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21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1913
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ύ
στερα από την απελευθέρωση των Ιωαν-

νίνων ο ποιητής μας Γιώργος Σουρής

γράφει: «Τα πήραμε τα Γιάννενα….»

και πραγματικά κυριολεκτεί ο ποιητής γιατί πήραμε

τα Γιάννενα που μας είχαν πάρει οι Οθωμανοί το

1431. Από τότε εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα η

Τουρκική κυριαρχία, με ηγέτη τον Σινάν πασά και

κράτησε 482 ολόκληρα χρόνια μαύρης σκλαβιάς.

Δύσκολα…

Πολλές γενεές Ηπειρωτών γεννήθηκαν και πέ-

θαναν μέσα στο χειροπιαστό σκοτάδι της Τουρκικής

σκλαβιάς λαχταρώντας «αχτίδα φωτός και σημάδι

λευτεριάς» όπως μας πληροφορεί ο επικοδραματικός

μας ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στα πατριω-

τικά του ποιήματα που δυο στροφές από ένα από

αυτά μας λέει:

Επέσανε τα Γιάννενα

Σιγά να κοιμηθούνε

Εσβήσανε τα φώτα τους

Εκλείσανε τα μάτια

Η μάνα σφίγγει το παιδί

Βαθιά στην αγκαλιά της

Γιατί ’ναι χρόνοι δύστυχοι

Και τρέμει μη το χάσει…….

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα Γιάννενα που

ήταν πρώτα στα γρόσια και στα γράμματα, υπέφεραν

πολύ κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα

στα χρόνια του Αλή πασά από το 1788 μέχρι το 1822.

Όμως για να πάρουμε τα Γιάννενα πληρώσαμε

βαρύ φόρο αίματος και πολλοί λεβέντες φαντάροι

μας άφησαν τα κόκκαλά τους στα αιματωβαμμένα

βουνά της Μανωλιάσσας και στο Μπιζάνι στις επικές

μάχες που έγιναν εκεί, όπως κατά καιρούς αναγρά-

φτηκαν με κάθε λεπτομέρεια στα «Αχνάρια», γι’ αυτό

δεν θα αναφερθούμε στο σχέδιο κατάληψης των Ιωαν-

νίνων που εφάρμοσε ο τότε Αρχηγός των ενόπλων

δυνάμεών μας διάδοχος Κωνσταντίνος από το χάνι

του Εμίν Αγά.

Επέσανε τα Γιάννεν βουβάθει το Μπιζάνι

Μαζί και η φύση σώπασε και Ανοιξη πια κάνει.

Τα Γιάννενα είναι χιλιοτραγουδισμένα όπως και η

ιστορική λίμνη της Κυρά Φροσύνης.

Ο Στέφανος Δάφνης για την απελευθέρωση των

Ιωαννίνων το 1915 γράφει:

Απ’ έξω από τα Γιάννενα σ’ ένα ψηλό κλαδί

Πουλί-πουλάκι κάθησε και γλυκοκελαηδεί

Ανοίχτε στράτα διάπλατη και στράτα μυρωμένη

Κι έρχεται η λευτεριά η κυρά με τ’ άνθη στολισμένη.

Η Μανωλιάσσα όπως και άλλοτε επισημάναμε

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση των Ιωαν-

νίνων λόγω και της γεωγραφικής της θέσης.

Η πολιτεία τιμάει κάθε χρόνο την απελευθέρωση

με διάφορες εκδηλώσεις ξεκινώντας από το Εικόνισμα

της Μανωλιάσσας και από το Μπιζάνι και αποτείει

τον οφειλόμενο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους

νεκρούς απελευτερωτές των Ιωαννίνων με καταθέσεις

στεφάνων στα ηρώα των νεκρών, χορούς, τραγούδια

και χαρές γιατί…

«Δεν ήρθε πρώιμα η Άνοιξη κι ουδέ το καλοκαίρι

Χαιρόμαστε, χορεύουμε και ψιλοτραγουδάμε

Γιατί ελευθερωθήκανε, Αητέ, τα Γιάννενά μας»

Και τώρα επειδή…

«482 χρόνια σκλαβιάς μας γεμίζουν μνήμες,

Τα 107 χρόνια λευτεριάς μας γεμίζουν ΕΥΘΥΝΕΣ.»

Ηλιούπολη 10 Ιανουαρίου 2020

Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Η επιστολή προς τους 

βουλευτές Ιωαννίνων και τα

νέα από τη Τ.Κ. Μανωλιάσσας

Στη σελίδα 3

Ηορειχάλκινη προ-

τομή του Διονυ-

σίου του επισκόπου

Τρίκκης (του επονο-

μαζόμενου «Σκυλοσό-

φου»), βρίσκεται στη

παραλίμνια περιοχή

της πόλης, στο δρόμο

που φέρει και το όνο-

μα του. Η προτομή

του Διονυσίου κατα-

σκευάστηκε από τον

Γιώργο Μήτση και τον

Άλμπερτ Κασί το

2000. Τοποθετήθηκε

μπροστά από τη σπη-

λιά που τον συνέλα-

βαν στις 11 Σεπτέμβρη του 1611, όταν και η επανάσταση

του κατεστάλη.

Γνωριμία με τα 
μνημεία των Ιωαννίνων

Το μνημείο 

του Διονυσίου Σκυλοσόφου

…συνέχεια από το φύλλο 103

…συνέχεια στη σελίδα 4

Οι εργασίες για την αγιογράφηση του Αγίου Γε-

ωργίου Μανωλιάσσας συνεχίζονται. Πρόσφατα

ολοκληρώθηκε το ανατολικό μέτωπο του Ιερού

ναού με την ιστόρηση της Σταυρώσεως και της Ανα-

λήψεως Χριστού. 

Αγιογράφηση Αγίου 

Γεωργίου Μανωλιάσσας

Ανήμερα των φώτων  και μετά τη  θεία λειτουργία, στην

εκκλησία του χωριού μας στη Μανωλιάσσα, ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Μανωλιάσσας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα με

καλεσμένους όλους τους συγχωριανούς. Χρόνια πολλά και

φωτισμένα.

Ο Πολιτιστικό Σύλλογος Μανωλιάσσας 

έκοψε την πίτα για το 2020

Στις 3.2.2020, στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ, έγινε συνάντησητου προέδρου και λοιπών μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ μεφορείς της Μανωλιάσσας σχετικά με τη γεώτρηση.Μετά από συζήτηση συμφώνησαν να συναντηθούν εκνέου  στο Κεφαλόβρυσο και να επισκεφτούν το δήμαρχοΔωδώνης, κο Ντακαλέτση.  Σε επιστολή που δημοσι-εύουμε στη σελίδα 3, ο πρόεδρος της Τ. Κ. Μανωλιάσσας,μας ενημερώνει σχετικά για το θέμα. 

Ο δήμαρχος Δωδώνης αρνείται τη 
γεώτρηση στα όρια του δήμου του

Η Αδελφότητα και τ’αχνάρια

σας εύχονται Χρόνια Πολλά 

και καλή χρονιά!



•Στις 19 Ιουλίου 2019, ο Χρήστος Γιώτης του

Ελευθερίου και η Βάγια Γιωτάκη του Νικολάου απέ-

κτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, αγοράκι.

Τ’ αχνάρια σας εύχονται να σας ζήσει!

•Στις 19 Οκτωβρίου 2019, ο Βασίλης και η Χαρούλα

Τσιπουρά βάφτισαν τα παιδάκια τους στην Αγία

Μαρίνα Χαιδαρίου. Τα ονόματα αυτών Βαλέρια και

Φίλιππος. Νονοί Γιάννης και Μαρίνα  -  Φωτεινή Τσι-

πουρά και Παναγιώτης. Ακολούθησε Δεξίωση στο

κτήμα ΔΕΚΑ στον Ασπρόπυργο.

Να χαίρεστε το νεοφώτιστο!

•Στις 29 Αυγούστου 2019, έφυγε από τη ζωή η

Αλεξάνδρα Παναγιώτου, κόρη του Παναγιώτη, σε

ηλικία 69 ετών. Για αρκετά χρόνια διέμενε στη Γερ-

μανία, τελευταία ζούσε στα Σύβοτα.

•Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, απεβίωσε στο Θεριακήσι,

ο Κώστας Καραγκούνης, σύζυγος Βασιλικής Γ.

Γιωτάκη, σε ηλικία 68 ετών.

•Στις 15 Δεκεμβρίους 2019, σε

ηλικία 64 ετών, έφυγε από τη

ζωή ο Δημήτρης Γιωτάκης, γιος

της Αικατερίνης και του Αποστό-

λου. 

•Στις 26 Δεκεμβρίου 2019, έφυ-

γε από τη ζωή η Αντιγόνη Φ.

Μάρκου σε ηλικία 83 ετών, σύ-

ζυγος Φιλίππου.

•Στις 26 Δεκεμβρίου 2019, έφυ-

γε από τη ζωή η Άννα-Μαρία

Γούση, σύζυγος Περικλή. 

Τ’ αχνάρια εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπη-

τήρια στους συγγενείς και φίλους των εκλιπόντων. 

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στην μνήμη του

Δημήτρη Γιωτάκη αντί για στεφάνια προσέφεραν τα

χρηματικά ποσά την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μα-

νολιάσας οι κάτωθι:

Γιωτάκη Μιχαήλ

Γιωτάκη Αικατερίνη μητέρα του

Γιωτάκη Μαρία γυναίκα του

Πέτρου Θεοχάρη

Γιωτάκη Παναγιώτη

Γιωτάκη Ιφιγένεια

Γερογιάννη Ειρήνη

Γερογιάννη Κων/να

Γούση Ζωίτσα

Γούση Φρειδερίκη

Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών

Μπέλλου Δημητρίου

Παππά Ευαγγέλου

Ντάφλου Αριστοτέλη

Μπέλλου Πολύκαρπου

Μπέλλου Βασιλείου

Νίκου Αθηνάς

Ίσκου Ελένης

Χρόνη Νικολάου

Γιωτάκη Αριστοτέλη

Γιωτάκη Χαρίκλειας

Μπέλλου Αφροδίτης

Γιώτη Ευάγγελου

Μπέλλου Βασιλείου

Γούση Δημητρίου

Λιόντου Ηλία

Λιόντου Βασιλείου

Λιόντου Παναγιώτη

Παππουτσή Χρήστου

Γιώτη Ιωάννη στο Σύλλογο Μανολιάσας

Μηλωνή Χρήστου στο Χαμόγελου του Παιδιού

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στην μνήμη της

Μάρκου Αντιγόνης αντί για στεφάνια προσέφεραν

τα χρηματικά ποσά την εκκλησία Αγίου Γεωργίου

Μανολιάσας οι κάτωθι:

Μάρκου Φίλιππα

Μάρκου Ουρανίας

Μπέλλου Βασιλείου

Γούση Δημητρίου

Παναγιώτου Βασιλείου

Μπέλλου Πολύκαρπου

Νάκου Παναγιώτη

Μπέλλου Δημητρίου

Γιωτάκη Κων/νου του Παναγιώτη

Ίσκου Γεωργίου

Ίσκου Αλεξάνδρας

Βραγέλη Δημητρίου

Μπακόλα Παναγιώτας

Ίσκου Ελένης

Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών 

Ο αδελφός σου Φώτης – Δήμητρα και τα ανήψια

σου Τσάλιου

Γούση Ανέστη

Κασαγιάννη Κων/νου 

Τσάλιου Θανάση (Αδελφού σου)

Τσάλιου Ιωάννη

Τσάλιου Δημητρίου

Τσάλιου Βάγιας

Παππά Παύλου

Παππά Νέστορα

Παππά Κων/νου

Νταή Χρήστου

Λιόντου Βασιλείου

Μπέλλου Αφροδίτης

Κουβέρη Παρασκευής

Γιωτάκη Αριστοτέλη

Πάππου Δημοσθένη

Πάππου Περικλή

Γιωτάκη Χαρίκλειας

Γιωτάκη Ευτυχίας

Ίσκου Αθανασίου (ιερέως)

Γιώτη Ιωάννη Σύλλογο Μανολιάσας

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Βάπτιση

Γέννηση

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.

Επιτυχία – Συγχαρητήρια

Στις 20 Δεκεμβρίου

2019, ο Θωμάς Γιώτης,

γιος της Ελένης και

του Ιωάννου, έλαβε

το πτυχίο του από την

Ανωτάτη Σχολή Παι-

δαγωγικής και Τεχνο-

λογικής Εκπαίδευσης.

Συγχαρητήρια και

καλή σταδιοδρομία!

Δημοσιοποιείται η επιστολή του προέδρου

της Τ.Κ. Μανωλιάσσας στο ΚΤΕΛ Ιωαννίνων:

«Κε Γκίκα & μέλη του ΔΣ του ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,

ως πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μανω-

λιάσσας, σας παρακαλώ να προγραμματίσετε

εκ νέου , εκτός του δρομολογίου για Μανω-

λιάσσα κάθε Δευτέρα και κάποιο άλλο δρομο-

λόγιο κάποια ημέρα. Γνωρίζω ότι δεν έχει κί-

νηση, αλλά σας παρακαλώ να δείτε εαν υπάρχει

η δυνατότητα λόγω του ότι έχει ασφαλτο-

στρωθεί ο δρόμος από το χωριό έως το δρόμο

που συναντάει το δρόμο για Μελιγγούς (περίπου

2χλμ) να ερχόταν ένα 20θέσιο πούλμαν που

θα μας εξυπηρετούσε όλους και να πηγαίνει

και στην Μελιγγούς-Δραμεσιοί-Δωδώνη.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

Μανωλιάσσας

Μπέλλος Δημήτριος»

Δρομολόγια 

για Μανωλιάσσα

Μια σταγόνα

αίμα, 

σώζει μια 

ολόκληρη ζωή!

Γίνε κι εσύ 

εθελοντής 

αιμοδότης.
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«Στη συνάντηση στο δημαρχείο Δωδώνης παρεβρέθηκαν ο
Δήμαρχος Δωδώνης Ντακαλέτσης Χρήστος, ο πρόεδρος της
ΔΕΥΑΙ Μπαρτζώκας Αριστείδης, ο αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΙ Μάντζιος
Στέφανος, ο μηχανικός της ΔΕΥΑΙ Τσιμαράκης Γεώργιος, ο
μηχ/κος ΔΕΥΑΙ κ. Γύρας, ο Δημήτριος Μπέλλος, ο Γούσης Αλέξιος
και ο Νίκου Παναγιώτης .

Είχε προηγηθεί συνάντηση στο χώρο της υδρομάστευσης
και στο χώρο τις Αγίας Παρασκευής που είναι οι γεωτρήσεις
του Δήμου Δωδώνης με τους ανωτέρω εκτός του κ.Ντακαλέτση,
όπου δείξαμε στους εκπροσώπους της ΔΕΥΑΙ πως δημιουργείται
το πρόβλημα της μη ύδρευσης τους θερινούς μήνες.

Στην συνάντηση στο Δήμο Δωδώνης,  ο κος Ντακαλέτσης
αρνήθηκε να μας παραχωρήσει χώρο για γεώτρηση λόγω
φόβου μη επάρκειας νερού τους θερινούς μήνες για τις δικές
του κοινότητες. 

Ύστερα από συζήτηση, του προτάθηκε να μας δίνει 150
κυβικά την ημέρα από τη γεώτρηση που έχει στην Αγία Παρα-
σκευή. Απάντησε ότι θα συζητήσει την πρόταση με την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου του, με το σκεπτικό εάν υπάρχει επαρκή
ποσότητα νερού και θα μας απαντήσει γραπτώς.

Δημήτριος Μπέλλος.»

Ο δήμαρχος Δωδώνης αρνείται τη
γεώτρηση στα όρια του δήμου του
…συνέχεια από τη σελίδα 1

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

Πραγματοποίηση γεώτρησης Καθαρισμός Αύλακα δρόμου 

Μανωλιάσσας-Αμπελιάς

Επιστολή προς τους βουλευτές του νομού Ιωαννίνων

ΛIMANI PAΦHNAΣ 

THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH
NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ
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Η ιστορία του Διονύσιου του Φιλόσοφου

είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Γεννημένος

στην Παραμυθιά της Ηπείρου το 1541, εκλέ-

χτηκε μητροπολίτης Τρικάλων το 1593.

Υπήρξε πνευματικός και πολιτικός ηγέτης

δυο επαναστάσεων εναντίον της οθωμανικής

κυριαρχίας: η πρώτη στην περιοχή των

Αγράφων το 1600 και η δεύτερη στα Γιάν-

νενα το 1611. Και οι δυο κατέληξαν σε

αποτυχία η δεύτερη μάλιστα του στοίχισε

τη ζωή μιας και οι Οθωμανοί τον συνέλαβαν

και τον έγδαραν ζωντανό. Τα κινήματα του

υπήρξαν από τα σημαντικότερα κατά την

διάρκεια της τουρκοκρατίας και θεωρούνται

τα πρώτα σπαράγματα της ελληνικής ελευ-

θερίας, προάγγελοι της μεγάλης επανά-

στασης που έφτασε στα ελληνικά χώματα

δυο αιώνες μετά. 

Εξω από την σπηλιά όπου βασανίστηκε ο

Διονύσιος στέκει στις μέρες μου η ορειχάλκινη προτομή του. Τοποθετήθηκε το

2005 με χορηγό των

δήμο Ιωαννιτών. Την δη-

μιουργία του ανέλαβαν

οι γλύπτες Άλμπερτ Κάσι

και Γιώργος Μήτσης.

Ο Διονύσιος αναπαρί-

σταται με πυκνή γενει-

άδα και ιερατικό καπέλο

στο κεφάλι. Το βλέμμα

του είναι σοβαρό και αυ-

στηρό το καπέλο όμως

έχει κακές αναλογίες με

αποτέλεσμα να φαίνον-

ται ειδικά οι άκρες του

ως προέκταση του κε-

φαλιού. Ο λαιμός δεν

έχει καμιά απολύτως

αναλογία με το κεφάλι δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα

που απέχει από την απεικόνιση ανθρώπου. Η τοποθέ-

τηση της προτομής πάνω σε ψηλό μαρμάρινο βάθρο

το οποίο με τη σειρά του τοποθετήθηκε πάνω σε

πέτρινο βράχο ολοκληρώνουν το θέαμα της υπερβολής

που δυστυχώς δεν τιμά καθόλου τον εθνομάρτυρα

Διονύσιο.

Την κατάσταση σώζει κάπως η ωραία ανάγλυφη κά-

θετη επιγραφή του ονόματος:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

1541 - 1611

Στα πλαϊνά του βάθρου αναγράφεται ο χορηγός του

έργου και το έτος τοποθέτησης:

ΔΗΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2005

Πάνω στην προτομή εντοπίζουμε εγχάρακτα τα

αρχικά των ονοματεπωνύμων των γλυπτών:

ΓΜ   ΑΚ

Ο Κώστας Νικολαΐδης στο βιβλίο του «τα Γιάννινα»

μας εξιστορεί τα γεγονότα που συνέβησαν το 1611

στη πόλη μας: ««Εν τω σπηλαίω τούτω κατέφυγεν ο

επίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος ο Σκυλόσοφος.  Ο πρω-

τοστατήσας εις την επανάστασιν της Ηπείρου την

11ην Σεπτεβρίου 1611. Συλληφθείς δε, εγδάρη ζων».

Ας σκύψαμε ευλαβικά να τιμήσομε όσο της αξίζει, τη μεγάλη προσωπικότητα

του θαρραλέου ιεράρχη Διονυσίου Σκυλόσοφου – Φιλοσόφου γράφει η πινακίδα

του Δήμου σε τούτο τον παραλίμνιο δρόμο – για την εξέγερση κατά της τουρκικής

τυραννίας της οποίας ήταν εμπνευστής και οδηγός. Το επαναστατικό κίνημα του

Δεσπότη, που ξεσήκωσε τους χωριάτες από Παραμυθιά και Λάκκα Σουλίου για να

καταλάβουν τα Γιάννινα και να καταλύσουν τις Αρχές, θεωρείται από τα σπουδαιότερα,

αν δεν είναι το πρώτο κίνημα στον 17ο αιώνα.

Ο λαός τραγούδησε λυπητερά τη χαμένη εξέγερση του Σκυλόσοφου:

«Δεσπότη μου τι σήκωσες τον κόσμο στο σεφέρι

και ρήμαξαν τα Γιάννενα και ρήμαξεν ο τόπος.

Μείναν τα σπίτια αδειανά, γέμισαν τα χαντάκια

Κι ο Τούρκος δεν απόσωσε να κόβει και να καίει.

Δεν έχει η μάνα πια παιδί και τα παιδιά γονέους

Κι εσένα το τομάρι σου το στείλανε στην Πόλη

να τρων οι κότες πίτουρα να νταβουλάν οι γύφτοι

για να ξυπνάει η Τουρκιά να κάνει ραμαζάνι».

Γνωριμία με τα 
μνημεία των Ιωαννίνων

Το μνημείο 

του Διονυσίου Σκυλοσόφου

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Αγιογράφηση Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας

Ο Πολιτιστικό Σύλλογος Μανωλιάσσας 

έκοψε την πίτα για το 2020

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Φωτογραφικό αρχείο: 

Ελπινίκη Μπάρκα
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Στην Καλιφόρνια δημιουργήθηκε ένα μουσείο,

στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί

για τη δημιουργία του σύμπαντος, την απομά-

κρυνση των ηπείρων, τις εποχές των παγετώνων,

την εξαφάνιση των δεινοσαύρων και τη δημι-

ουργία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών,

όχι όπως αυτή περιγράφεται από τους επιστή-

μονες, αλλά όπως εξιστορείται στη Βίβλο. Αυτές

οι ενέργειες ήταν αιτία να ξεκινήσει πάλι ο «πό-

λεμος» ανάμεσα στους υποστηρικτές της εξέλιξης

και στους υποστηρικτές της δημιουργίας.

Τι πιστεύει η κάθε μία από τις δύο θεωρίες;

Σύμφωνα με τη Βίβλο οι πρώτοι άνθρωποι

ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Δημιουργήθηκαν από

το Θεό, όμοιοι με τους σημερινούς ανθρώπους.

Το ίδιο διδάσκουν οι θρησκείες των μωαμεθανών

και των εβραίων.

Ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν τη

χρονική στιγμή της δημιουργίας των πρώτων αν-

θρώπων, εξετάζοντας και μετρώντας τις χρονολογίες

ορισμένων γεγονότων όπως αναφέρονται στην

Παλαιά Διαθήκη πριν από 2.588 χρόνια. Το 586

π.Χ. οι Βαβυλώνιοι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και

κατέστρεψαν το ναό της. Ξεκινώντας από την ημε-

ρομηνία αυτή οι μελετητές άρχισαν να μετρούν

προς τα πίσω, υπολογίζοντας πόσοι βασιλιάδες

αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και πόσο περίπου

βασίλεψε ο καθένας τους. Με τον τρόπο αυτό

υπολόγισαν πως η δημιουργία του κόσμου από το

Θεό πρέπει να έγινε περίπου πριν

από 6.000 – 10.000 χρόνια. Πότε

άραγε εμφανίστηκε ο πρώτος άν-

θρωπος στη γη;

Ο Δαρβίνος στο βιβλίο του με

τίτλο. «Η  καταγωγή των ειδών» ανα-

φέρει ότι ο άνθρωπος δε δημιουρ-

γήθηκε με τη σημερινή του μορφή,

αλλά εξελίχτηκε. Οι πρόγονοι μας,

γράφει, ήταν ανθρωποειδείς πίθηκοι

που είχαν πρόγονο ένα άλλο είδος

πιθήκου, το οποίο με τη σειρά του

προήλθε από κάποιο άλλο είδος πι-

θήκου. Οι ιδέες αυτές τρομοκράτη-

σαν τους οπαδούς της θεωρίας της

δημιουργίας που αρνήθη-

καν να δεχθούν πως ο

Αδάμ και η Εύα είχαν πι-

θηκόμορφους προγόνους

και έτσι άρχισαν οι μεγάλες

συγκρούσεις. 

Οι οπαδοί της θεωρίας

της εξέλιξης ζητούν από

τους οπαδούς της δημι-

ουργίας να δώσουν απάν-

τηση σε ερωτήματα όπως: 

- Η δημιουργία του κόσμου και των ειδών

έγινε πριν από 10.000 χρόνια;

- Πότε έγιναν οι μεγάλες γεωλογικές αλλαγές,

όπως ο χωρισμός ηπείρων;

- Τι είναι τα απολιθώματα και τι εξαφάνισε

τους δεινόσαυρους;

Οι οπαδοί της δημιουργίας του κόσμου από το

Θεό απαντούν: Οι έξι ημέρες δημιουργίας του κό-

σμου, όπως αυτές περιγράφονται στη Γένεση, δεν

ήταν ημέρες 24 ανθρώπινων ωρών, αλλά 24 «θεϊκές

ώρες», δηλαδή χρονικές περίοδοι εκατομμυρίων

ετών. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί καθώς και ο χω-

ρισμός των Ηπείρων, ήταν αποτέλεσμα του κατα-

κλυσμού του Νώε. Όσον αφορά τα απολιθώματα

που είναι ηλικίας εκατομμυρίων ετών, Σύμφωνα

με τη Γένεση – το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης,

(1,1) – Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο πριν από

πολλά εκατομμύρια χρόνια στη συνέχεια (1,2) τον

κατέστρεψε – όπως τα Σόδομα και Γόμορα – και

τον δημιούργησε από την αρχή.

Τα απολιθώματα λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο

από οστά ζώων και δεινοσαύρων που έζησαν κατά

την πρώτη δημιουργία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INFO - Γρίφος                                                       

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε.

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ.

Η επιστήμη και οι θρησκείες

Οι Χριστιανοί από τη γιορτή

του Αγίου Φιλίππου στις

14 Νοεμβρίου και για σαράντα

μέρες προετοιμάζονται να υπο-

δεχτούν το Χριστό που γεννή-

θηκε στη φάτνη της Βηθλεέμ

στις 25 Δεκεμβρίου. Η σαραν-

ταήμερη αυτή προετοιμασία

μπορεί να χαρακτηριστεί σαν

ένας καλώς εννοούμενος αγώ-

νας κατά της ύλης και υπέρ

του πνεύματος.                                                                      

Μέσα σ’ αυτό το διάστημα

συνιστάται η αποφυγή κρεα-

τοφαγίας και η ανάλωση γα-

λακτοκομικών προϊόντων. Από πλευράς πνευματικής

τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί ο κάθε Χρι-

στιανός θα πρέπει με έργα να αποδείξει τη φιλαν-

θρωπία και την αγάπη του προς τον πλησίον. Θέλει

υπομονή, επιμονή και υπακοή, γι’ αυτό χρειάζεται

ισχυρή θέληση. Τα προαναφερθέντα δεν είναι ακα-

τόρθωτα και μπορεί ο καθένας να τα υλοποιήσει με

θέληση, προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση και θεία

κοινωνία, όπως ορίζει η Εκκλησία μας. Έτσι προετοι-

μαζόμενος ο σωστός Χριστιανός θα αξιωθεί να υπο-

δεχτεί και να προσκυνήσει το Χριστό στις 25 Δεκεμ-

βρίου

Ευκαιριακά εύχομαι σ’ όλους χρόνια πολλά ,καλές

γιορτές και ευτυχισμένο το 2020.

Ηλιούπολη 10 Δεκεμβρίου 2019

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

(16-12-1912)

Αγαπητοί μου γονείς

Εξακολουθεί η ίδια κατάστασις. Τα πράγματα όμως

είναι πολύ καλύτερα τώρα... Ο περισσότερος κόσμος

νομίζει ότι σήμερον το μέτωπον του πολέμου εν

Ηπείρω εκτείνεται από Μανωλιάσσης μέχρι Μπι-

ζάν-Αετορράχης. Πραγματικώς όμως εκτός του κυρίως

μετώπου υπάρχει και αμυντικόν μέτωπον από Πρεβέζης

μέχρι Σουλίου. Λάβετε τον χάρτην και μετρήσατε χι-

λιόμετρα.

Και όλη αυτή η φασαρία με 12-15.000 Στρατού!...

Από όλους τους αιχμαλώτους πληροφορούμεθα ότι

το ηθικόν του Τουρκικού Στρατού είναι αισχρόν. Οι

Τουρκαλβανοί μετά την υπό της Ευρώπης αποφασι-

σθείσαν κήρυξιν της Αλβανικής αυτονομίας απεσύρ-

θησαν. Ο Εσσάτ Πασάς Αρχιστράτηγος του Στρατού

Ιωαννίνων ηναγκάσθη να κρεμάση 40 Τουρκαλβανούς

και τους λοιπούς ετοποθέτησε εις τα Μεταγωγικά.

Αφηρέθη τοιουτοτρόπως το μόνον ακμαίον και

πραγματικώς μυθικώς ανδρείον στοιχείον του πο-

λιορκουμένου Στρατού... Ο πανικόβλητος αυτός

στρατός λυμόττει φοβερά. Οι στρατιώται αναφανδόν

ζητούν την παράδοσιν των Ιωαννίνων. Είναι άλλωστε

φανερόν ότι αι υπό των αιχμαλώτων διδόμεναι πλη-

ροφορίαι δεν στερούνται ακρίβειας εκ του ότι τας

πρώτας ημέρας οι Τούρκοι επετίθεντο λυσσωδώς

μετά θάρρους αξιοθαύμαστου και εκπληκτικού ηρωι-

σμού. Μετά την απόκρουσιν των δύο πρώτων Τουρ-

κικών επιθέσεων παρετηρήθη μεγίστη ύφεσις εις το

πολεμικόν μένος των Τούρκων.

Αι νυκτεριναί επιθέσεις σχεδόν εσταμάτησαν, ιδίως

κατόπιν της θαυμαστής τοποθετήσεως του πυροβολι-

κού... Το πυροβολικόν μας μετά πολλού κόπου κα-

τόρθωσε να παραταχθή. Παρετάχθη έναντι του Μπι-

ζάνιου απόστασιν 4.500μ.  Σήμερον δε το πρωί ήρχισαν

αι ομοβροντίαι...

Αχ! Αυτός ο ορίζων!  Εμπρός το δάσος με τις βελα-

νιδιές. Ολίγον πάρα πίσω το χωρίον Κοπάνι και πάρα

πίσω ακόμη το χιονισμένο βουνό. Δεξιά τα βουνά της

Μανωλιάσσας, το Καστράκι. Απέναντι άλλο δάσος

με μικρές βελανιδιές και αριστερά τα Πεστά και το

περιώνυμον πλέον Χάνι Εμίν Αγά... Η ημέρα περνά

εν μεγίστη μονοτονία.

Το πρωί έγερσις 7½-8½ ένας περίπατος κατάλληλος.

12 επάνοδος εις τον καταυλισμόν. Πρόγευμα συνήθως

μία καραβάνα καφές και ½ κουραμάνα. 12½-6 διά-

φοραι μικραί ασχολίαι π.χ. Ψείριασμα, αφόδευσις

και διάφοραι άλλαι επίσης ασχολίαι. 7μ.μ.-7½π.μ.

ύπνος υπό αντισκήνου εν μέσω διαφόρων κοριών και

δεσποινίδων ψειρών...

Τώρα ευρήκα μίαν άλλην διασκέδασιν... Κάθε

βράδυ το σκάω και από τας 6μ.μ. έως τας 12 και κά-

θημαι εις το Χάνι Εμίν με διασκεδαστικήν συντρο-

φιά...

Μόνον σεις δεν δικαιούσθε να είσθε δυσαρεστημένοι

από αυτήν την ευχάριστον κατάστασιν... Η μαύρη

αλήθεια είναι ότι άγαν επεθύμησα το υποστεφές

Άστυ και ιδίως τους κατοικούντας ή μάλλον τας κα-

τοικούσας αυτό. Αλλά τι να γίνη; Και αυτό θα περάση...

Μην ξεχάσετε τα ρούχα και τα χρήματα.

Το παιδί σας Ανδρέας Ζυγομαλάς

Η επιστολή του έχει ιδιαίτερη αξία γιατί δίνει σημαντικές πληροφορίες 

για την ψυχολογία και τη δράση του τουρκικού στρατού, 

ταυτόχρονα περιγράφει τις δικές του προσωπικές στιγμές."

Η επιστολή του νεαρού λοχαγού Ανδρέα Ζυγομαλά 
προς τους γονείς του, που έγραψε 
στη Μανωλιάσσα στις 16.12.1912. 
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Δ΄. Το πυρ)κόν της Στρατιάς, επί τη προβλέψει

της επιθετικής ενεργείας της IV Μεραρχίας, διέταξε

τας παρά την στενωπόν Φουάτ και βορείως αυτής

τεταγμένας δύο μοίρας πεδ. πυρ)κού, όπως εκτε-

λέσωσι βολήν κατά των πυροβολείων Μπιζανίου.

Όντως αι μοίραι ήρξαντο βάλλουσαι κατά των

υποδειχθέντων στόχων από της 13.30' μέχρι της

17.30' ώρας. 

Κατά τας απογευματινάς ώρας διετάχθη η Ι)3

μοίρα πεδινού πυρ)κού όπως εν συνεννοήσει μετά

της VIII Μεραρχίας προώθηση τας πυρ)χίας της

προς Αετορράχην, μετά την αποπεράτωσιν της

αρξαμένης κατασκευής οδεύσεως.

Ε'. Το Γενικόν Στρατηγείον, προς το οποίον απε-

στάλησαν την ημέρα ταύτην νέαι πληροφορίαι εξ

Ιωαννίνων, καθ•ας προσετέθησαν εις τον εκεί

τουρκικόν στρατόν πέντε εισέτι τάγματα προελ-

θόντα εκ Κολωνίας και Βερατίου, επανελθόν την

εσπέραν εις Φιλιππιάδα υπέβαλε την 23.30' ώραν

δελτίον στρατιωτικής καταστάσεως εις το Υπουρ-

γείον των Στρατιωτικών. 

ΣΤ’. Αποσπάσματα. Εις την περιφέρειαν Μετσόβου

από 7ης μέχρι 17 Ιανουαρίου ουδεμία δράσις εση-

μειώθη. Μόνον την 12 Ιανουαρίου ο φρούραρχος

Μετσόβου επληροφορήθη ότι τα εχθρικά εις την

περιφέρειαν Ζαγοροχωρίων (Δεμάτι – Γρεβενίτι -

Τρίστενον) τμήματα είχον ανακληθή από της προ-

ηγουμένης εις Ιωάννινα. Εξακριβωθείσης της πλη-

ροφορίας ταύτης, το μεν τάγμα εθνοφρουρών εγ-

κατεστάθη την 15ην Ιανουαρίου εις τα χωρία Γρε-

βενίτιον και Τρίστενον, το δε 24ον σύν)μα πεζικού

(6 λόχοι) εις Χρυσοβίτααν, οπόθεν απέσπασεν εν

μεν τάγμα (3 λόχοι) εις τα χωρία Λιάπη, Πέτρα,

Δεμάτι, έτερον δέ λόχον εις Γότισταν.

Το εις την περιφέρειαν του Αχέρωνος ποταμού

απόσπασμα ενισχυθέν και υπό του ΙΙ)17 τάγματος,

όπερ την 7 Ιανουαρίου έφθασεν εις Γαρδίκιον,

παρέμεινεν αδρανούν εις τας θέσεις του απο της

3ης μέχρι της 9ης Ιανουαρίου, καίτοι αι διαταγαί

του Αρχηγείου του Στρατού Ηπείρου περί της πε-

ραιτέρω δράσεώς του ήσαν σαφέστατα προβλέ-

πουσαι την παρ' αυτού κατάληψιν της Παραμυθιάς

και του Μαργαριτίου και εκείθεν την προέλασίν

του προς βορράν μέχρι του ποταμού Καλαμά.

Την 10ην Ιανουαρίου εχθρική δύναμις ενεφανίσθη

εν τη Άνω κοιλάδι του Αχέρωνος, βαίνουσα προς

Δραγουμήν,

ένθα ευρί-

σκοντο εθε-

λοντικά τινα

σώματα του

αποσπάσμα-

τος. Η δύνα-

μις αύτη

προσέβαλε τα σώματα ταύτα άτι-

να μετά μικράν αντίστασιν υπε-

χώρησαν προς Γαρδίκι. Ταυτο-

χρόνως ετέρα τουρκική δύναμις

μετά πυρ)κού, προσέβαλε τα εν

τη κάτω κοιλάδι του Αχέρωνος

εις τα χωρία Καστρί, Κορώνη, Κο-

ρωνόπουλον και Τουρκοπάλου-

κον κατέχοντα θέσεις σώματα

προσκόπων μετά του 2ου λόχου

του 1ου ανεξ. τάγματος πεζικού

και ουλαμού πυρ)κού και απώ-

θησεν αυτά προς Καναλλάκιον.

Ο διοικητής του αποσπάσματος

πληροφορηθείς την ταυτόχρονον ταύτην επίθεσιν

του εχθρού διέταξεν όπως αποσυρθώσι τα εις

Γαρδίκιον τμήματα (δύο τάγματα, ουλαμός πυρ)κού)

κατά την νύκτα της 10 προς την 11 Ιανουαρίου

και εγκατασταθώσιν επί των υψωμάτων μεταξύ

Χόικας και Γλυκύ, ενός λόχου τούτων ανερχομένου

και καταλαμβάνοντος το ύψωμα Προφήτης Ηλίας

του όρους Ζαβρούχου.

Επίσης διέταξε δύο λόχους του 1ου ανεξαρτήτου

τάγματος, όπερ παρέμενεν εις Χόϊκαν μετά του

διοικητού του τάγματος να μεταβώσι προς Κα-

στρί-Καναλλάκιον όπως ενισχύσωσι τα εκεί υπο-

χωρήσαντα τμήματα (λόχος του 1ου ανεξαρτήτου

τάγματος, ουλαμός πυροβολικού και σώματα προ-

σκόπων). Το υπολειφθέν τέταρτον τάγμα (διοίκησις

μεθ' ενός λόχου) ήχθη εις Βουβοπόταμον όπως

ασφαλίζη τας διαβάσεις του Αχέρωνος ποταμού.

Ο εχθρός κατά την 12 Ιανουαρίου ουδέν ενήρ-

γησε. Το Γενικόν Στρατηγείον όμως στερούμενον

πληροφοριών επισήμων περί της εκεί καταστάσεως,

διέταξεν αφ' ενός την ίλην του στρατού Ηπείρου

όπως κατέλθη εις Φιλιππιάδα και Λούρον, ίνα

ενεργή αναγνωρίσεις προς τον Αχέρωνα ποταμόν,

αφ’ ετέρου δε τον διοικητήν του αποσπάσματος

όπως απωθήση οπωσδήποτε τα εχθρικά τμήματα.

Την 13ην Ιανουαρίου οι τούρκοι εξεδήλωσαν

σφοδράν επίθεσιν κατά των υψωμάτων μεταξύ

Χόϊκας και Γλυκύ, ένθα το ΙΙ)17 τάγμα. Ενισχυθέν

το τάγμα τούτο και δι' ετέρων δυνάμεων του απο-

σπάσματος και υποστηριζόμενον υπό του ουλαμού

ορειβατικού πυροβολικού, αντέστη από της 9ης

μέχρι της 16ης ώρας και τελικώς απέκρουσε τον

εχθρόν. Συγχρόνως ενισχύθη και δι' ετέρου λόχου

ο εις το ύψωμα Προφήτου Ηλία επί του όρους Ζα-

βρούχου λόχος. 

Την 14ην Ιανουαρίου ο εχθρός επανέλαβε την

επίθεσίν του κατά των υψωμάτων μεταξύ Χόϊκα -

Γλυκύ, καταβάλλων εξαιρετικός προσπάθειας προς

κατάληψιν και του υψ. Προφήτης Ηλίας του Ζα-

βρούχου όρους. Οι εκεί δύο λόχοι ενισχύθησαν

και διά τρίτου τοιούτου, την δε διοίκησιν και των

τριών τούτων

λόχων ανέλα-

βεν ο διοικη-

τής του 5)17

λόχου. Αλλά

και επί των

υ ψ ω μ ά τ ω ν

Γλυκύ πείσμων

διεξήγετο ο

αγών και περί

την 17ην ώραν

ο 7)17 λόχος

καμφθές ήτο

έτοιμος προς

υποχώρησιν, οπότε έσπευσεν εις ενίσχυσιν ο

λόχος ευζώνων του ετέρου τάγματος και ούτω

απεκρούσθη τελικώς ο εχθρός.

Περί την 20ήν ώραν νέα νυκτερινή επίθεσις των

τούρκων κατά των υψωμάτων Γλυκύ απεκρούσθη

επίσης. Την 22αν ώραν ο εχθρός επετέθη κατά

του υψώματος Προφήτου Ηλία του Ζαβρούχου

όρους και κατώρθωσε να γίνη κύριος της υψηλής

κορυφής, ήτις εδέσποζε του πέριξ εδάφους. Οι

εις την θέσιν ταύτην τρεις λόχοι υπεχώρησαν εν

πανικώ και ο μεν 5)17 λόχος κατήλθεν εις Γλυκύ,

οι δε δύο έτεροι συνεκεντρώθησαν εις Σούλι. Ο

διοικητής: του ΙΙ)17 τάγματος πληροφορηθείς την

κατάληψιν του Προφήτου Ηλία υπό του εχθρού

διέταξε και την εκ των υψωμάτων Γλυκύ υποχώ-

ρησιν των εκεί τμημάτων προς Βουβοπόταμον.

Πράγματι τα τμήματα αποχωρήσαντα των θέσεων

των περί την 2αν πρωϊνήν έφθασαν εις Βουβοπό-

ταμον προ της χαραυγής εις 15ης Ιανουαρίου και

εγκατεστάθησαν επί των υψωμάτων της ανατολικής

όχθης του Αχέρωνος, αφού προηγουμένως κατέ-

στρεψαν την επί του πόταμου τούτου γέφυραν.

Το Γενικόν Στρατηγείον απέστειλε την 15ην Ια-

νουαρίου δύο διαταγάς προς το απόσπασμα, δι'

ων καθώριζε την αποστολήν αυτού, τουτέστι την

εξασφάλισιν των συγκοινωνιών του στρατού προς

Πρέβεζαν, συνιστών την συγκέντρωσιν των τμη-

μάτων του και την ενέργειαν επιθετικών επιδρο-

μών.

Μετά διήμερον επανήλθον εις Βουβοπόταμον

και οι προς Σούλι υποχωρήσαντες δύο λόχοι.

Βορειότερον ο εκ Σκάλας Παραμυθιάς υποχω-

ρήσας εις Βαλανιδιάν και Παρδαλίτσαν λόχος μετά

των εκεί σωμάτων προσκόπων ως και ο νοτιώτερον

περί την Αγίαν Κυριακήν (Πόποβον) και το Περαβούνι

κατέχων θέσεις 4ος λόχος του 1ου ανεξ. τάγματος

πεζικού, παρέμενον εις τας θέσεις των και ημπό-

διζον τας προσπάθειας των Τούρκων όπως εκ

Δραγουμής και Προφήτου Ηλία του Ζαβρούχου

όρους εισβάλωσι προς την περιφέρειαν του Σου-

λίου.

Εις Χειμάρραν την 7ην Ιανουαρίου άτακτοι του

χωρίου Κούτσι και Μπόρσι επέδραμον κατά των

χωρίων Πικέρμι και Λουκόβου. Και οι μεν κάτοικοι

του Πικέρμι είχον φύγει προς Κέρκυραν, εις Λού-

κοβον όμως εγέvετo συμπλοκή, καθ' ην εφονεύθη

ο υπερασπίζων το χωρίον τούτο οπλαρχηγός και

τότε άνευ αντιστάσεως οι Τούρκοι εισελθόντες

επυρπόλησαν το χωρίον.

Προς ενίσχυσιν του στρατού κατοχής Χειμάρρας

κατόπιν της συμπλοκής ταύτης απεστάλη εξ

Αθηνών και 4ος λόχος.

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 φύλλο 105  

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
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Λαογραφ ία -  Παράδοση

Παστρεύω = Καθαρίζω, ξεδιαλύνω διάφορα πράγ-

ματα. 

Περδίκλωμα (το) =

Δέσιμο των ποδιών

των ζώων με ειδικό

τρόπο για να μη

απομακρύνονται

από τον τόπο βο-

σκής ή φύλαξης.

Πλατς (επίρρημα) = Τα παρατάω, τα αφήνω κάτω

απότομα, έμεινα ξεκρέμαστος. Με άφησε πλατς ο

δικηόρος. 

Ρέτζελο, (το) = Το κουρέλι αλλά και ο τιποτένιος

άνθρωπος, ο τίποτας. Άι ρε ρέτζελο φύγε από δω! 

Ριζάφτι, (το) = Ακριβώς κάτω από το αυτί. Τούδοκε

μια στο ριζάφτ και πάρτον κάτ.

Σιουμάλα, (η) = Τα σάπια φύλλα των δέντρων του

δάσους.

Τσιτσίδι, (επίρρημα) = Ο τελείως γυμνός,

μπλέτσι.Την έπιακαν τη Μυγδάλω στον λάκκο τσι-

τσίδι. 

Τσουκάλι, (το) = Χάλ-

κινο καλαϊσμένο δοχείο

για βράσιμο νερού, ει-

δικού σχήματος.

Τσουτσέκι, (το) = Πε-

ριπαιχτικά ο μικρός. Άι

πάενε ρε τσουτσέκ.

Μασιά (η) = Μεταλλικό εργαλείο που χρησιμο-

ποιείται στο τζάκι. Θα σου ανάψω μια με τη μασιά

θα σ’ πώ εγώ. 

Μισιακάρος = Αυτός που αναλαμβάνει να καλ-

λιεργήσει ένα χωράφι ή να φροντίσει τις ελιές ή

ένα κοπάδι ζώα σε συμφωνία με κάποιον ιδιοκτήτη

και παίρνουν την παραγωγή μισή μισή. Ο παππούς

ο Γάκης έδωκε κάτι ζώα που είχε μισιακά στον Νι-

κολάκη. Στην αρχή του έδινε κανα τενεκέ τυρί και

βούτυρο. Μετά από μερικά χρόνια τίποτε! Τον

ρωτάει ο παππούς: Νικολάκη, δεν έχει τυρί απ’ τά

ζώα που σούδουκα; Τώρα Γάκη; Παν αυτά, ξοφλή-

θηκαν με το τυρί και το βουτυρά!

Μπούζι (επίρρημα) = Πολύ κρύο. Συνήθως ανα-

φέρεται στο νερό ή και σε αντικείμενα που είναι

παγωμένα. Είναι μπούζι το νερό!

Ντούσκο (το) = Δρυς η κήρρις (Quercus cerris).

Γνωστό δέντρο με τα ονόματα: Τζέρος, δέντρο,

ρουπάκι κλπ. Από τα ντούσκα πήρε το όνομα Ντου-

σκάρα μια περιοχή που αποτελεί συνέχεια της Λάκ-

κας Σουλίου

Ξεπαστρεύω = Κάνω καθαριότητα, καθαρίζω διά-

φορα πράγματα αλλά και μεγάλη καταστροφή από

αρρώστια, πόλεμο, σεισμό ή άλλο φυσικό φαινόμενο.

Έπεσε χολέρα στο χωριό και το ξεπάστρεψε.

Οβριός, (ο) = Ο Εβραίος. 

Οργιό, (το) = Το ρίγος που προέρχεται είτε από

υψηλό πυρετό είτε από το κρύο. Σήκ Μήτσο να φύ-

γουμε απτό πανυήρ. Μέπιακε οργιό! Φώναξε μωρέ

τη Μήτσαινα να κάν μια ένεση στο παιδί, δε βλέπς;

σήκωσε οργιό!

Ούι, (επιφώνημα) = Δηλώνει απορία, θαυμασμό,

πόνο, λαχτάρα και γενικά αντικαθιστά το άι που

είναι πιο εκλεπτυσμένο και έχουμε αναφερθεί στο

σχετικό λήμμα. Απορώ γιατί οι νεολαίοι χρησιμο-

ποιούν το αμερικάνικο ουάου ότι δήθεν είναι πιο

εκλεπτυσμένο από το Λακκασουκλιώτικο ούι. Ούι

μανούλαμ το πιάκαμαν το γρούν. Ούι με βάρεσες

ωρέ χαμένε! Ούι Γιορ, τι ματζαφλάρ είναι τούτο

πόχς; 

Παπαδίτσες,(οι) = Το ποπ-κορν. Ω μάνα πούναι ο

ψήστς, να μου φτιάκς παπαδίτσες; 

Ντοπιολαλιά της Ηπείρου

ΣΟΦΟΙ ΕΙΠΑΝ
1.Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,

αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει.
Μπρεχτ

2.Υπάρχει πάντοτε κάποιος που είναι πε-
ρισσότερο δυστυχισμένος από σένα.

Αίσωπος

3.Ο φιλάργυρος γίνεται πλούσιος παρι-
στάνοντας το φτωχό. Ο σπάταλος γίνεται
φτωχός παριστάνοντας τον πλούσιο.

Σέξπιρ

4. Η φτώχεια είναι ο γονιός του εγκλήματος
και της επανάστασης.

Αριστοτέλης

5.Το πρώτο λάθος μάθημα και δάσκαλος
για τ’ άλλα.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
1.Το σχολικό έτος τέλειωσε και όλη η τάξη

έβγαλε μια αναμνηστική φωτογραφία. Η δα-
σκάλα προσπαθεί να πείσει τα παιδιά να αγο-
ράσουν την ομαδική φωτογραφία και τους λέει:
«Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα είναι όταν θα έχετε

μεγαλώσει και θα βλέπετε
τη φωτογραφία αυτή και
θα λέτε: αυτή είναι η Μα-
ρίνα είναι γιατρός τώρα,
αυτός είναι ο Κωστάκης
είναι δικηγόρος τώρα.» Πε-
τάγεται και ο Τοτός και
λέει «και αυτή είναι η μα-
καρίτισσα η δασκάλα μας.»

2. Ένας άνδρας πηγαίνει
στο πρακτορείο ΠΡΟΠΟ
και μαθαίνει ότι το δελτίο
που είχε παίξει κέρδισε εί-
κοσι ευρώ. Γυρίζει στο σπί-
τι του, φωνάζει τη γυναίκα του και τη ρωτάει
«Γυναίκα αν κέρδιζα στο ΠΡΟΠΟ τι θα έκανες?»
«Θα σου έπαιρνα τα μισά λεφτά, όπως δι-
καιούμαι από το νόμο και θα σε χώριζα», του
απαντάει η γυναίκα του. Τότε βγάζει αυτός
από την τσέπη του το κερδισμένο δελτίο και το
πορτοφόλι του και της λέει «να, κέρδισα είκοσι
ευρώ πάρε τα δέκα και καλή τύχη.»

3. Ο πατέρας λέει στο μικρό παιδί του «Για
δες τι αληθινά θαύματα έχει δημιουργήσει η

Υπέρτατη δύναμη και όλοι μας πρέπει να
θαυμάζουμε το μεγαλείο της. Όλα είναι
σοφά κατασκευασμένα, υπέροχα, θαυμάσια.
Για δες, δεν είναι θαύμα ο τρόπος με τον
οποίο βγαίνουν τα μικρά κλωσσόπουλα
από το αυγό τους?» «Εγώ, του απαντάει
το παιδί, δεν σκέφτηκα ποτέ το πώς βγαί-
νουν, μπορείς εσύ να μου πεις πώς μπήκαν
εκεί μέσα?»

Ηλιούπολη 20 Δεκεμβρίου 2019     

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ
«Χέρι που δε μπορείς να δαγκώσεις, φίλα το»
Τη φράση αυτή την είχε πει ο Κωλέτης που είχε ζήσει αρκετά χρόνια δίπλα στον Αλή

πασά.
Όταν έγινε πολιτικός κατάφερε να ρίξει τους αντιπάλους του, που του έκαναν το φίλο

και είπε στους δυσαρεστημένους οπαδούς του «Φίλοι μου, πολιτική σημαίνει χέρι που
δεν μπορείς να το δαγκώσεις φίλα το και όταν μπορέσεις φάτο»

Από τότε η φράση αυτή, λέγεται για όσους θέλουν να πετύχουν το σκοπό τους με
οποιοδήποτε άνομο μέσο.  
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Όποιος σκορπάει τον καιρό, δεν τον ξαναμαζεύει.

�
Η οδός Μανωλιάσσης, μας οδηγεί στα βουνά

της που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι μόνο

πέτρα, πέτρα που έχει ποτιστεί με αίμα για την ελευ-

θερία. Σε αυτόν τον άγριο και όμορφο τόπο, γράφτηκε

ένα κεφάλαιο της ιστορίας. 

21 Φεβρουαρίου 2020, 107η επέτειος, με δέος

τιμούμε όλους όσοι είπαν «Νυν υπέρ πάντων αγών»,

τιμούμε την μνήμη των αγωνιστών που με αυταπάρνηση

έκαναν το καθήκον τους. Στις 21 Φεβρουαρίου 1913,

ο κυρίαρχος Ελληνικός στρατός απελευθερώνει τα

χιλιοτραγουδισμένα Γιάννενα και έκανε το όραμα

της λευτεριάς πραγματικότητα. 

�«Ευφρόσυνος» βίος

Ένα μοναδικό ελληνικό αρχαίο ψηφιδωτό ανακα-

λύφθηκε το 2016 στην Αντιόχεια και είναι αφιερωμένο

στο νόημα της ζωής. Στο 2400 ετών ψηφιδωτό, υπάρχει

η λέξη «ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ» (αυτός που χαίρεται τη

ζωή). Το περίτεχνο αυτό ψηφιδωτό απεικονίζει έναν

σκελετό ξαπλωμένο νωχελικά πάνω σε ένα μαξιλάρι,

κρατώντας μια κούπα με κρασί στο ένα χέρι και

έχοντας το άλλο ριγμένο χαλαρά πάνω από το κεφάλι

του. Δίπλα του βρίσκεται ένα μπουκάλι με κρασί και

ένα καρβέλι ψωμί. Βλέπουμε δηλαδή έναν σκελετό

που ξέρει πώς να ζει τη ζωή του χωρίς έγνοιες προ-

βληματισμούς. Στο επάνω μέρος της παράστασης ανα-

γράφεται η λέξη «ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ» δηλαδή αυτός

που προξενεί μεγάλη χαρά ή ψυχική ανάταση. Ο

«απερίσκεπτος σκελετός» όπως αποκαλείται το ψη-

φιδωτό, αποτελούσε κομμάτι του πατώματος της τρα-

πεζαρίας σπιτιού μεγαλοαστικής τάξης γύρω στον 3ο

αιώνα π.Χ. και είναι μέρος μιας μεγαλύτερης παρά-

στασης εικόνων. Στην πρώτη σκηνή ένας έγχρωμος

άνδρας ανάβει φωτιά, αυτό συμβολίζει το μπάνιο.

Στη δεύτερη σκηνή, εμφανίζεται νεαρός άνδρας να

τρέχει προς ένα ηλιακό ρολόι ενώ πίσω του τρέχει

ένας καραφλός μπάτλερ. Το ρολόι δείχνει ανάμεσα

στις 9μμ και 10μμ. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, στις

9μμ. ήταν ώρα για μπάνιο και πρέπει να φτάσει στο

δείπνο μέχρι τις 10μμ. Αν δεν τα καταφέρει τότε θα

κακοχαρακτηριστεί.

�
Το αντικείμενο

της εικόνας εί-

ναι ένα καρβέλι

ψωμί, το οποίο

βρέθηκε στα ερεί-

πια της αρχαίας

Πομπηίας,  σχεδόν

2.000 χρόνια μετά την

έκρηξη του Όρους Βεζού-

βιου.

Το 79 μ.Χ., ένας αρτοποιός προετοίμασε ένα ψωμί

στη ρωμαϊκή πόλη της Πομπηίας.  Διαβάζει το ψωμί -

και το χωρίζει σε οκτώ κομμάτια. Δυστυχώς γι 'αυτόν,

τόσο ο ίδιος όσο και το ψωμί υποβλήθηκαν σε πολύ

υψηλότερη θερμοκρασία από ό, τι αναμενόταν όταν

ο Βεζούβιος ξέσπασε βίαια, θάβοντας την πόλη της

Πομπηίας με σχεδόν όλους τους κατοίκους της. Ωστόσο,

το ψωμί διατηρήθηκε άριστα. Περίπου 2.000 χρόνια

αργότερα, οι αρχαιολόγοι το βρήκαν και το έβαλαν

σε μουσείο στη Νάπολη, από όπου δανείστηκε στο

Βρετανικό Μουσείο για μια προσωρινή έκθεση.

Αριστερά διακρίνεται η σφραγίδα του αρτοποιείου

που το κατασκεύασε. Τέτοιες σφραγίδες έχουν έρθει

στο φως και διέσωζαν το όνομα του αρτοποιείου που

είχε παρασκευάσει το ψωμί ή ότι το ψωμί είχε κατα-

σκευαστεί για συγκεκριμένους αγοραστές (ή ακόμη

κι ότι ήταν για διάθεση στο ευρύτερο κοινό). Η σφρα-

γίδα μπορούσε επίσης να δηλώνει την ποιότητα του

ψωμιού. Κατά τον πρώτο αιώνα μ.Χ. όλα τα αρτοποιεία

απαιτούνταν από το νόμο για να επισημάνουν το

προϊόν τους με μια σφραγίδα ρωμαϊκού ψωμιού. Αυτά

σηματοδότησαν την πηγή των ψωμιών για την πρόληψη

της απάτης και την εγγύηση της ποιότητας.

�
Φωτογραφικά στιγμιότυπα στη διαδρομή από

Αμπελιά προς Μανωλιάσσα.

Ένας ταπεινός συνοδοιπόρος της ζωής, 

στο ταξίδι της τέχνης, 

στο χώρο και το χρόνο.

Οδός Μανωλιάσσης

Μανωλιασσίτικες 
αναμνήσεις

Τέλος δεκαετίας ’70, παραμονές των Βαΐων,

στο Γυαλί Καφενέ στα Γιάννενα, 

οι Μανωλιασσίτισες  Ελένη Ι. Γούση 

και η Πανάγιω Β. Μπέλλου, περιμένουν 

τους αγοραστές της δάφνης που έκοψαν και

έφεραν από το Λαγκάδι. 


