαταγήν την 10ην

ώραν προς το τμήμα Στρατιάς εντελλόμενος την

εκτέλεσιν της διαταγής του Γενικού Στρατηγείου

και την εντός της ημέρας αναχώρησιν δια την IV

Μεραρχίαν δύο ορειβατικών πυρ)χιών (3).

Ο τέως διοικητής του τμήματος Στρατιάς του δε-

ξιού, καλέσας παρ’ αυτώ τους διοικητάς των Με-

ραρχιών μετά των επιτελαρχών των (4) εκοινοποί-

ησεν εις αυτούς τας διαταγάς του Γενικού Στρατη-

γείου και του τμήματος Στρατιάς παραδώσας δε

την διοίκησιν του τμήματος στρατιάς εις τον διοι-

κητήν της VI Μεραρχίας (5) ανεχώρησε την επο-

μένην δια να αναλάβη, και πάλιν την διοίκησιν της

IV Μεραρχίας (4).

Τ ο 1 ο ν σύνταγμα ευζώνων της VI Μεραρχίας

απεσύρθη κατά την νύκτα εκ των περί τα Κυπαρίσσια

υψωμάτων εις τα Β. του χωρίου Ελληνικόν τοιαύ-

τα.

Το εις Παλαιοχώριον απόσπασμα δεν μετεκινήθη

επίσης εκείθεν, υπέβαλε δε συλλεγείσας πληρο-

φορίας περί των εις Κοντοβράκι, Δρίσκον και Δεμάτι

εχθρικών δυνάμεων (7).

Εν συνεχεία των σχετικών διαταγών του τμήματος

Στρατιάς, η Μεραρχία εξέδωσε την 20ήν ώραν

διαταγήν προς τας μονάδας αυτής, δι’ ής ωρίζοντο

τα έξης:

Το Ι)17 τάγμα θα κατελάμβανε δια διλοχίας

θέσεις εκατέρωθεν του αυχένος δυτικώς του Ελ-

ληνικού, διατηρούν την ετέραν του διλοχίαν εντός

του χωρίου τούτου.

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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ΨAPOTABEPNA

«H TPATA»
KΛEAPXOΣ MΠEΛΛOΣ

Tο στέκι για 

καλοφαγάδες
Ψάρια φρέσκα•Aστακοί

Kαραβίδες• Kαλαμαράκια

από την Tράτα μας

κατευθείαν στα κάρβουνα

Aξιοπρεπές περιβάλλονΠAPAΛIA NEAΣ MAKPHΣ

THΛ. (0294) 94794

ΛΑΪΚΗ  ΣΟΦΙΑ
•Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου.
•Όποιος νου δεν έχει, πάει έρχεται και τρέχει.
•Κάθε κακό θυμίζεται, κάθε καλό ξεχνιέται..

•Όταν θέλει ο Θεός τύφλα να’ χει ο γιατρός.
•Αυτός που λέει λιγοστά, λέει πολλά και πιο

σωστά.
•Όσα σπέρνει η οργή τα θερίζει η μετάνοια.

•Όποιος κοιμάται το πουρνό πεινάει το μεση-
μέρι

•Όποιον δεν τον αγαπούν τα χνώτα του βρω-
μούν

ΣΟΦΟΙ 
ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΙΠΑΝ 

1. Να ζεις το παρόν, να ονειρεύεσαι
το μέλλον και να μαθαίνεις από το
παρελθόν.

2. Στο δρόμο προς την κορυφή,
μη ποδοπατάς τους ανθρώπους που
θα βρεθούν μπροστά σου. Παρ’ τους
μαζί σου.

3. Ένας μοναχός έξω από το κελί
του έγραφε «Σήμερα είναι δικό μου,
αύριο είναι άλλου και ουδέποτε κά-
ποιου.» 

Λαογραφ ία -  Παράδοση

τσιγκέλι: Είδος κλειδαριάς.

φούρκις: Χοντρά διχαλωτά ξύλα που χρησιμοποι-

ούνται ως κολώνες σε ξύλινες κατασκευές.

φουρνόφκυαρο: Το ξύλινο φτυάρι που χρησιμο-

ποιείται για το «ρίξιμο» του ψωμιού στο φούρνο.

φράψος: Είδος δέντρου κατάλληλο στη βαφική

(μελία).

χα(γ)ιάτ’(ι): Προστώο

χαυδώνω: Ανοίγω τα πόδια. Χρησιμοποιείται για

όποιον κάθεται με ανοιχτά τα πόδια, συνήθως

μπροστά στο τζάκι.

χοντρά: Είδος υφάσματος κατασκευασμένου

στον αργαλειό.

ψίνα: Τροφή για το χοίρο. Αποτελείται από χον-

τροκομμένα πίτουρα και νερό.

αλατσιά: πλατιές πέτρες στις οποίες ρίχνουν αλά-

τι για τα ζώα.

αρνουπόκι: πόκος – ποκάρι, το μαλλί των αρνιών.

βουρλαμάρα: αρρώστια νέων προβάτων, τα οποία

μοιάζουν με τρελά.

γαλάρα: ζώο που έχει γάλα.

γιλαδάρ ‘ς: βουκόλος, βοσκός αγελάδων.

δαμάλα: νεαρή αγελάδα.

δαμάλι: νεαρός ταύρος

κατσιούλη: παλτό από γιδόμαλλο. Υφαίνεται

στον αργαλειό και μετά το στέλνουν στο μαντάνι,

μετά βάφεται και το φορούν οι βοσκοί το χειμώνα

και έχει κατσιούλα.

κλιάστρα ή γκουφρίκο: το πρώτο γάλα των ζώων

μετά τον τοκετό τους.

κουλουκούρ’σμα: το κούρεμα των προβάτων στη

γραμμή: ουρά, στήθος, λαιμός. Αυτό γίνεται την

άνοιξη για να ακολουθήσει το κανονικό κούρεμα

όταν πάρουν οι ζέστες.

Ποιμενικό λεξιλόγιο

Γράφει ο Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Ηλιούπολη 26 

Σεπτεμβρίου 2018

1. Ρώτησαν κάποιον πότε γιορτάζει και εκείνος απάντησε:
“Κάθε καθαρή Δευτέρα.”   “Μα….πώς σε λένε?” “Από μικρό
με φωνάζουν χαλβά.”

2. Στην κατάσταση που είναι τα οικονομικά μου, είπε κά-
ποιος, αν ήμουν Ιάπωνας θα με έλεγαν Τσίμα-Τσίμα.

3. Ο μικρός Γιάννης προσεύχεται στο Θεό και λέει “Θεέ
μου σε παρακαλώ κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα
της Ελλάδας.” Kαι η μάνα του τον ρωτάει γιατί και ο Γιάννης
της λέει “Γιατί  έγραψα στο διαγώνισμα της γεωγραφίας ότι
πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Θεσσαλονίκη.”

4. Ένα ευκατάστατο ζευγάρι που έμεινε σε μια πολυτελή
βίλα στο Παρίσι μια μέρα βρήκε στο γραμματοκιβώτιό του
δυο εισιτήρια πρώτης θέσης για ένα θέατρο του Παρισιού
και μαζί μια κάρτα που έγραφε “Βρείτε ποιος σας κάνει το
δώρο αυτό”

Σκέφτηκαν ξανασκέφτηκαν και τελικά δεν μπόρεσαν να
καταλάβουν ποιος τους έκανε εκείνο το δώρο και πήγαν στο
θέατρο.

Όταν γύρισαν διαπίστωσαν ότι άγνωστοι είχαν διαρρήξει
τη βίλα τους και δεν είχαν αφήσει τίποτε. Και δίπλα από την
πόρτα βρήκαν ένα σημείωμα που έγραφε. «Τώρα μάθατε
ποιος σας δώρισε τα εισιτήρια»

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
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Το στραβό το ξύλο η φωτιά το σιάζει

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι γεια σας και

καλό χεινόπωρο!

�Αρκετά ήταν τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας

στα Ιωάννινα  το διήμερο της 26ης Σεπτεμβρίου 2018

με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εγρή-

γορση για κοπές δέντρων που κατέρρεαν. 

Στη δύναμη του Αιόλου  παραδόθηκε και η Παμβώτιδα.

Τα κύματα της λίμνης, παρότι η στάθμη ήταν πεσμένη,

Βγήκαν στη στεριά και τα νερά  έφτασαν  μέχρι την πλατεία

Μαβίλη.

Οι άνεμοι έπνεαν  με μεγάλη ταχύτητα ενώ πολύ συχνές

ήταν οι ριπές  οι  οποίες παρέσυραν αντικείμενα και κλαδιά. 

�Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης

των Εθνικών μας Ευεργετών και των Ευεργετών και

Δωρητών του Δήμου Ιωαννιτών πραγματοποιήθηκαν από

το Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια Ηπείρου την

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου. Αρχικά, τελέστηκε επιμνημόσυνη

δέηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου

από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κ. Μάξι-

μο.

Ακολούθησε ομιλία από την κ. Μαρούλα Παπαευσταθίου

-Τσάγκα, Σχολική Σύμβουλο - Δρ Ιστορίας. 

�Οκτώβρης μήνας, έφτασε ο καιρός των κυκλάμι-

νων!

Αυτή την εποχή στην

ύπαιθρο, μετά τις πρώτες

φθινοπωρινές βροχές,

βλέπεις να ξεπετάγονται

μέσα από το χώμα τα

πρώτα κυκλάμινα.

Τα συναντάς σε σχι-

σμές βράχων, , κάτω από

δέντρα και γενικότερα

σε μέρη που έχουν σκιά.

Η ομορφιά τους είναι

αδιαμφισβήτητη, είναι

τόσο ντελικάτα, τόσο μο-

ναδικά που δεν μπορείς όταν τα συναντήσεις παρά να τα

θαυμάσεις.

“Κυκλάμινο κυκλάμινο στου βράχου τη σχισμάδα

πού βρήκες χρώματα κι ανθείς που μίσχο και σαλεύεις.

Μέσα στο βράχο σύναξα το γαίμα στάλα - στάλα

μαντήλι ρόδινο έπλεξα κι ήλιο μαζεύω τώρα”

Τους στίχους αυτούς έγραψε ο Γιάννης  Ρίτσος, Κουβέντα

με ένα λουλούδι το  1974.

Το κυκλάμινο, σύμβολο αγώνων σε χαλεπούς καιρούς,

βρήκε τη δύναμη να ανθίσει στον ξερό βράχο και να πλέξει

ρόδινο μαντίλι ελπίδας και αισιοδοξίας.

το Κυκλάμινο το Γραικό (cyclamen graecum), ένα άγριο

είδος κυκλάμινου που συναντάμε αυτοφυές σε όλη την Ελ-

λάδα. Πολυετές φυτό με μεγάλο κόνδυλο στην ρίζα, από

την οποία ξεπροβάλλουν καρδιοειδή σκούρα πράσινα φύλλα

με όμορφες πρασινωπές ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, σε

συμμετρικούς σχηματισμούς, και ρόδινα άνθη, εντονότερα

κόκκινα στην κάτω πλευρά τους, εύοσμα, χαρακτηριστικού

σχήματος άνθη με πέντε πέταλα που στη βάση φέρουν χα-

ρακτηριστική ακανόνιστη ζώνη σχήματος Μ κόκκινου χρώ-

ματος. Ανθίζει από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Νοέμβριο

ενώ το ύψος του φυτού δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά. . Η

περίοδος ανθοφορίας του είναι από τον Σεπτέμβριο μέχρι

και τον Νοέμβριο. Οι μέλισσες το επισκέπτονται και συλ-

λέγουν γύρη

Χαρακτηριστικό αυτού του λουλουδιού είναι πως πρώτα

βγάζει τα άνθη του και μετά τα φύλλα του κι όχι το

αντίστροφο όπως συμβαίνει σε άλλα είδη. 

�Αυτό ήταν!

Εκεί που όλοι πι-

στέψαμε πως θα

ολοκληρωνόταν η

ασφαλτόστρωση

του δρόμου από

Κεφαλόβρυσο έως

τον Αη Γιώργη, τε-

λικά έμεινε στη

μέση. Το συνεργείο

ήρθε τον Αύγου-

στο, ασφαλτόστρω-

σε μέρος του δρόμου (από Κεφαλόβρυσο μέχρι μάντρα

Λάκη-Παππά) και αποχώρησε. Ας ελπίσουμε ότι το έργο

θα ολοκληρωθεί σύντομα.

�Πώς σώζουμε τους δασωμένους αγρούς μετά την

κύρωση των δασικών χαρτών!

Απαντήσεις σε 11 κρίσιμα ερωτήματα

Βρισκόμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης των δασικών

χαρτών και του κτηματολογίου της χώρας και η πραγματι-

κότητα με την ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι αποκα-

λυπτική, όσο αφορά τις καταπατήσεις, τις παράνομες εκ-

χερσώσεις, τα αυθαίρετα κτίσματα κλπ μέσα στο δάσος.

Όμως, το ζήτημα των δασωμένων αγρών είναι πολύ

μεγάλο και οι πολίτες αναζητούν λύση στο πρόβλημα τους,

για να μην χάσουν την ιδιοκτησία τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις σε 11 κρίσιμα ερωτήματα:...

•Είχα συμβόλαιο από τον πατέρα μου για το χωράφι

μου, και επειδή βγήκαν χορτάρια, βάτα και πουρνάρια το

δασαρχείο μου λέει ότι είναι δάσος. Ισχύει αυτό ενώ δεν

έχει κανένα άγριο δένδρο μέσα;

Σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, ως δασικές εκτάσεις

νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ακαλλιέργητες εκτά-

σεις, φρυγανώδεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι

χώροι, γι’ αυτό κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη θα

πρέπει να ελέγχουμε όλες τις ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑ-

ΣΕΙΣ.

•Ποιοι θεωρούνται δασωμένοι αγροί;

Για να θεωρείται μια έκταση ιδιωτική και να αναγνωρίζεται

από το κράτος, ως παλιός αγρός που έπαψε να καλλιεργείται

και δασώθηκε, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς οι

ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι εκτάσεις να φαίνονται ως αγροτικές στις αεροφω-

τογραφίες του έτους 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς

του έτους 1960, και να δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω

εγκατάλειψης. Δηλαδή να φαίνονται στον αναρτημένο

δασικό χάρτη, που είναι ο ορθοφωτοχάρτης του Κτηματο-

λογίου έτους 2007-2009, ως δασική μορφή), και

(β) να υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές τίτλοι ιδιοκτησίας

(συμβόλαια) προγενέστεροι της 23ης Φεβρουαρίου 1946

και να έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο.

Προσοχή! Για να υπαχθεί μια έκταση στο καθεστώς αυτό

θα πρέπει να προκύπτει η συνεχής και αδιάλειπτη σειρά

τίτλων μέχρι σήμερα.

•Έχω τίτλους πριν το 1945, αλλά το δημόσιο επιμένει

ότι είναι δημόσιο κτήμα. Τι κάνω;

Για να θεωρηθεί η φερόμενη ιδιοκτησία σας ως δασωμένος

αγρός, θα πρέπει πρώτα να επιλύσετε το ιδιοκτησιακό κα-

θεστώς με το Ελληνικό Δημόσιο, προσφεύγοντας στα

αρμόδια όργανα. Διότι μπορεί και το Δημόσιο να έχει τίτλο

ιδιοκτησίας (από διαθήκη, δωρεά, δικαστική απόφαση

κ.λπ.) και να έχει καταγράψει την έκταση ως δημόσιο

κτήμα. Γι’ αυτό, για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης

περί ιδιωτικού δασωμένου αγρού, απαιτείται προσκόμιση

βεβαίωσης από την οικεία κτηματική υπηρεσία ότι η έκταση

δεν είναι καταγεγραμμένη ως δημόσιο κτήμα

•Έχω έναν αγρό που δασώθηκε μετά από πυρκαγιά

στην περιοχή και κρίθηκε αναδασωτέα. Τον χάνω;

Όχι. Από τη στιγμή που έχετε παλιά συμβόλαια (πριν το

1946)

•Δεν έκανα αντίρρηση και διαπίστωσα τώρα ότι το

κτήμα μου ενώ είναι καθαρό στην αεροφωτογραφία του

1945, μου το εμφανίζουν ως δασική έκταση στον δασικό

χάρτη και μου λένε ότι πάντα ήταν δάσος. Τι να κάνω για

να δικαιωθώ;

Πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει θέμα με

την ευκρίνεια των αεροφωτογραφιών του 1945. Σ’ αυτή την

περίπτωση, μπορείτε να καταθέσετε στο δασαρχείο τους

τίτλους ιδιοκτησίας και άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν

ότι η έκταση ήταν καλλιεργούμενη και να ζητήσετε την

επανεξέταση του χάρτη.

•Πήγα στο δασαρχείο και μου είπαν ότι ο χάρτης κυ-

ρώθηκε και δεν μπορούν να τον αλλάξουν. Δηλαδή μου

πήρε το κράτος το χωράφι μου;

Ακόμα κι αν ο χάρτης έχει κυρωθεί, αν εσείς έχετε

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πραγματικά η έκταση

ήταν καλλιεργήσιμη κατά το έτος 1945, αλλά δασώθηκε αρ-

γότερα λόγω εγκατάλειψης και έχετε και συνεχόμενους

παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας (πριν το 1946), μπορείτε να

κάνετε σχετική αίτηση ζητώντας να σας αναγνωριστεί η

έκταση ως δασωμένος αγρός με απόφαση του Συντονιστή

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να σας δοθεί άδεια

καθαρισμού της έκτασης.

•Τι κάνω όταν το χωράφι το έχω με τα λόγια από τον

πατέρα μου;

Για ζητήματα που αφορούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα

έναντι του δημοσίου για δασικές εκτάσεις, η χρησικτησία

ως τρόπος κτήσης κυριότητας δεν συνιστά τίτλο, ούτε βε-

βαιώσεις (ένορκες και μη), υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και

βεβαιώσεις - πιστοποιητικά προέδρων Κοινοτήτων. Όλα

τα παραπάνω στοιχεία δεν αποδεικνύουν εμπράγματα δι-

καιώματα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους

νόμιμους τίτλους που απαιτούνται.

•Έχω παλιό συμβόλαιο που γράφει 3 στρέμματα το

χωράφι μου, ενώ το τοπογραφικό το βγάζει 7 στρέμματα.

Τα όρια όμως δεν άλλαξαν. Θα χάσω τα 4 στρέμματα;

Εάν κατά την εφαρμογή των τίτλων διαπιστώνονται ασυμ-

φωνίες σχετικά με το εμβαδόν, τη θέση, ή τα όρια του ακι-

νήτου, χωρίς πάντως να θίγονται δικαιώματα του δημοσίου,

ο έλεγχος από πλευράς δασαρχείου, περιορίζεται στην

ύπαρξη των μεταγεγραμμένων τίτλων που αποδεικνύουν

την κυριότητα του αιτούντα επί του ακινήτου. Υπάρχει νο-

μολογία που ορίζει ότι ο καθ’ όρια προσδιορισμός ενός

ακινήτου θεωρείται επικρατέστερος του προσδιορισμού με

βάση το εμβαδόν.

•Άδεια γεωργικής και δενδροκομικής εκμετάλλευσης

Οι ρυθμίσεις των δασωμένων αγρών επεκτείνονται πλέον

και σε εκτάσεις με τίτλο έως το 2004. Άρα εκτάσεις που εμ-

φαίνονται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες του

1945 και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης

και οι οποίες στερούνται τίτλων προ του έτους 1945, αλλά

έχουν τίτλους ιδιοκτησίας σε χρόνο μεταγενέστερο της 23ης

Φεβρουαρίου 1946 και όχι νεότερου πριν τις 8-8-2004, μπο-

ρούν να μην έχουν δασικό χαρακτήρα και χρησιμοποιηθούν

αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκ-

μετάλλευση.

•Έγινε μερική κύρωση του δασικού χάρτη και δεν

έκανα αντίρρηση. Θα ξανανοίξει το σύστημα, για νέες αν-

τιρρήσεις;

Όχι. Σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων εντός της

προθεσμίας, ο χαρακτήρας μιας έκτασης είναι οριστικός

και ο χάρτης κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα

αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη

ρύθμιση και τροπολογία. Όλη η διαδικασία γίνεται για μια

φορά και δεν θα υπάρξει άλλη δεύτερη ευκαιρία είτε βρα-

χυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.

•Δηλώνω στο Κτηματολόγιο τον δασωμένο αγρό;

Βεβαίως κάθε πολίτης, που έχει ιδιοκτησία με συμβόλαιο

ή κυριότητα από κληρονομιά, μπορεί και πρέπει να υποβάλει

δήλωση ιδιοκτησίας. Τυχόν προβλήματα ιδιοκτησίας θα

επιλυθούν στη συνέχεια με βάση τις διαδικασίες του Κτη-

ματολογίου.

Ο παλιός.

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 


