
“Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας

μεταφέρουμε την κραυγή αγωνίας και να σας
ευαισθητοποιήσουμε για το καυτό πρόβλημα της
έλλειψης νερού  που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
της Μανωλιάσσας.

Επίσης θέλουμε να σας εκφράσουμε την πλήρη
αγανάκτηση και τον θυμό όλων των συγχωριανών
μας για την δραματική κατάσταση της υδροδότησης
του χωριού μας.

Το καλοκαίρι που πέρασε οι Μανωλιασσίτες
έζησαν ένα πραγματικό εφιάλτη.

Τίθενται ζητήματα διασφάλισης της υγείας των
κατοίκων. 

Αν κάποιοι είναι ανεπαρκείς και δεν μπορούν
να διασφαλίσουν στους πολίτες το βασικό αυτό
αγαθό, κάποια στιγμή να δώσουν λόγο στη δι-
καιοσύνη. 

Οι Μανωλιασσίτες, κε. Δήμαρχε, δεν είναι Δη-
μότες και Φορολογούμενοι 2ης κατηγορίας και
αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψιν σας.

Το νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των
ανθρώπων, είναι ένα αγαθό συλλογικό στο οποίο

όλοι δικαιούνται να έχουν ίση πρόσβαση. Κάθε
άνθρωπος πρέπει να έχει πρόσβαση  σε νερό για
προσωπική χρήση το οποίο θα πρέπει να είναι
επαρκές, ασφαλές, προσβάσιμο και οικονομικά
προσιτό.

Είναι θέμα επιβίωσης. Η υπομονή μας έχει στε-
ρέψει! Περιμένουμε να σταθείτε δίπλα μας, να
βάλετε τέλος σ’ αυτό το πρόβλημα. 

Από το 2005 μας υποσχέθηκαν νέα γεώτρηση,
πέρασαν τόσα χρόνια, αλλά τίποτα δεν έχει αλ-
λάξει!!! Από το κακό στο χειρότερο.

Σας ζητούμε να παρέμβετε και προχωρήσετε
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βρεθεί μόνιμη,
βιώσιμη, περιβαλλοντικά ορθή και επιστημονικά
τεκμηριωμένη λύση στο πρόβλημα υδροδότησης
του χωριού μας, ενός χωριού ζωντανού, με αξιο-
πρεπείς ανθρώπους, υπερήφανους και οικογενει-
άρχες που δεν τους αξίζει τέτοια κατάντια και
αδιαφορία από τον Δήμο.

Σας ζητούμε επίσης, να αιτηθείτε βοήθεια από
την Περιφέρεια Ηπείρου στον βαθμό που απαι-
τείται για να δοθεί η πλέον σωστή και άμεση
λύση.

Ειδικοί επιστήμονες γνωρίζουν τον βέλτιστο
τρόπο που δύναται να επιτευχθεί αποτελεσματική
γεώτρηση  για να μην υπάρξουν άλλες αναβολές.
Προτείνουμε άμεσα να εκπονηθεί μελέτη από εται-
ρία με μεγάλη εμπειρία και γνώση  και στη συνέχεια
να υλοποιηθούν τα απαραίτητα προτεινόμενα
έργα.                                      

Ευελπιστούμε λοιπόν στις άμεσες προσωπικές
ενέργειες εκ μέρους σας ώστε το πρόβλημα υδρο-
δότησης του χωριού μας να αποκατασταθεί σύν-
τομα και να μη ξαναζήσουμε το επόμενο καλοκαίρι
του 2020 τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις που
μας γυρίζουν πίσω στον μεσαίωνα.

“Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Περιμένουμε να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας

προς τους κατοίκους και τη βελτίωση της ζωής
τους.

Παρακαλούμε τον Δήμο να μας κρατάει ενήμερους
σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών του.

Με εκτίμηση 
Ο εκδότης και διευθυντής «τ’αχνάρια»

Κων/νος Π. Γιωτάκης

Η ΑΙΜΑΤOΒΑΜΜΕΝΗ 

ΚΑΙ ΑΝΥΔΡΗ ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑ
Χωρίς νερό επί ένα μήνα 

οι κάτοικοι της Μανωλιάσσας…

TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA TΩN AΠAN-

TAXOY MANΩΛIAΣΣITΩN
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Ο ξένος και ο ποταμός, τον τόπο τους γυρεύουν
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Ηδιαβίωση χωρίς
νερό, ειδικά το κα-

λοκαίρι, είναι ένα μαρ-
τύριο. Η ύπαρξή του
είναι αναγκαία όσο και
επιβεβλημένη για να κα-
λυφθούν οι βασικές
ανάγκες διαβίωσης και
υγιεινής. Στη Μανωλιάσσα, αυτό το καλοκαίρι δεν
είχαμε ούτε νερό να πιούμε, όχι να καλύψουμε
άλλες ανάγκες υγιεινής.

Τα προβλήματα είναι μόνιμα με σταδιακές δια-
κοπές στην παροχή νερού για κάποιες ώρες κα-
θημερινά, συνεχίζονται το καλοκαίρι με πιο πα-
ρατεταμένες καθημερινές διακοπές και φτάσαμε
στο φετινό καλοκαίρι του 2019 όπου η κατάσταση
έφθασε στο απροχώρητο. Η παροχή του νερού
υπήρχε για 1-2 ώρες καθημερινά το βράδυ σε
λίγα  νοικοκυριά  γύρω  από το μεσοχώρι. Κάποιες
ημέρες δεν υπήρχε καθόλου νερό ενώ σε κάποια
σπίτια δεν έφθανε καθόλου.

Οι Χωριανοί και οι επισκέπτες  έζησαν δύσκολες
ημέρες, ημέρες μεσαίωνα στον 21ον αιώνα. Οι
υδροφόρες που έστειλε ο Δήμος στην υδρομά-
στευση  δυστυχώς δεν έλυσαν το πρόβλημα.

Η εφημερίδα  μας δέχθηκε πολλά αιτήματα και
παράπονα ώστε να παρέμβει  δημόσια προς
όλους τους φορείς για να δοθεί μια  μόνιμη λύση.
Η υπομονή του κόσμου έχει εξαντληθεί και δεν
γνωρίζουμε τα επακόλουθα.

Πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.

Μόνιμο το πρόβλημα
υδροδότησης στη  

Μανωλιάσσα

Σ
υγκεκριμένα από τις  15 Αυγού-
στου  κόπηκε το νερό αφήνοντας
ολόκληρο το χωριό , χωρίς νερό.

Άδειασε  το χωριό από τους καλοκαι-
ρινούς επισκέπτες και έμειναν οι  μό-
νιμοι κάτοικοι   βιώνοντας το μαρτύριο
της σταγόνας και της μη δυνατότητας
κάλυψης των βασικών τους αναγκών. 

Μεγάλοι άνθρωποι, μωρά παιδιά,
έμειναν  χωρίς νερό και φυσικά όπως
καταλαβαίνετε εν έτη 2019 αυτό είναι
τουλάχιστον απαράδεκτο.

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες του
πρώην προέδρου της κοινότητας ενί-
σχυσαν τη δεξαμενή  αλλά μάταια.

Κάποιες μέρες λίγο νερό έσταζε
από τις βρύσες  για κάποιες ώρες,
ενώ στη συνέχεια δεν υπήρχε ούτε
σταγόνα! Οι κάτοικοι ένιωσαν στο
πετσί τους τον εφιάλτη της λειψυ-
δρίας. Η κατάσταση αυτή επανέφερε
δυσάρεστες εμπειρίες από παλαιότερες χρονιές. 

Τώρα όμως το κακό έχει παραγίνει, καθώς έχουν
«στεγνώσει» οι βρύσες των κατοίκων πάνω  από
μήνα, με τους κατοίκους να ξεσπούν οργισμένοι

κατά της δημοτικής Αρχής και του δι-
ευθυντού της ΔΕΥΑΙ, κατηγορώντας
τους για ανικανότητα.

Η κραυγή αγανάκτησης των κατοί-
κων να είναι εφιαλτική σε όσους αν-
τιμετωπίζουν προβλήματα υγείας

-«Υποφέρουμε χωρίς νερό».

-«Το φωνάζουμε ,αλλά δεν ιδρώνει

το αυτί κανενός».

-«Οι βρύσες μας έχουν… στεγνώσει

κι εμείς έχουμε φτάσει στα όριά

μας».

- «Είκοσι ημέρες στο χωριό και

πέρα από μερικές σταγόνες που

έσταξε η βρύση, νερό δεν έχουμε

δει».

- «Έφθασε τα  νερό  από το Κεφα-

λόβρυσο μέχρι το ΙΚΕΑ και η Μανω-

λιάσσα λέει το νερό νεράκι».

-«Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν

πάει άλλο!!!»

Η ενημέρωση- απάντηση που έχουμε είναι  ότι
δεν επαρκεί το νερό λόγω της μειωμένης κατά πολύ
παροχής των πηγών του κεφαλόβρυσου.

Προς τον Δήμο Ιωαννιτών
Θέμα:

Γεώτρηση - υδροδότηση του χωριού -Μανωλιάσσα

H ανοιχτή επιστολή 

προς το δήμο Ιωαννιτών
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•Την  1 Σεπτεμβρίου  2019, ο Ιωάννης  Μπουρνής,
γιος του Σταμάτη και της Ευαγγελής, και η Αθανασία

Αβράμπου, βάφτισαν στον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Εκάλης,
το γιο τους. Το όνομα αυτού Σταμάτιος και νονός  ο
Γιάννης  Κονταξάκης. 

Να σας ζήσει το νεοφώτιστο!

•Στις 29 Ιουλίου 2019, έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών,
Λαμπρινή Ντάφλου, κόρη του
Γρηγορίου Γιωτάκη και σύζυγος
Βασιλείου, με τον οποίο απέκτησε
τρία παιδιά, το Θωμά, τη Γιαν-
νούλα και την Αλίκη.

•Στις 22 Αυγούστου 2019, σε ηλικία 69 ετών,
απεβίωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώτου-Σωτηριάδου. Η
κηδεία της  πραγματοποιήθηκε  στις  29  Αυγούστου
2019.

•Δήμητρα Αντ. Γιωτάκη

Γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου
1932 και απεβίωσε 21 Σεπτεμβρίου
2019. Ήταν κόρη του Ευθυμίου
και της Ελένης Μπέλλου.

•Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019,
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89
ετών, ο Παναγιώτης Γιωτάκης,

γιος της Βασιλικής και του Γρη-
γορίου Γιωτάκη. Η νεκρώσιμος
ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου Μανωλιάσσας παρουσία
συγγενών και φίλων. 

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε
ο πρωτ. Αθανάσιος Ίσκος: 

Αγαπητέ μας και αλησμόνητε Παναγιώτη Γιωτάκη

Με πραγματική συγκίνηση και βαθύτατο σεβασμό

συγκεντρωθήκαμε σήμερα γύρω από το σκήνωμά σου

και κοντά στην οικογένειά σου, φίλοι και γνωστοί, για

να σου απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό και να σε

οδηγήσουμε στην τελευταία σου κατοικία. 

Φεύγεις από τον μάταιο τούτο κόσμο, και ανεβαίνεις

σταθερά και μόνος στους δρόμους τ’ ουρανού. Σήμερα

η καθαρή σου ψυχή ανηφορίζει για να μείνει για πάντα

στην αιώνια χαρά. Φεύγεις ήσυχος αφήνοντας μια

μεγάλη παρακαταθήκη και κληρονομιά ενάρετου αν-

θρώπου, ελεύθερου και ακούραστου. 

Γεννήθηκες και έζησες εδώ στο χωριό. Για λίγο

χρονικό διάστημα ξενητεύτηκες για να στηρίξεις την

οικογένειά σου. 

Ο Θεός σε αξίωσε νά κάνεις μία καλή οικογένεια μέ

καλά παιδιά , καλά εγγόνια αλλά και δισέγγονα. Μέσα

στήν καρδιά σου αισθανόσουν μεγάλη χαρά και περη-

φάνια όταν έβλεπες τά παιδιά σου, τά εγγόνια και δι-

σέγγονά σου νά προοδεύουν στήν πνευματική ζωή καί

γενικότερα μέσα στήν κοινωνία.

Η σύζυγός σου Μαγδαληνή , το στήριγμά σου, ευρί-

σκομένη σήμερα σε Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, καθη-

λωμένη στο κρεβάτι του πόνου, δεν μπόρεσε να παρευ-

ρεθεί για να σου αποδώσει τον τελευταίο ασπασμό και

να σε οδηγήσει στην τελευταία σου κατοικία.

Ολόκληρη η επί γης ζωή σου ήταν μια ταπεινή προ-

σφορά αγάπης και διακονίας. Ήσουν ακούραστος και

απολάμβανες της αγάπης και της εκτιμήσεως όλων

μας. Ήσουν έντιμος και ειλικρινής σε όλους.   

Η Εκκλησία μας ήταν το καυχημά σου.Ήσουν φιλα-

κόλουθος. Πρωί- πρωί πρίν ακόμη το χτύπημα της

καμπάνας ερχόσουν με τα πόδια διανύωντας μια από-

σταση δύο περίπου χιλιομέτρων, να αναλάβεις και

εκτελέσεις απαξίως τα καθήκοντα του επιτρόπου με

υπερβολικό ζήλο και αγάπη . Γνώριζες πολύ καλά το

τελετουργικό όσο κανείς άλλος. Η μεγάλη σου στενοχώρια

ήταν όταν εξ αιτίας της ασθένειάς σου δεν μπορούσες

να ανταποκριθείς πλήρως.         

Φεύγεις από τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο, αλλά θα

μείνεις αλησμόνητος.Η αγία μας θρησκεία μας βεβαιώνει,

ότι οι νεκροί μας σωματικώς μόνον αποθνήσκουν, πνευ-

ματικώς όμως ζουν την αληθινή ζωή. Η ψυχή, που είναι

πνοή του Θεού, είναι αθάνατη και δεν εκμηδενίζεται

από τον θάνατο.

Μέ αισθήματα βαθυτάτης θλίψης και ευγνωμοσύνης,

αλλά και με τη βεβαία ελπίδα της αναστάσης σε προ-

πέμπουμε στην αιωνιότητα.

Κοντά στον Κύριο που τώρα βρίσκεσαι, πολυαγαπη-

μένε και αλησμόνητε Παναγιώτη αναπαύου ήσυχος και

να προσεύχεσαι για την οικογένειά σου. Προσευχήσου

για όλους εμάς, γιατί έχουμε ανάγκη των προσευχών

σου. 

Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αξιοσέβαστε

αδελφέ μας Παναγιώτη, και ανάλαφρο το χώμα που

θα σε σκεπάσει. Αμήν.

Τ’ αχνάρια εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπη-

τήρια στους συγγενείς και φίλους των εκλιπόντων. 

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στην μνήμη
της Δήμητρας Γιωτάκη αντί για στεφάνια προσέφεραν
χρηματικό ποσό στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μα-
νολιάσας οι κάτωθι οικογένειες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κόλιου Μαρίας Εκκλησία Αγίου Γεωργ.
Μπέλλου Βασιλείου στο Γηροκομείο Κόνιτσας
Μπέλλου Ηρακλή στο Γηροκομείο Κόνιτσας
Μπέλλου Πολύκαρπου Εκκλ. Αγίου Γεωργίου
Μπέλλου Δημητρίου Εκκλ. Αγίου Γεωργίου
Γιωτάκη Αριστοτέλη »         »          »
Γιωτάκη Ξανθής Γηροκομείο Κόνιτσας
Γιωτάκη Ξανθής Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
Μπέλλου Αλεξάνδρου Γηροκομείο Κόνιτσας
Μπέλλου Αλεξάνδρου Εκκλησία Αγίου 

Γεωργίου
Γιωτάκη Ιφιγένειας Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
Ντάφλου Αγαθοκλή »          »           »
Μπέλλου Ανθούλας »          »           »
Γιωτάκη Χαρίκλειας »          »           »
Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών
Ντάφλου Κων/νου του Βασιλείου
Γιωτάκη Αντιγόνης
Τζίμα Βασιλείου του Γεωργίου
Ίσκου Ελένης του Αποστόλου
Τζίμα Μιχαήλ
Γούση Σπυρίδωνα
Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου
Μπέλλου Ηρακλή
Λιόντου Βασιλείου
Ντάφλου Ευδοξίας
Ντάφλου Σεβαστής
Κουβέρη Παρασκευής
Τζίμα Ευαγγέλου
Ρίζου Αμαλίας
Γιωτάκη Πέτρου
Γιώτη Ιωάννη Πολιτιστικό Σύλλογο
Νίκου Αθηνάς
Νίκου Κων/νου του Δημητρίου
Δήμου Νικολάου
Νίκου Ιωάννη
Αυγέρη Φωτεινής

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Βάπτιση

Πένθη

Αντί για στεφάνι

Υπενθύμιση
Μπορείτε να μας στέλνετε όλα τα κοινωνικά γε-

γονότα προς δημοσίευση στη διεύθυνση kpgio-

takis@yahoo.gr

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.

Στη μνήμη του πατέρα μας 

Παναγιώτη Γρ. Γιωτάκη
Ο πατέρας μας ποτέ δε μας είπε να είμαστε

δίκαιοι, καλοπροαίρετοι, απλοί, μετριόφρονες.
Ποτέ μα ποτέ δεν θυμούμαστε να μας είπε τί-
ποτε από όλα αυτά. Κάθε μέρα όμως που
ζούσε μας τα έδειχνε αυτά και άλλα πολλά
μας έκαναν υπερήφανους. Μπορεί να μην είχε
το χάρισμα του λόγου, ενέπνεε όμως με το
παράδειγμά του. Στα διλήμματα που του πα-
ρουσίαζαν ποτέ δεν έκανε πίσω, απαντούσε
ξεκάθαρα και διάφανα. Σε ευχαριστούμε για
όσα έκανες για εμάς μια ολόκληρη ζωή.

Τον τελευταίο χρόνο που για λόγους υγείας
αποχωρίστηκες τον Άγιο Γεώργιο, σε είχε πιάσει
το παράπονο. Έφυγες ήσυχος γιατί στον καλόν
αγώνα αγωνίστηκες, την πίστη τήρησες  και το
δρόμο τον καλό περαίωσες. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Τα παιδιά σου,

Γεωργία και Κωνσταντίνος. 

Ευχαριστήριο πένθους
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμπαρα-

στάθηκαν με καθοιονδήποτε τρόπο στο βαρύτατο
πένθος μας για το θάνατο του Παναγιώτη Γρ.

Γιωτάκη, λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου. 

Ευχαριστούμε θερμά,
η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια και δισέγγονα. 

Ο Ευάγγελος Ι. Παππάς προσέφερε
στην εφημερίδα το ποσό των 10 ευρώ. 

ΠΑΡΑΛΗΨΗ 
Στο προηγούμενο φύλλο παραλείψαμε να συμ-

περιλάβουμε στις υποψηφιότητες, αυτήν του
Γεωργίου Βασ. Παππά, ο οποίος εξελέγη δημο-
τικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο της κας Κα-
λογιάννη και την παράταξη «Ιωάννινα 2023, το
μέλλον σήμερα», με 355 ψήφους.

Γιώργο, είμαστε βέβαιοι  ότι θα βοηθήσεις με

την παρουσία σου, στο νέο δημοτικό συμβούλιο,

ώστε να γίνει η ζωή των Ιωαννιτών καλύτερη.

• Η σωστή σταυροδοσία της Ελπινίκης Μπάρκα

στις περιφερειακές εκλογες ειναι 2287 ψήφοι.
Ανέλαβε καθήκοντα ταμεία στο ΠΕΑΚΙ.
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Αντί για στεφάνι (συνέχεια)

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης
στην μνήμη της Ευλαμπίας Νίκου αντί
για στεφάνια προσέφεραν χρηματικά
ποσά στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου
Μανολιάσας οι κάτωθι:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά της και τα εγγόνια της
Γιωτάκη Χρήστου
Γιωτάκη Θεοδώρου
Γούση Αλεξίου
Γιώτη Ευαγγέλου
Μπέλλου Θωμά
Παππά Παύλου
Ντάφλου Ναπολέων
Γιωτάκη Αριστοτέλη
Κουβέρη Παρασκευής
Γιωτάκη Νικολάου
Γιώτη Ιωάννη 

στον Πολ. Σύλλογο
Νίκου Κων/νου
Ίσκου Ελένης
Ντάφλου Αγαθοκλή
Μπέλλου Βασιλείου
Γιωτάκης Αντιγόνης
Νάκου Αθηνάς
Τζίμα Μιχαήλ
Τζίμα Μαγδαληνής
Μπέλλου Βασιλείου
Μπέλλου Πολύκαρπου
Λιόντου Βασιλείου
Νίκου Αθηνάς
Γούση Χριστόφορου
Γεωργίου Γεώργιο
Γιωτάκη Λαζάρου
Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών
Μπέλλου Ανθούλας
Ζάχου και Πανωραίας Δημητρίου
Παππά Παύλου
Μπέλλου Θωμά
Λιόντος Βασίλειος 

Χαμόγελου 
του Παιδιού

Νίκου Παναγιώτης 
Χαμόγελο 
του Παιδιού

Νάκου Άννα
Νάκου Παύλου
Ντάφλου Ευδοξίας
Ντάφλου Σεβαστής
Γιώτη Βασιλείου
Μπέλλου Κλέαρχου
Μπέλλου Ιωάννη
Ντάφλου Αριστοτέλη
Νίκου Ιωάννη
Παπαδοπούλου Μάκη
Γιωτάκη Βασιλείου
Μπέλλου Αναστασίου
Γιαννή Μιχάλη
Νάκου Γεωργίου

Μπέλλου Δημητρίου εις μνήμη της
Ίσκου Θάλειας και η Αδελφότητα Μα-
νολιασιτών εις μνήμη του Κύρκου Θε-
όφιλου.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης
στην μνήμη της Λαμπρινής Ντάφλου

αντί για στεφάνια προσέφεραν χρη-
ματικά ποσά στην εκκλησία Αγίου Γε-
ωργίου Μανολιάσας οι κάτωθι:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μπέλλου Πολύκαρπου
Χρόνη Νικολάου
Μάντη Κωνσταντίνα
Κωστούλα Ναπολέων
Μπέλλου Δημητρίου
Κουβέρη Παρασκευής
Χρόνη Ζαχαρία
Ντάφλου Μαρίας

Ντάφλου Αφροδίτης
Γιδάρη Βαρβάρας
Παπαθανασίου Αγαθοκλή
Κίτσου Φρειδερίκης
Κολιού Μαρίας
Ντάφλου Φωτεινής
Μπεριδήμα Μαρίας
Μέμιτσα Γιαννούλας
Ίσκου Ελένης
Γκούμα Ευθυμίου
Παπαθανασίου Παναγιώτη
Τσαμπάζη Αργύρη
Αδελφότητα Μανολιασιτών
Γούση Αλεξίου
Γιωτάκη Αριστοτέλη
Γιωτάκη Χαρίκλειας
Μπέλλου Βασιλείου του 

Αναστασίου
Σακκά Κωνσταντίνας
Κασαγιάννη Λαμπρινής
Κολιού Γεωργίου
Κουτραφύτη Αλίκης
Μπέλλου Αφροδίτης
Μπέλλου Αναστασίου
Μπέλλου Θεολόγου
Τζίμα Μιχαήλ
Νίκου Αθηνάς
Ντάφλου Ναπολέων
Νάκου Παναγιώτη
Παππά Ευαγγέλου
Τζίμα Ευαγγέλου
Λιόντου Βασιλείου
Κωστούλα Αθανασίου
Ντάφλου Σεβαστής
Γιώτη Ιωάννη 

Πολ. Σύλλογο
Γούση Παναγιώτη
Γιωτάκη Παναγιώτη
Γιωτάκη Κων/νου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης
στην μνήμη του Παναγιώτη Γρ. Γιωτάκη

αντί για Στεφάνια προσέφεραν χρημα-
τικό ποσό στην εκκλησία Αγίου Γεωρ-
γίου Μανολιάσας οι κάτωθι οικογένει-
ες.

Η σύζυγος του Μαγδαληνή, τα παιδιά
του Γεωργία και Παναγιώτης, Μαργαρίτα
και Κωνσταντίνος, οι εγγονές και τα
εγγόνια του.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ντάφλου Κων/νου (ιερέως)
Γούση Σπυρίδωνα
Νίκου Αθηνάς
Μπέλλου Λαζάρου
Παππά Ευαγγέλου
Μπέλλου Πολύκαρπου
Γούση Αλεξίου
Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών
Ίσκου Ελένη του Αποστόλου
Ντάφλου Αγαθοκλή
Μπέλλου Αναστασίου του 

Σπυρίδωνα
Ίσκου Ιωάννη
Ντάφλου Κων/νου του 

Βασιλείου
Παππά Παύλου
Μπέλλου Θωμά
Μπέλλου Αφροδίτης
Τζίμα Μιχαήλ
Χρόνη Νικολάου
Κουβέρη Παρασκευής
Μπέλλου Ανθούλας
Κωστούλα Αθανασίου
Κωστούλα Ναπολέων
Νάκου Αθηνάς
Γούση Μιχαήλ
Γούση Δημητρίου
Ντάφλου Αφροδίτης
Ντάφλου Μαρίας

Μπέλλου Θεολόγου
Γίδαρη Αναστασίου
Γιωτάκη Αριστοτέλη
Νάκου Παύλου
Ντάφλου Σεβαστής
Κασαγιάννη Ευθυμίου
Γιωτάκη Χαρίκλειας
Γιώτη Θεμιστοκλή
Ντάφλου Αλίκης
Μπέλλου Ηρακλή
Μπέλλου Βασιλείου
Χήρα Αριστοτέλη
Γιωτάκη Αντιγόνη
Ντάφλου Νίκης
Ίσκου Κων/νου
Μπέλλου Δημητρίου
Γούση Ηλία
Γιώτη Ευαγγέλου
Γκούμα Ευθυμίου
Μώκου Βασιλείου
Μπέλλου Ιωάννη
Σαμπέρη Θεόδωρου
Νάκου Παναγιώτη
Δερβίσογλου Ελένης

Παπαθανασίου Αγαθοκλή
Σακκά Κων/ντίνας
Χήρα Σοφίας
Χήρα Αικατερίνης
Μάρκου Κων/νου
Μπέλλου Κλεάρχου
Μπέλλου Πανάγιου
Μπέλλου Γεωργίου
Γιωτάκη Βασιλείου
Γιωτάκη Στεφάνου
Γιωτάκη Πέτρου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

•Η Αμαλία Σταυρίδη, κόρη της Χα-
ρούλας και του Χρυσού, εγγονή του
Θεόφιλου και της Αμαλίας Ντάφλου,
κάτοικος Ραφήνας, εισήχθη στο Βιολο-
γικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

•Η Βαρβάρα Γκούμα, κόρη της Βα-
σιλικής και του Μάριου, εγγονή του
Ναπολέοντα και της Αλεξάνδρας Γιω-
τάκη, κάτοικος Ραφήνας, εισήχθη στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα-
κεδονίας-Τμήμα Στατικής και Ασφαλι-
στικής.

•Ο Μπέλλος Χρήστος-Χρυσοβαλάν-

της του Μιχάλη Θ. Μπέλλου και της
Βασιλικής Τάσση πέρασε στο Οικονομικό
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

•Η Παππά Πηνελόπη του Ιωάννη και
της Έλενας, πέρασε στο πολυτεχνείο
Πάτρας.

•Ο Νίττας Ελευθέριος του Κωνσταν-
τίνου και της Δήμητρας, εισήχθη στη
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτι-

κού. 
•Ο Βασίλης Τζίμας, του Γεωργίου

και της Ευαγγελίας, πέρασε  στη σχολή
Μηχανικών γεωργικών μηχανημάτων
Λάρισας. 

•Η Ηλιάννα Θεοδ. Γούση, κόρη της
Νατάσας και του Θοδωρή, εισήχθη στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης στο τμήμα Γεωπονίας.

•Ο Παπαθανασίου Ραφαήλ του Γε-
ωργίου και της Εύης, εγγονός του Πα-
παθανασίου Ευαγγέλου και της Ελπίδας,
κάτοικος Καλυβίων Αττικής, εισήχθη
στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. 

•Η Ευδοξία Γιωτάκη, κόρη της Ου-
ρανίας Μητσιάλη και του Βασιλείου Αρ.
Γιωτάκη, εισήχθη στο τμήμα Φιλοσο-
φίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Παν.
Ιωαννίνων.

Τ’ αχνάρια εύχονται συγχαρητήρια 

και καλή σταδιοδρομία!

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ 

ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονί-
ζουν οι αρμόδιοι είναι ότι η ΔΕΥΑ έχει
λάβει γνώση του προβλήματος και
ακολουθείται η διαδικασία για την επί-
λυσή του.

Το γεγονός ότι  οι κάτοικοι της Μα-
νωλιάσσας δεν έχουν πρόσβαση σε
ένα από τα βασικότερα αγαθά αποτελεί
διάκριση, άνιση μεταχείριση και προ-
σφορά υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου
και της ΔΕΥΑΙ. Όλοι πληρώνουν τους
ίδιους φόρους.

Η έλλειψη ενός από τα πιο βασικά
αγαθά για την επιβίωση του ανθρώπου
αντιμετωπίζεται από τον Δήμαρχο και
τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΙ με περισσή
αναλγησία, αδιαφορία και ανευθυνό-
τητα, αφήνοντας οικογένειες με γε-
ρόντους και μικρά παιδιά, αλλά και
ζώα, χωρίς νερό.

Η απραξία και η αδιαφορία εκ μέρους

των υπευθύνων σε ένα τόσο σοβαρό
πρόβλημα εγείρει θέμα αναζήτησης
ευθυνών.

Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για
ένα τόσο φλέγον  θέμα όπως  είναι η
ύδρευση ενός  χωριού, είναι ντροπή
εν έτη 2019, ένα χωριό να μην έχει
νερό.   

Ωστόσο οι κάτοικοι απαιτούν την
άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης
καθώς η διακοπή έγινε εν μέσω καλο-
καιριού, αλλά πρωτίστως ζητούν να
γίνει επιτέλους η γεώτρηση και να

λυθεί οριστικά  το πρόβλημα ώστε να
μην επαναλαμβάνεται το φαινόμενο
κάθε καλοκαίρι.

Το νερό είναι  ζωή. Το νερό έχει

προτεραιότητα. Πάνω απ’ όλα, δεν

πρέπει να μείνει κανένας χωρίς πρό-

σβαση σε καθαρό πόσιμο νερό σε

ποιοτικά άριστο και οικονομικά προ-

σιτό νερό.

Η ΑΙΜΑΤΟΒΑMΜΕΝΗ 

ΚΑΙ ΑΝΥΔΡΗ ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑ

Χωρίς νερό επί ένα μήνα οι κάτοικοι 

της Μανωλιάσσας…
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

•Ο Γιώργος Γιωτάκης, του Γρηγο-
ρίου και της Ελπινίκης αποφοίτησε
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμ-
βάνοντας το πτυχίο του Τμήματος
Φυσικής ενώ ήδη επελέγει και ξεκί-
νησε μεταπτυχιακές σπουδές στο
ίδιο πανεπιστήμιο και στο Πολυτε-
χνικό Τμήμα Επιστήμης Υλικών.
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•Βασίλης Ίσκος: Όταν σταματήσουν να ποτίζουν
τις πέτρες και τα πουρνάρια και σκεφτούν την φυ-
σικές ανάγκες που έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι
γιατί μέρες φωνάζουν μην ποτίζετε και εκείνοι
σκέφτονται τους κήπους… Και δεν σκέφτονται ότι
δεν έχουμε νερό και δεν έχουν νερό ούτε για
μπάνιο κάτι μπορεί να γίνει...αλλά τόσα χρόνια ο
καθένας κοιτάει την πάρτη του γι’ αυτό  έφτασε το
χωριό εκεί που έφτασε…

•Γεώργιος Ντάφλος: Δύο εικόνες από το όμορφο
παρελθόν.....ας μη το ζήσουμε το 2019 στο χωριό
μας. Δεν αξίζει κάτι τέτοιο στους γονείς μας και
στους χωριανούς μας. Καταρχήν μην μετακυλήσουμε
την ευθύνη στους συγχωριανούς επειδή ο ένας
ποτίζει τα ζώα, ο άλλος ποτίζει τον κήπο του. Αυτή
είναι η οικονομία του χωριού και έτσι ζει το χωριό
μας. Μην ξεκινάμε την αντιπαλότητα μεταξύ μας.
Η ευθύνη πιστεύω ότι είναι σε κάτι μυαλά τετρα-
πέρατα οι οποίοι δυσκολεύουν τα έργα που πρέπει
να γίνουν στην ύδρευση και πάντα παρακαλούσαν
τον κάθε εκπρόσωπο του χωριού μας. Αν θυμάμαι
καλά, ο Δήμος Ιωαννίνων εκμεταλλεύεται τα έσοδα
της τότε κοινότητάς μας από τις Κεραίες και το
πνευματικό Κέντρο… Αν κάνω λάθος, συγγνώμη…
Ας λάβει υπόψη του λοιπόν ότι κάποιοι από τους
δημότες του που τον πληρώνουν με τις εισφορές
φορολογίας του είναι στα πρόθυρα του να μην
έχουν ούτε το πιο στοιχειώδες αγαθό. Το νερό. Ας
μη ξαναζήσουμε ότι και το 1991 -1994 που μας
λέγανε ότι χρωστάμε στη ΔΕΗ και δεν δικαιούμαστε
νερό. Ας μην αρπαζόμαστε μεταξύ μας... Συγγνώμη
που το λέω αλλά δεν αξίζουν οι γονείς και τα
παιδιά μας τέτοια κατάσταση. Ο Δήμος Ιωαννίνων
δεν είναι μόνο για να κονομάει από τις εκδηλώσεις
αλλά και να μας λύνει τα προβλήματα.

•Ο Παναγιώτης Κολιός: Με λύπη έμαθα ότι
χωριό του Δήμου Ιωαννιτών που σύμφωνα με τον
νόμο έχει έσοδα και υποχρεώσεις είναι μια εβδομάδα
χωρίς νερό δεν ξέρω αν και ποιος κινήθηκε για τις
ενέργειες υπευθυνότητας (Το έμαθε ο Δήμαρχος
και ο Περιφερειάρχης) και τα τηλεοπτικά κανάλια
που γυρίζουν από χωριό σε χωριό για τα πανηγύρια
(ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΛΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΤΑΪΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ).

Σημείωση εμπειρίας τα προβλήματα δεν φαίνονται
απ’ τα γραφεία 

Ενδεικτικός είναι και ο διάλογος που ακολουθεί
μεταξύ των νέων της Μανωλιάσσας στο Facebook:

-Evangelia Koliou Μήπως όμως μέχρι να λυθεί
το πρόβλημα, μπορούν μεταξύ τους οι χωριανοί
να συνεννοηθούν...κάποιες ώρες να έχουν οι μεν,
κάποιες ώρες οι δε; Δεν ξέρω αν είναι εφικτό κάτι
τέτοιο, αλλά είναι κρίμα απ’ τον Θεό να μην υπάρχει
νερό ούτε για τα βασικά σε κάποια σπίτια...

-Georgios Ntaflos Εννοείται ότι αυτό πρέπει να
γίνει και μόνο από αντανακλαστικά από τον κάθε
ένα. Όμως μην είναι η αιτία για έριδες. Έχεις
απόλυτο δίκιο.

-Basilis Iskos Georgios Ntaflos Γιώργο πολλά
φταίνε Έτσι όπως πάει με μαθηματική ακρίβεια το
χωριό θα ερημώσει. Δεν υπάρχει συνεννόηση από
κανέναν...Και το βλέπεις και μόνο σου... προτιμώ
και όντος να ποτίσουν τους κήπους και τα χωράφια
πάρα να πάθει κάτι ένας μεγάλος άνθρωπος γιατί
στο χωριό υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν

ούτε να πάνε αγοράσουν νερό, λόγω ότι είναι με-
γάλη σε ηλικία και δεν έχουν ούτε για τα βασικά
στην υγεία και την υγιεινή τους εάν πάθει κανένας
τίποτα από αυτούς του ανθρώπους θα σωθούν
μετά εάν υπάρχουν πατάτες και λουλούδια στο
χωριό. Όχι....ότι έφυγε ο κόσμος άρον άρον από το
χωριό γιατί δεν υπήρχε νερό ποιον ένοιαξε -
κανέναν ότι το χωριό είναι παρατημένο-ποιον
ένοιαξε - κανέναν ....Θες και άλλα δεν νομίζω γιατί
μπορώ να σου πω και άλλα...Ο καθένας την πάρτη
του και άσε τον διπλανό-δεν με νοιάζει δεν πάει
πουθενά πότε ήταν ενωμένο-το χωριό για να γίνει
κάτι για αυτό το χωριό ποτέ...ποτέ όμως.

-Γεωργία Τσιολάκη Απαράδεκτο το 2019 αν και
μακριά. !!!!

-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ Καλησπέρα μου αρέσει η
άποψη σας σαν νέοι. Άρα υπάρχει μέλλον

-Evangelia Koliou Δυστυχώς όμως δε φτάνει η
άποψη στην προκειμένη περίπτωση... Μακάρι τα
λόγια μας να ήταν αρκετά... Όχι τιποτ’ άλλο αλλά
έφυγε ο κόσμος άρον άρον απ’ το χωριό φέτος!!!

-Akis Papas Νερό δεν παίρνετε από πηγή Κεφα-
λόβρυσου Μελιγγών Δωδώνης;

-Γεωργία Τσιολάκη Akis Papas και γιατί συμβαίνει
αυτό;

-Γεωργία Τσιολάκη Η γιαγιά μου κάθε καλοκαίρι
έβγαζε νερό από το πηγάδι€στερνα# δεν θυμάμαι
ακριβώς. Γιαγιά Σταυρούλα €€

-Georgios Ntaflos Το χωριό είναι εκεί και θα πα-
ραμείνει ζωντανό για πάντα. Ταρακούνημα θέλει ο
Δήμος Ιωαννίνων να ασχοληθεί και ξεμπρόστιασμα
σε όποιον μέσα από ένα γραφείο παρακωλύει τις
ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν. Δεν πρέπει το
θέμα μας να μας τρώει μεταξύ μας…Όλοι λυπόμαστε
που Πήραμε τα παιδιά μας άρον άρον και πλέον
έσβησαν οι φωνές απ’ το παιδότοπο…Πόσο μάλλον
να σκέφτεσαι ότι οι γονείς και οι παππούδες θα
βγάλουν χειμώνα εκεί με αυτό το πρόβλημα. Επι-
τέλους στο Δήμο να το καταλάβουν και να το λύ-
σουν. Το να παιδεύονται συγκεκριμένα άτομα δί-
νοντας μικρολύσεις όπως προς τιμήν τους δίνουν
εδώ και πολλές ημέρες 2-3 συγχωριανοί μας δεν
είναι σωστό.

-Παρασκευή Αντωνίνη Georgios Ntaflos παλληκάρι
μου καλά τα λες αλλά μόνο στο καφενείο λέγονται
τα μεγάλα λόγια μέχρι εκεί το είδα γιατί ήμουν στο
χωριό το συμπέρασμα δικό σας ή δικό μου.....

-Παρασκευή Αντωνίνη Καλημέρα σε όλους από
όποιο χρώμα και χώρο, και αν βρίσκεστε τουλάχιστον
οι νέοι βρε παιδί μου πάρτε το πολύ σοβαρά το
θέμα είναι ζωτικής σημασίας, με τον τρόπο που
λειτουργείτε όλοι μόνο στο καφενείο απαξιώνετε
το χωριό και είναι τόσο όμορφο...

-Bellou Maria Επίκληση για βροχή....σύντομα !!
Αν περιμένεις λύση από εκάστοτε ηγεσίες και αρ-
χόντους...απατηλή η προσμονή...εκτός αν δημι-
ουργηθεί μια επιτροπή και φθάσει το θέμα κανονικά
σε Δημοτικό Συμβούλιο!!! Αχχχ Ελλάς το μεγαλείο
σου...Μόνο προεκλογικά θυμούνται....Για σταυρούς
μετά ουδείς. ...επί του παρόντος ας τρωγόμαστε
μεταξύ μας...κλασική συνταγή!!!

-Παρασκευή Αντωνίνη Bellou Maria μια τελετή
για βροχή ίσως μάς σώσει. σαν τους ινδιάνους..

-Maria Ntaflou Να κάνουν μια μήνυση στο δήμο
για μη τακτοποίηση του ζητήματος 15 μέρες τώρα!
θέλει εισαγγελική παρέμβαση εδώ! Απαράδεκτο
2019 και να μην είναι λυμένα τέτοια ζητήματα!

-Maria Ntaflou Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν
λύση μόνοι τους... Στο χωριό σε λίγο θα γίνει
Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες

-Maria Ntaflou Αυτά είναι σοβαρά και σε πιθανό-
τητα φωτιάς επίσης...έχει να κάνει με θέμα ασφα-
λείας και αξιοπρεπής διαβίωσης

-Maria Ntaflou Ας μαζευτούν 10 εθελοντές να
πάνε στο Δήμο...

-Maria Ntaflou Επίσης να εκμεταλλευτούν και
το θέμα με τις κεραίες...Υπάρχουν όπλα για να
είναι αποτελεσματικοί.

Με αφορμή το πρόβλημα υδροδότησης του χωριού μας 

έγραψαν στο Facebook:

Ηκοίμηση της Θεοτόκου είναι η μεγαλύτερη
Θεομητορική γιορτή και γιορτάζεται στις 15

Αυγούστου. Είναι η ημέρα εκείνη που κοιμήθηκε
και μετέστη στην άλλη ζωή η «Μητέρα της ζωής.»

Την ημέρα αυτή οι εκκλησίες κατακλύζονται
από χιλιάδες πιστούς που με κατάνυξη και θρη-
σκευτική ευλάβεια παρακολουθούν τις παρακλή-
σεις, τις ολονύκτιες αγρυπνίες και τις θείες λει-
τουργίες.

Όλος ο μήνας Αύγουστος είναι αφιερωμένος
στην Υπέρμαχο Στρατηγό, τη Βασίλισσα
του κόσμου την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στον αγιασμένο τόπο μας , για χιλιάδες χρόνια
τώρα, η ευσέβεια του λαού μας ακουμπάει τα
βάσανα, τις πίκρες, τους πόνους, τις χαρές και
τις λύπες του στα πόδια της Μάνας του Χρι-
στού.

Στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας «νενί-
κηνται της φύσεως οι όροι» σε πολλές φάσεις
της ζωής Της όπως ούσα παρθένος έμεινε Αει-
πάρθενος και μετά τη γέννηση του Χριστού και
όταν κοιμήθηκε οι Απόστολοι, που ήταν διασκορ-
πισμένοι πολύ μακριά Της, πολύ γρήγορα συγ-
κεντρώθηκαν για να παραστούν στην εξόδιο ακο-
λουθία Της και πάλι «νενίκηνται της φύσεως οι
όροι» όταν μετέστη σωματικά και πήγε κοντά
στον Υιό και θεό Της Χριστό.

Με τον θάνατό Της δεν μας εγκατέλειψε.
Είναι κοντά μας αυτό αποδεικνύεται από τα ανα-
ρίθμητα θαύματά Της.

Ο λαός μας είναι Θεοτοκόφιλος.
Στις 15 Αυγούστου αναβιώνουν, σε κάθε γωνιά

της Ελλάδος, πολλά έθιμα και παραδόσεις των
παλαιοτέρων γενεών. Είναι ένα πανηγύρι. Το πα-
νηγύρι της Παναγιάς.

Μακάρι η χάρη Της να συνεχίσει να προστατεύει
τη χώρα μας όπως την προστάτευσε και την
προστατεύει μέχρι σήμερα.   

Ηλιούπολη, 10 Αυγούστου 2019

Η ΚΟΙΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Γράφει ο 

Στέφανος Κων. Γιωτάκης

ΛIMANI PAΦHNAΣ 

THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH
NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ
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Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

Ο πρώην πρόεδρος της κοινότητα Μανωλιάσσας κ. Αλέξιος Γούσης, μας έστειλε προς δημοσίευση τα έγγραφα που κατέθεσε κατά τη διάρκεια
της θητείας του, στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη γεώτρηση στο Κεφαλόβρυσο.
Προς απάντησιν όσων διερωτώνται τι έκανε τόσα χρόνια:

2014

Από τον νεοκλεγέντα πρόεδρο κ. Δημήτριο Θ. Mπέλλο ζητήσαμε να μας ενημερώσει για τις ενέργειες που έκανε σε ότι αφορά την γεώτρηση 
από όταν ανέλαβε την κοινότητα έως σήμερα. Παραλάβαμε τα παρακάτω έγγραφα και τα δημοσιεύουμε.

Συνέχεια στη σελίδα 6



Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας
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Παραμονές των  δημοτικών εκλογών οι υπο-
ψήφιοι επισκέφτηκαν τη Μανωλιάσσα και με-
ταξύ των άλλων είπαν:  

Στις 10 Μαίου 2019, ο  υποψήφιος  τότε  και
νυν δήμαρχος  Μωυσής Ελισάφ, επικεφαλής
της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» και υπο-
ψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι επισκέφτηκαν τη
Μανωλιάσσα. Είχαν τη δυνατότητα να συνομι-
λήσουν με τους κατοίκους, να ακούσουν τα προ-
βλήματά τους και να αναλύσουν τις βασικές
προτάσεις της παράταξης για την επόμενη τε-
τραετία. Ο κ. Ελισάφ στις συναντήσεις αυτές,
τόνισε ότι στη νέα εποχή δεν θα υπάρχουν πε-
ριοχές διαφορετικών ταχυτήτων. Βασική αρχή
είναι η ενίσχυση των συμβουλίων των Κοινοτήτων
με αρμοδιότητες και πόρους ώστε επί τόπου να
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προβλήματα
καθημερινότητας.

Στη Μανωλιάσσα, τα βασικά αιτήματα που
τέθηκαν από τους κατοίκους αφορούσαν στην
ανάγκη νέας γεώτρησης για την ύδρευση του
χωριού, στη βελτίωση του οδικού δικτύου και
στην αξιοποίηση του παλιού δημοτικού σχολεί-
ου.

******

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΤΩΡΑ” ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗ ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑ στις

8-9-2015
Υλοποιώντας το μετεκλογικό πρόγραμμα της

Παράταξης «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ» για συνεχή επαφή
με τους δημότες του Δήμου Ιωαννιτών,  ο επικε-
φαλής  Άρης Μπαρτζώκας, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Κώστας Κυριαζής και ομάδα μελών της
Παράταξης πραγματοποίησαν επίσκεψη στη
Μανωλιάσσα, 

Στην συνάντηση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας  Αλέκος Γούσης καθώς
και κάτοικοι της περιοχής.

Με το τέλος της συνάντησης ο κ. Μπαρτζώκας
μεταξύ  των άλλων είπε:

«Στην συζήτηση που είχαμε με τον Πρόεδρο
Αλέκο Γούση, καθώς και με τους κατοίκους που
μας υποδέχθηκαν, διαπιστώσαμε μια σειρά προ-
βλημάτων, πολλά από τα οποία χρονίζουν, ενώ
η επίλυσή τους από μια δραστήρια και οργανω-
μένη δημοτική  αρχή θα μπορούσε να είναι άμε-
ση.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα, απαράδεκτο
για περιαστικό οικισμό στην εποχή μας, είναι η
ανεπάρκεια πόσιμου νερού το καλοκαίρι. Οι
κάτοικοι, μάς ανέφεραν ότι η ποιότητα του νερού
δεν είναι πιστοποιημένη με αποτέλεσμα να αναγ-
κάζονται να πίνουν εμφιαλωμένο νερό. Χρειάζον-
ται νέα γεώτρηση και αλλαγή του εξωτερικού
δικτύου ύδρευσης καθώς το παρόν είναι κατα-
σκευασμένο το 1974.

Τμήμα του προβλήματος της ύδρευσης αλλά
και γενικότερο πρόβλημα αποτελούν τα ημιτελή
έργα που έχουν απομείνει στο εσωτερικό του
χωριού (τομές ύδρευσης, δρόμοι χωρίς άσφαλτο
κλπ), οι συνέπειες των οποίων οξύνονται κατά
τη διάρκεια του χειμώνα.

Άλλο ένα θέμα που έθιξαν οι κάτοικοι και ο

Πρόεδρος είναι αυτό της ανταποδοτικότητας
των τελών που πληρώνουν τα τηλεοπτικά κανάλια
για την εγκατάσταση των κεραιών τους κοντά
στο χωριό. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, παρά το
γεγονός ότι επί δεκαετίες φιλοξενούν στον τόπο
τους τις κεραίες αυτές, δεν έχει επιστρέψει
στο χωριό τους ούτε ευρώ από τα τέλη που ει-
σπράττει ο Δήμος.

Τόνισαν μάλιστα ότι είναι τουλάχιστον ειρωνεία,
να φιλοξενούνται οι κεραίες όλων των καναλιών
σε χώρο της Κοινότητας και η ίδια η Κοινότητα
να μην έχει τηλεόραση, καθώς το σήμα της εται-
ρείας που είχε αναλάβει το έργο
Πανελληνίως δεν φθάνει εκεί,
όπως και το να υπάρχει δίπλα
στο χωριό ιδιωτική εταιρεία εμ-
φιαλώσεων ενώ το χωριό να πά-
σχει από έλλειψη ποιότητας και
ποσότητας πόσιμου νερού. Αν μη
τι άλλο, και μόνο αυτά τα δύο
παραδείγματα δείχνουν την εγ-
κατάλειψη της Μανωλιάσσας
από όλες τις Δημοτικές Αρχές.

Ακόμη και η οδική πρόσβαση
στο χωριό είναι προβληματική,
καθώς τμήμα δύο χιλιομέτρων
είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται
διάνοιξη.

Ως κατακλείδα, θα έλεγα ότι δεν
είμαστε η Παράταξη που θα βρού-
με πρόβλημα σε κάθε γωνία του
Δήμου μας για να κάνουμε αντι-
πολίτευση, όμως τα πραγματικά
προβλήματα που όντως αντιμε-
τωπίζουν οι κάτοικοι της Μανω-
λιάσσας, χρειάζονται άμεση πα-
ρέμβαση από τον Δήμο, αλλιώς
οι Δημοτικοί Άρχοντες θα είναι
υπόλογοι απέναντι σε αυτούς
τους συνδημότες μας».

******

H Τατιάνα Καλογιάννη συνο-
δευόμενη από υποψήφιους τοπι-
κούς και δημοτικούς συμβούλους
της Παράταξης Ιωάννινα_2023,
επισκέφθηκε τη Μανωλιάσσα
όπου συναντήθηκε με τους δημό-
τες και είχε μαζί τους ενδιαφέ-
ρουσες συζητήσεις για τα θέματα
που τους απασχολούν. Ειδικότερα
συζητήθηκαν:

Δυνατότητα ανόρυξης υδρευτι-
κής γεώτρησης, ώστε να καταρ-
γηθεί η υδροδότηση από την υφι-
στάμενη επιφανειακή υδρομά-
στευση και να εξασφαλιστεί
ασφαλής παροχή πόσιμου νερού
στην Κοινότητα.

Απόδοση ανταποδοτικού τέ-
λους στην Κοινότητα, σε αντι-

στάθμιση της λειτουργίας των κεραιών των τη-
λεπικοινωνιακών δικτυών που είναι εγκατε-
στημένες στην Κοινότητα, όπως ίσχυε μέχρι
και το 2010.

Εκτέλεση έργων ασφαλτοστρώσεων στο τοπικό
αγροτικό οδικό δίκτυο.

Τ’αχνάρια δημοσιοποιούν τις δηλώσεις και ανα-
μένουν οι ανωτέρω δεσμεύσεις να πραγματο-
ποιηθούν και να δώσουν λύση στο χρόνιο πρό-
βλημα υδροδότησης στη Μανωλιάσσα.
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Η ώρα της ευθύνης

Μανωλιασσίτικες 
αναμνήσεις

Η εκκλησία στη Μανωλιάσα, 

αμέσως μετά την Απελευθέρωση 

και τις τρομερές μάχες που δόθηκαν εκεί ...

Καρτ-ποστάλ του Αλέξανδρου Πάλλη ...
[συλλογή Β.Ι.Χ]

Σπάνια φωτογραφία, βλέπουμε για πρώτη φορά 

τον παλιό Άγιο –Γεώργιο σε βασιλικό ρυθμό 

και πλούσια αγιογραφημένο!!!
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Δ’ Το Γενικόν Στρατηγείον εξέδωκε την 19.30’
ώραν γενικήν διαταγήν επιχειρήσεων, δι’ ης: 

Η IV Μεραρχία υποστηριζόμενη υφ’ ολοκλήρου
του πυροβολικού της Στρατιάς, θα επετίθετο
όπως εκδιώξω τον εχθρόν εκ των υψωμάτων
της Μανωλιάσης, εφ’ ων τελικώς θα εγκαθίστατο
αμυντικώς.

- Το δεξιόν της Στρατιάς και η II Μεραρχία θα
ενήργουν διαρκή επαγρύπνησιν επί των κινήσεων
του εχθρού.

Επίσης από της 11ης ώρας είχεν εκδόσει, δια-
ταγήν περί συγκροτήσεως συν)τος ιππικού εκ
των αφιχθεισών εκ Θεσ)νίκης δύο ιλών και της
οργανικώς υπαγόμενης εις τον Στρατόν Ηπείρου
τοιαύτης.

Τελικώς την 23ην ώραν υπέβαλε δελτίον
στρατιωτικής καταστάσεως εις το Υπουργείον
των Στρατιωτικών.

15η Ιανουαρίου. 
Α'. Ο διοικητής του Τμήματος Στρατιάς εις

εκτέλεσιν της από της προηγουμένης διαταγής
του Γενικού Στρατηγείου διέταξεν όπως αι VI
και VIII Μεραρχίαι επαγρυπνώσιν επί των κινή-
σεων του εχθρού και παρενοχλώσι διά του
πυρ)κού των το εχθρικόν τοιούτον.

Την μεσημβρίαν διέταξε τας Μεραρχίας όπως
αναφέρωσιν επί των αποτελεσμάτων των από
της 12 Ιανουαρίου διαταχθεισών αναγνωρίσεων
διά την προσχεδιαζομένην προσεχή αποφασι-
στικήν επίθεσιν, ως και τας σκέψεις των διοικητών
αυτών περί του, κατά την αντίληψίν των, καλυ-
τέρου τρόπου ενεργείας των μονάδων των.

Την 14ην ώραν υπέβαλεν αναφοράν εις το
Γενικόν Στρατηγείον, δι’ ης εζήτει την διάθεσιν
πεδινού πυρ)κού διά την ενίσχυσιν του δεξιού,
Όντως το Γενικόν Στρατηγείον, όπερ μετέβη
εις Κανέταν προς παρακολούθησαν της επιχει-
ρήσεως, διέταξε τον διοικητήν του πυρ)κού
Στρατιάς, όπως προώθηση εις Αετορράχην όσας
ηδύνατο πεδινάς πυρ)χίας. 

Τό Στρατηγείον της VI Μεραρχίας μετεστάθ-
μευσε την πρωΐαν εις Ελληνικόν. Εκείθεν ανέ-
φερε περί της γενικής καταστάσεως των μονάδων

και ιδία περί
των ελλεί-
ψεων αυτών
εις αξιωμα-
τικούς, οπλί-
τας και κτή-
νη, η συμ-

πλήρωσις των όποιων καθίστατο
επιτακτική προ παντός εις την
III ορειβ. πυρ)χίαν, ήτις είχεν
αποβή αχρησιμοποίητος.

Βραδύτερον, κατόπιν εγκρί-
σεως του Τμήματος Στρατιάς,
διέταξε την μεταστάθμευσιν της
ημιλαρχίας εις Χάνι Κραβασσαρά.
Οι δύο εκ των τριών λόχων του
18ου συν. πεζ., αντικαταστα-
θέντες εν ταις προφυλακαίς,
συνηνώθηοαν μετά του συν-
τάγματος των εις Ελληνικόν.

Την 13.30' ώραν εξέδωκε διαταγήν. δι’ ης
διήρεσε τον τομέα αυτής εις δύο υποτομείς,
ων τον μεν ανατολικόν από της Μονής Τσούκας
μέχρι των βορείως του χωρίου Ελληνικόν υψω-
μάτων, μη συμπεριλαμβανομένων, ανέθετεν
εις το 18ον συν. πεζ., υφ’ ο υπήγαγε και το
ανεξ. τάγμα (διλοχία), τον δε δυτικόν, από των
βορείως του Ελληνικού υψωμάτων, συμπερι-
λαμβανομένων μέχρι του αυχένος Αγίου Γεωρ-
γίου, μη συμπεριλαμβανομένου, εις το 1ον σύν-
ταγμα ευζώνων. Τέλος το Ι)17ου τάγμα θα πα-
ρέμενεν εις τον αυχένα, εν συνδέσμω μετά
του δεξιού της VIII Μεραρχίας.

Κατόπιν της διαταγής ταύτης το μεν 18ον
συν. πεζ., άμα τη επελεύσε του σκότους, κατέ-
λαβε τον δεξιόν υποτομέα διαθέσαν εν γραμμή
το Ι τάγμα του και το ανεξ. τάγμα, το δε 1ον
σύν)μα ευζώνων, περιορισθέν εις τον δυτικόν
υποτομέα, απέσυρε το έτερον των ταγμάτων
του εν εφεδρεία.

Εν τω μετώπω της VIII Μεραρχία; ευθύς άμα
τη πρωΐα εις λόχος μηχανικού βοηθούμενος
υπό τμημάτων του εν εφεδρεία 15ου συν. πεζ.
ήρξατο της κατασκευής οδεύσεως διά την με-
ταφοράν του πεδινού πυροβολικού εις Αετορ-
ράχην. Έτερος λόχος μηχανικού της Μεραρχία;
ταύτης απησχολείτο, τη βοήθεια των εν γραμμή
τμημάτων, εις την κατασκευήν έργων εκστρα-
τείας διά τα τμήματα των προφυλακών, ενώ ο
τρίτος λόχος μηχανικού ανεκάλεσε τας απε-
σπασμένας εις την II και IV Μεραρχίας διμοιρίας
του και ησχολείτο με την επισκευήν των συγ-
κοινωνιών.

Κατά την 17ην ώραν κατόπιν αιτήσεως της VI
Μεραρχίας διετέθη, το Ι)15 τάγμα προς αντικα-
τάστασιν του εις το δεξιόν παραμένοντος εισέτι
λόχου του18ου συν. πεζ, και προς καλυτέραν
κάλυψιν του διαστήματος, μεταξύ του δεξιού
της VIII Μεραρχίας και του αριστερού της VI
τοιαύτης. Το τάγμα αφιχθέν κατέλαβε δι’ ενός

μεν λόχου το
άκρον ανατο-
λικόν των αν-
τερεισμάτων
Αετορράχης,
ετήρησε δε
τους λοιπούς
τρεις εν εφε-
δρεία.

Μετά την
εις το δεξιόν
διάθεσιν του

τάγματος τούτου παρέμειναν ως γενική εφεδρεία
της Μεραρχίας 6 λόχοι τού 15ου συν. πεζ. των
ετέρων δύο όντων εις το αριστερόν προς επέ-
κτασιν των προφυλακών του συν)τος Κρητών.

Β’. II Μεραρχία. Το εχθρικόν πυρ)κόν έβαλλε
την ημέραν ταύτην ιδία κατά του δεξιού της II
Μεραρχίας.

Την 12.45' ώραν ο διοικητής αυτής, εξέδωκε
διαταγήν προς τας μονάδας όπως επαγρυπνή-
σωσιν επί των εχθρικών κινήσεων κατά την
διάρκειαν της διενεργείας της επιθέσεως της IV
Μεραρχίας οργανουμένης ειδικής υπηρεσίας
παρατηρήσεως και διαβιβάσεως πληροφοριών. 

Ομοίως την 18.30' ώραν διέταξεν όπως τεθή
εις την διάθεσιν της VIII Μεραρχίας ο λόχος μη-
χανικού της, κατόπιν της διαταγής του Γενικού
Στρατηγείου, προς κατασκευήν οδεύσεως διά
την άνοδον πεδινού πυρ)κού εις Αετορράχην.

Τέλος δι’ ετέρας διαταγής εκανόνισε το ζήτημα
της κατά 48)ωρον αντικαταστάσεως των προ-
φυλακών και της εν αυταίς εναλλαγής των μο-
νάδων.

Γ’ Η IV Μεραρχία, κατόπιν της παρ’ αυτής
υποβληθείσης αναφοράς της προτεραίας προς
το Γενικόν Στρατηγείον, δι ης εκρίνετο ως ασύμ-
φορος η εκτέλεσις της επιθέσεως προς τελικήν
απόρριψιν του εχθρού εκ των υψωμάτων Μα-
νωλιάσης, ουδέν ενήργησε κατά την ημέραν
ταύτην.

Εν τούτοις το Γενικόν Στρατηγείον την 8.20’
ώραν εκ Φιλιππιάδος και την 11.50’ ώραν εκ
του παρατηρητηρίου του πυρ)κού Στρατιάς είχεν
επαναλάβει εις τον διοικητήν της IV Μεραρχίας
την διαταγήν όπως καταληφθώσι τα υψώματα
της Μανωλιάσης.

Αι εν τη γραμμή της Μεραρχίας μονάδες ενο-
χληθείσα κατά την προηγηθείσαν νύκτα υπό
του εχθρικού πεζικού, απησχόλησαν κατά την
ημέραν προς βελτίωσιν των θέσεων αυτών και
προς διαρρύθμισιν της διατάξεως, αφ’ ενός μεν
δια την ανακούφισιν των ανδρών, αφ’ ετέρου
δε δια την αποφυγήν των πυρών του εχθρικού
πυρ)κού.

Το εν εφεδρεία 8ον συν. πεζ. δεχθέν μικράν
ενίσχυσιν της δυνάμεώς του, απησχολήθη με
την ανασυγκρότησίν του.

Την 21.15’ ώρα η Μεραρχία υπέβαλε δελτίον
στρατιωτικής καταστάσεως.

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

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



ΑΝΕΚΔΟΤΑ
•Μια κυρία τηλεφωνεί στη φίλη της και της λέγει «Έσπρωξα την πεθερά μου από το

μπαλκόνι, εκείνη πιάστηκε από το κάγκελο και τώρα κρέμεται στο κενό. Πάντως για

την ηλικία της καλά κρατιέται.»

•Όσοι πουλάνε αυγά λένε πως τα αυγά είναι ημέρας. Αυτό είναι αλήθεια γιατί

πραγματικά τα αυγά είναι ημέρας διότι οι κότες την ημέρα γεννάνε τα αυγά. Τη νύχτα

οι κότες κοιμούνται.

•Ο νιόπαντρος ρωτάει τη γυναίκα του αν έπλυνε τα ψάρια πριν τα τηγανίσει και

εκείνη του απαντάει «Γιατί να τα πλύνω όλη τους τη ζωή μέσα στο νερό την έχουν πε-

ράσει.»

•Όταν ο Καποδίστριας ήρθε στην Ελλάδα

όχι μόνο δεν είχε ολοκληρωθεί η απε-

λευθέρωση της Χώρας αλλά οι ξένες

επιρροές ήταν τόσο ισχυρές που σχεδόν

ρύθμιζαν μόνες τους την εσωτερική και

εξωτερική πολιτική της Χώρας. Η εθνο-

συνέλευση του Άργους απαίτησε από τον

Καποδίστρια να ορκιστεί πως θα διατη-

ρήσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας από

τις ξένες επιρροές και ο Καποδίστριας

απάντησε «Πώς μπορώ να ορκιστώ ότι

θα διαφυλάξω κάτι που δεν υπάρχει.»
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Λαογραφ ία -  Παράδοση

Αγάνωτος= Αυτός που δεν γανώθηκε, ο χωρίς

καλάι, (κασσίτερος). Η επικασσιτέρωση. Έμειναν

αγάνωτα τ’ αγγιά, (τα κατσαρολικά). 

Αγκούσα= Μεγάλο άγχος που συνοδεύεται

με αναστεναγμό και μερικές φορές με μυξιάρικο

κλάμα, το βάρος στο στήθος. Έλεγε η Γιώργαινα

στη μάνα μου τη Μήτσαινα. Άι Μήτσαινα έχω

μια αγκούσα ιδώγια σαν κρόθο, και έδειχνε το

στέρνο.

Αρβάλα= Όλοι μαζί ένα τσιουβάλι. Ο ένας

πάνω στον άλλο. Πολύς κόσμος στο λιωφορείο.

Αρβάλα ήρθαμαν.

Βαρκό (το) = Η μουτσιάρα, το μέρος, (χωράφι),

που έχει συνέχεια νερό. Δεν κάν μάτιαμ τίποτες

αυτό το χωράφ. Είνι βαρκό.

Βτσέλα (η) = Ειδική ξύλινη κατασκευή μετα-

φοράς νερού, η βαρέλα, την οποία μεταφέρουν

οι γυναίκες στην πλάτη.. Ζαλι-

κώθκε τη βτσέλα.

Γκλάβα (η) = Το κεφάλι. Τι

κουβαλάει η γκλάβα σου; Δεν

έχει ντιπ μυαλό η γκλάβα σου;

Η λέξη είναι σλάβικη και ση-

μαίνει το κεφάλι και μεταφορικά

η κεφαλή πχ της εξουσίας, της

επιχείρησης κλπ.

Γκουσταρίτσα = Η σαύρα.

Είναι αυτή μια γκουσταρίτσα!

Για την πονηρή γυναίκα.

Γρένω = Υπάρχει μια ξύλινη

κατασκευή, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα

όπου έχουν τοποθετηθεί λεπτά σύρματα ανάλογα

με του φακίρη και εκεί τοποθετούν το πλυμένο

μαλλί από τα γιδοπρόβατα και το γρένουν για

να γίνει αφράτο, έτοιμο για γνέσιμο με τη ρόκα.

Δραπέτσ’ = Το πολύ ξινό και στυφό φρούτο.

Στην πραγματικότητα το άγουρο φρούτο. Δεν

τρώγονται τα σταφύλια είναι δραπέτς!

Ντοπιολαλιά της Ηπείρου

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗΣ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΘΗΚΕΣ
•Μη λες πάντα όσα γνωρίζεις, αλλά γνώριζε τα όσα

λες.

•Πολλές φορές μετάνιωσα επειδή μίλησα, ποτέ όμως

επειδή εσιώπησα.

•Λάλει ολίγα για τους άλλους και πολλά με τον εαυτό

σου.

•Φρόντιζε να σε κυβερνά το  μυαλό σου. (Κλεόβουλος

ο Ρόδιος)

•Να κρατάς μακριά από τη ζωή σου τη λύπη. (Μέναν-

δρος)

•Όταν  λες την αλήθεια δε θα κάνεις ποτέ λάθος. (Σο-

φοκλής)

•Τη γλώσσα μας τη λέμε μητρική, γιατί οι πατεράδες

μιλάνε σπάνια.

•Ο Δημόκριτος έλεγε «Αυτός που θα βρει ένα καλό

γαμπρό για την κόρη του θα αποκτήσει και ένα γιο.

Εκείνος που θα βρει κακό γαμπρό θα χάσει και την

κόρη του.»

•Ο Αβραάμ Λίνκολν έλεγε «Η ψήφος είναι πιο δυνατή

από τη σφαίρα γιατί με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις

τον εχθρό σου, με την ψήφο σου όμως μπορεί να σκοτώ-

σεις το μέλλον των παιδιών σου.»   

Ηλιούπολη, 26 Ιουλίου 2019

Ηπενικιλίνη είναι ένα αντιβιοτικό

φάρμακο που ανακαλύφτηκε από

τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ το 1928.Ο επι-

στήμονας αυτός την παραπάνω χρονιά,

πριν φύγει για διακοπές, δεν καθάρισε

το εργαστήριό του, στο οποίο καλλιερ-

γούσε διάφορα βακτηρίδια (μικροορ-

γανισμούς) όπως έκανε συνήθως, γι’

αυτό και τον κορόιδευαν οι φίλοι του,

ήταν λίγο τσαπατσούλης θα λέγαμε.

Είναι όμως γεγονός ότι δίσταζε να πε-

τάξει τις παλιές καλλιέργειες βακτηριδίων

μέχρι να είναι απολύτως βέβαιος ότι

δεν υπήρχε τίποτε περισσότερο να μάθει

απ’ αυτές.

Όταν το 1928 επέστρεψε από τις δια-

κοπές του βρήκε πολλά από τα πιάτα,

μέσα στα οποία καλλιεργούσε βακτηρί-

δια, να έχουν πιάσει μούχλα και σε ένα

από αυτά η μούχλα είχε καταστρέψει τα

βακτηρίδια. Αποδείχτηκε έτσι ότι η μού-

χλα παρήγαγε κάποια βακτηριοκτόνο

ουσία που κατέστρεψε τους μικροοργα-

νισμούς. Αυτό ήταν. Τη μούχλα την ονό-

μασε πενικιλίνη επειδή τα; Άκρα της

έμοιαζαν στο μικροσκόπιο με πινέλα.

Η ανακάλυψη του Φλέμινγκ σημάδεψε

την έναρξη μια νέας εποχής στην ιατρική

επιστήμη στον τομέα των αντιβιοτικών

φαρμάκων. Η μαζική της παραγωγή

έγινε με δαπάνες της Αμερικανικής και

της Βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Φλέμινγκ ήταν Σκωτσέζος στην κα-

ταγωγή. Γεννήθηκε το 1881 και πέθανε

το 1955. Ήταν φαρμακοποιός και βιο-

λόγος το επάγγελμα και ασχολήθηκε με

τη βακτηριολογία, τη χημειοθεραπεία

και την ανοσολογία.

Μετά το θάνατο της πρώτης του γυ-

ναίκας της Ιρλανδέζας νοσοκόμου Σάρας

Μάριον παντρεύτηκε την Ελληνίδα ιατρό

Αμαλία Κουτσουρή-Βουρέκα.

Το 1945 βραβεύτηκε με το Νόμπελ

φυσιολογίας και ιατρικής μαζί με τους

συνεργάτες του Φλόρεϊ και Τσέϊν.      

Ηλιούπολη, 5 Αυγούστου 2019
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Η οδός Μανωλιάσσης μάς οδηγεί στην καρδιά των

εκδηλώσεων το χωριού. 

�
Στην αίθουσα του παλαιού Δημοτικού Σχολεί-

ου του χωριού μας, από τις 7 Αυγούστου 2019,

λειτούργησε εργαστήριο με πρωτοβουλία της κας

Ευαγγελίας Κολιού-Κλούρα και τη βοήθεια της

Ιωάννας Νίκου. 

Στις 15 Αυγούστου 2019, στο προαύλιο του σχολεί-

ου του χωριού, με πρωτοβουλία της κας Αργυρούλας

Ίσκου, έγιναν οι αθλοπαιδιές με την υποστήριξη του

Πολιτιστικού Συλλόγου. Η συμμετοχή των παιδιών

ήταν μεγάλη και έδωσαν χαρά σε όλους. 

Τ’ αχνάρια συγχαίρουν όλους όσους βοήθησαν

στην πραγματοποίηση των φετινών δραστηριοτήτων

και ευχόμαστε και του χρόνου.

Έγραψαν για τις εκδηλώσεις:

Argiroula Iskou

•15/8/2019 : Αθλοπαιδιές στη Μανωλιάσσα. Για

μία ακόμη φορά τηρήσαμε την παράδοση, πάντα με

την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού!

Ευχαριστώ θερμά όλους, που εθελοντικά προσέφεραν

τη βοήθειά τους για να πετύχει η εκδήλωση!

•Να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες και τα

συγχαρητήριά μας στην κ. Ευαγγελία Κολιού-Κλούρα

που φέτος, εκτός από την ιδέα για τη �Χρωματοπαρέα”

είχε και την θαυμάσια πρωτοβουλία να διοργανώσει

προβολή κινηματογραφικής ταινίας του παλαιού Ελ-

ληνικού Κινηματογράφου με το έργο “Η κυρά μας η

μαμή” στις 13-8-2019 στο προαύλιο του Σχολείου μας

(με τη βοήθεια και κάποιων εθελοντών στο στήσιμο

του πανιού και των απαραίτητων μέσων)!

•Από την έκθεση των έργων της “Μανωλιασσίτικης

Χρωματοπαρέας-2019” (13-8-2019). Μερικά δείγματα

της δουλειάς των παιδιών.

Evangelia Koliou

•Καλησπέρα και καλό Δεκαπενταύγουστο! Με

χαρά διαπίστωσα ότι και φέτος στο χωριό είναι

αρκετά παιδιά.Έκανα, λοιπόν, μια σκέψη... Να θυ-

μηθούμε λίγο τα παλιά!!! Εθελοντικά, φυσικά, να κά-

νουμε τα απογευματάκια 1-2 ώρες τη μέρα (όσες

μέρες μπορέσουμε) δραστηριότητες για τα παιδιά...

(χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική κ.α.) Δε θα

ξεχάσω ποτέ (κι ακόμα κρατάω μερικές κατασκευές

από τότε) τις ωραίες στιγμές που περνούσαμε με την

καθοδήγηση του κυρίου Κώστα Γιωτάκη στην αίθουσα

του σχολείου ή τα θεατρικά που παίζονταν (εγώ

ήμουν μικρή και δεν πρόλαβα να παίξω ;-) ), είχα

βοηθήσει πολλές φορές βέβαια στα παρασκήνια την

ακούραστη προσπάθεια του πατέρα μου. Να φτάσουμε

σ’ εκείνες τις “δόξες” κάπως δύσκολο, μπορούμε

όμως να προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ μαζί! Προσωπικά,

θέλω πολύ να βοηθήσω-στον βαθμό που μπορώ λόγω

της πιτσιρικαρίας μου- γι’ αυτό και κάνω αυτή τη

σκέψη/πρόταση προς όποιον/α θέλει να το προσπα-

θήσουμε! Πριν μας προλάβουν οι μέρες και γυρίσουμε

πάλι όλοι στις δουλειές μας...

•Μιας και τα πρώτα δείγματα της προσπάθειάς

μας έχουν έρθει στο “φως της δημοσιότητας” :-), θα

ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την Eleni Petrou

και την Maria Ntaflou Chorevas που βοήθησαν ώστε

να φτάσουμε στην υλοποίηση αυτής της ιδέας,την Ioanna

Nikou που έρχεται καθημερινά και βοηθάει,την Ar-

giroula Iskou που μας αφήνει να “εκμεταλλευτούμε”

την εμπειρία της επί παρόμοιων δραστηριοτήτων και,

φυσικά, τις μητέρες εκείνες που όποτε βρίσκουν

χρόνο έρχονται κι αυτές να βοηθήσουν...να τα βγάλουμε

πέρα με τα θηρία!!! ;-) Δε συνηθίζω να μιλώ με

ονόματα για να μη φέρω κάποιον σε δύσκολη θέση

αλλά επειδή,σε καμία περίπτωση,δεν θέλω να πάρω

τα εύσημα και τα συγχαρητήρια εγώ, θεώρησα απα-

ραίτητη την αναφορά των συγκεκριμένων ονομάτων

(αν ξέχασα κάποια,ζητώ συγγνώμη)! Θερμές ευχαρι-

στίες και στον Πολιτιστικό Σύλλογο που απ’ την πρώτη

στιγμή δέχτηκε την ιδέα μας και στήριξε οικονομικά

την προσπάθεια.

Καλό ξημέρωμα σε όλους.

�
Τα συγχαρητήρια ανήκουν στα παιδιά, στην κ.

Ευαγγελία Κολιού, στην κ. Ιωάννα Νίκου (κα-

θημερινή η ενασχόλησή τους) και στις κυρίες που

στην αρχή βοήθησαν στην τακτοποίηση της αίθου-

σας! Και του χρόνου να είμαστε καλά!

�
«Τ’αχνάρια» το 2000 στο φύλλο 29 έγραψαν: 

�
Εδώ και 8 μήνες περίπου λειτουργεί υπό νέα

διεύθυνση ο ξενώνας και το καφενείο του Πνευ-

ματικού κέντρου Μανωλιάσσας. Οι πρώτες εντυπώσεις

είναι καλές και οι κάτοικοι έχουν τώρα δύο επιλογές.

Ελπίζουμε να ανέβει το επίπεδο των υπηρεσιών προς

όφελος των Μανωλιασσιτών και των επισκεπτών αλλά

και των ιδίων των επαγγελματιών. Ανοιχτά καφενεία

σημαίνει ζωή. Οι αρμόδιοι καλούνται να δοθούν κί-

νητρα ανάπτυξης για να μη εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος

χώρα, να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση των χωριών

μας πρίν είναι πολύ αργά.

Ένας ταπεινός συνοδοιπόρος της ζωής,

στο ταξίδι της τέχνης,

στο χρόνο και στο χώρο.

Οδός Μανωλιάσσης

Το στραβό το ξύλο η φωτιά το σιάζει


