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Έκλεισε η Αγία Σοφία
θα ανοίξει ξανά στις 24 Ιουλίου ως Τζαμί

Ο
ι τουρκικές αρχές προ-
χώρησαν στο κλείσιμο
της Αγίας Σοφίας το

Σάββατο 11 Ιουλίου, λίγες ώρες
μετά την υπογραφή του δια-
τάγματος από τον Ερντογάν
για τη μετατροπή της σε τζα-
μί.

Έκλεισε η Αγία Σοφία για
τους επισκέπτες, παρά τη διε-
θνή κατακραυγή, θα ανοίξει
ξανά στις 24 Ιουλίου ως τζα-
μί.

Μία ημέρα μετά την από-
φαση του Τουρκικού Συμβου-
λίου της Επικρατείας για την μετατροπή της από
μουσείο σε τζαμί  οι Τουρκικές αρχές έθεσαν την
Αγία Σοφία υπό την εποπτεία της Αρχής Θρησκευ-
τικών Υποθέσεων της Τουρκίας και έκλεισαν την
Αγία Σοφία  ενώ  άρχισαν επιθεωρήσεις, προκειμένου
να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για μουσουλμανική
προσευχή.

Η Αγία Σοφία θα ανοίξει ως τζαμί για μουσουλ-
μανική λατρεία, για πρώτη φορά από το 1934 και
το διάταγμα της κυβέρνησης του Κεμάλ Ατατούρκ,
με το οποίο το βυζαντινό μνημείο είχε μετατραπεί
σε μουσείο.

Ομάδες από το  υπουργείο Τουρισμού επιθεώρη-
σαν τον τρούλο και τέσσερις μιναρέδες, ξεκινώντας
τις  προετοιμασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα
έως την 24η Ιουλίου που θα ανοίξει  ως τζαμί.

Όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι
αγιογραφίες πρόκειται να καλυφθούν με ειδική τε-
χνολογία και φωτισμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνε με
την εφημερίδα Hurriyet, θα τοποθετηθούν ειδικές
κουρτίνες, που θα ανοίγουν κατά τη διάρκεια της

προσευχής και χαλιά στο πάτωμα, που θα φωτί-
ζονται με τρόπο ώστε να μην φαίνονται οι αγιογρα-
φίες.

Την έντονη αντίδραση του αρχιεπισκόπου Τιράνων
Αναστάσιου προκάλεσε η απόφαση του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε
τζαμί.

«Η απόφαση αυτή ανήκει στις τραγικές απο-
φάσεις και ενέργειες που ναρκοθετούν την μεγα-
λύτερη ελπίδα της εποχής μας, την ειρηνική συ-
νύπαρξη των θρησκειών και των πολιτισμών» ση-
μειώνει.

«Αυτή η απόφαση μας γυρίζει πίσω σε σκοτεινές
ιστορικές πτυχές. Μια χώρα σαν την Τουρκία,
που επιθυμεί να είναι στην πρωτοπορία, διαλέγει
τον ρόλο καθυστερημένης πολιτιστικής οπισθο-
φυλακής. Το λάδι της θρησκείας είναι αμαρτία
και λάθος να χρησιμοποιείται για να ανάβει και
να εξυπηρετεί εθνικιστικούς σκοπούς».

Ο ευγενής σκοπός της θρησκείας, καταλήγει,
«είναι να απαλύνει τις πληγές και να ειρηνεύει τις
ψυχές των ανθρώπων».

Γεώργιος Ζαλοκώστας 

(1805-1858)

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων της

προτομής, έργο του Νικόλα, έγινε

στις 20 Απριλίου 1960. Την τελετή

τίμησαν οι Αρχές του τόπου, οι από-

γονοι του τιμώμενου και άλλοι προ-

σκεκλημένοι. Κοπέλες από το Συρ-

ράκο, τη γενέτειρα του Ζαλόκωστα,

ντυμένες με τις τοπικές τους ενδυ-

μασίες, περιστοίχιζαν την προτομή και τους απογόνους

του ποιητή. Ο ομώνυμος εγγονός του ποιητή Γ. Ζαλο-

κώστας, σε μια σύντομη προσφώνησή του, είπε:

«Πόση γαλήνη και πόση παρηγοριά θα αισθανόταν ο

πολυβασανισμένος από τη μοίρα Γεώργιος Ζαλοκώστας,

αν μπορούσε να προβλέψει τη σημερινή τιμητική επι-

στροφή του στα άγια της Ηπείρου χώματα, από τα οποία

τον είχε διώξει, παιδάκι ακόμα, η οργή του Αλή Πασά,

πριν εκατό πενήντα χρόνια. Γιατί, το στήσιμο αυτής της

προτομής στο «Άλσος των Ιωαννίνων» είναι σαν παλιν-

νόστηση από μια μακροχρόνια περιπλάνηση του ποιητή,

ο οποίος αφού σπούδασε στην Ιταλία, πολέμησε στο

Μεσολόγγι και στους άλλους αγώνες της ελευθερίας,

αφού γαλούχησε πολλές γενεές με τους στίχους του,

ξαναγυρίζει τώρα να πάρει τη θέση του στο πάνθεον

αυτό των εκλεκτών».

Γνωριμία  με τα μνημεία
της πόλης των Ιωαννίνων

Είμαι ένας Μανωλιασσίτης. Διαμένω στην Αθήνα

και τα καλοκαίρια, όποτε μπορώ, έρχομαι στο

χωριό μου για διακοπές. Εκεί ανταμώνω με τους συγ-

χωριανούς μου, λέμε τα νέα μας και  αναπολούμε τα

περασμένα. Έρχομαι στη Μανωλιάσσα για έναν

ακόμη λόγο και αυτός είναι η αγάπη μου για το χωριό

μου.

Το 2019 δεν ήρθα γιατί η Μανωλιάσσα αντιμετώπιζε

σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Οι μόνιμοι κάτοικοι

υπέφεραν πολύ, δεν είχαν νερό να πιούν και να

πλυθούν, τα κηπευτικά τους καταστράφηκαν γιατί δεν

μπορούσαν να τα ποτίσουν και πολλοί Μανωλιασσίτες

που μένουν στην Αθήνα και αλλού, δεν πήγαν στο

χωριό εξαιτίας αυτού του προβλήματος.

Διαδίδεται ότι και φέτος είναι ενδεχόμενο η Μα-

νωλιάσσα να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα.

Σεις κ. Δήμαρχε, νομίζω, είστε αρμόδιος και υπεύ-

θυνος να δώσετε λύση σ’ αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση

που βασανίζει εκατοντάδες δημότες σας.

Και τώρα επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω. Αν αυτό

το πρόβλημα το αντιμετώπιζε το χωριό σας, ας πούμε,

δεν θα το λύνατε; Τώρα, κ. Δήμαρχε, η Μανωλιάσσα

είναι και δικό σας χωριό.

Ο Πρόεδρος της DΕΥΑΙ, που επισκέφτηκε το χώρο,

δήλωσε «Βαδίζουμε σε σωστό δρόμο και   είμαστε αι-

σιόδοξοι», χωρίς να μας πει ποιος είναι αυτός ο

σωστός δρόμος και γιατί αισιοδοξεί.  

Η μεγαλοψυχία του κ. Δημάρχου Δωδώνης που,

όπως διαδίδεται, να τροφοδοτήσει τη Μανωλιάσσα

με 150 κυβικά νερού το καλοκαίρι, για ένα μήνα, δεν

λύνει το πρόβλημα. Η λύση είναι μία. Η άμεση γεώ-

τρηση, σε μανωλιασσίτικο έδαφος, στο Κεφαλόβρυσο

και πιστεύω, αν υπάρχει θέληση, χρήματα θα βρεθούν

και το έργο θα γίνει.

Κύριε Δήμαρχε οι Μανωλιασσίτες είναι υπερήφανοι

άνθρωποι και το τοπικό διαμέρισμα της Μανωλιάσσας,

νομίζω, ότι προσφέρει στο δήμο  Ιωαννιτών περισσότερα

από όσα παίρνει.

Επιβάλλεται η άμεση λύση του σοβαρού αυτού προ-

βλήματος και αυτό εξαρτάται από εσάς κ. Δήμαρχε

και να είστε βέβαιος ότι οι Μανωλιασσίτες θα σας

ευγνωμονούν.

Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε…

Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Ηλιούπολη 10 Μαΐου 2020

Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα μνημεία 

της πόλης των Ιωαννίνων, με την περιήγησή μας 

στο «Άλσος των Ιωαννίνων».
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ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ Μ’ΑΚΟΥΣ;

…    

Δώσε αίμα σε όποιο νοσοκομείο επιθυ-
μείς, αρκεί να δηλώσεις την προσφορά
σου στην Τράπεζα Αίματος Μανωλιασσι-
τών για να το πάρεις όταν το χρειαστείς!

Ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε και μας ενδιαφέρει

άμεσα όλους μας είναι η εθελοντική αιμοδοσία.

Όλοι μας έχουμε έλθει σε αυτή τη δύσκολη θέση να

ψάχνουμε να βρούμε το τόσο πολύτιμο και δυσεύρετο

στις μέρες μας αίμα. Η πρώτη κίνηση είναι να προ-

σφεύγουμε στην Τράπεζα Αίματος Μανωλιασσιτών.

Η Τράπεζα πρόθυμα προσφέρει αίμα και τις περισσό-

τερες φορές σε όσους δεν έχουν δώσει καμία φορά

αίμα. Η Τράπεαζα όμως για να δώσει, πρέπει και να

έχει. Δεν είναι κρουνός που ανοίγουμε και παίρνουμε

αίμα όταν και όσο θέλουμε. Για να έχει Τράπεζα αίμα

και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρειάζεται όσοι

μπορούν να δίνουν αίμα. Λίγο αίμα μπορεί να σώσει

έναν άρρωστο συνάνθρωπό μας. Όσο δυνατοί κι αν

αισθανόμαστε έρχεται εκείνη η δύσκολη ώρα που

μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή μας από την έλλειψη

αίματος. Το αίμα είναι αναντικατάστατο και οι ανάγκες

γι’ αυτό τεράστιες. 

•Το αίμα δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό.

•Κάνουμε τη διαφορά στην κοινωνία βοηθώντας

τους άλλους

•Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αίμα για εμάς, την

οικογένειά μας, τους φίλους και τους συνανθρώπους

μας.

•Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ζωή!

Δίνεις αίμα… σώζεις ζωή

Ενίσχυσε την Τράπεζα 

Αίματος Μανωλιασσιτών



• Στις 19 Φεβρουαρίου 2020, απεβίωσε ο Λάζαρος

Νίκου, σε ηλικία 83 ετών κάτοικος Ελευσίνας. Η νε-

κρώσιμος ακολουθία εψάλλη στον Άγιο Γεώργιο Ελευ-

σίνας.

• Στις 23 Φεβρουαρίου 2020, απε-

βίωσε η Χριστίνα Πέτρου, σε ηλικία

97 ετών. Τα τελευταία χρόνια ζού-

σε στον Ασπρόπυργο. Η νεκρώσι-

μος ακολουθία εψάλλη στον Άγιο

Γεώργιο Μανωλιάσσας.

Φωτο 7

• Στις 7 Μαϊου 2020, στο νοσοκομείο του Γ. Χατζη-

κώστα άφησε την τελευταία του πνοή, ο Θεολόγος

Δ. Μπέλλος. 

• Στις 2 Ιουνίου 2020, έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας

Βούλγαρης, σύζυγος Μαγδαληνής Τζίμα.

Στις οικογένειες των εκλιπόντων 

εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. 
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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
δημοσίευση στην εφημερίδα, να είναι καθαρογραμμένα.

Oι αρθρογράφοι φέρουν την ευθύνη των κειμένων
τους.

• Στις 21 Μαΐου 2020, η Γιάννα και ο Γεώργιος Αγαθ.

Ντάφλος, απέκτησαν το δεύτερο αγοράκι τους.

Ευχόμαστε θερμά να σας ζήσει!

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη του

Ηλία Βούλγαρη, αντί για στεφάνι, προσέφεραν χρηματικά

ποσά στον Άγιο Γεώργιο Μανωλιάσσας, οι κάτωθι οικο-

γένειες:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

-Παππά Παύλου

-Μπέλλου Αφροδίτης

-Χρόνη Ζαχαρία

-Παππά Ευαγγέλου

-Μπέλλου Βασιλείου

-Χρόνη Νικολάου

-Τζίμα Βασιλείου

-Γούση Δημητρίου

-Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών

-Μπέλλου Δημητρίου

-Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου

-Γιωτάκη Ξανθής

-Γιωτάκης Κωνσταντίνος

-Παναγιώτου Βασιλείου

-Μπέτα Νικολάου

-Γούση Χριστοφόρου

-Νίκου Αθηνάς

-Λέκου Ελένης

-Τζίμα Μιχαήλ

-Ντάφλου Κων/νου του Βασιλείου

-Κουβέρη Παρασκευής

-Γεωργίου Γεώργιο

-Η οικογένεια Μπέλλου Χαρίλαου προσέφερε χρηματικό

ποσό στη μνήμη Θεολόγου Μπέλλου.

-Η οικογένεια Γιωτάκη Στέφανου προσέφερε χρηματικό

ποσό στη μνήμη Λάζαρου Νίκου Κ. Παπαθανασίου Βασι-

λικής.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη της

Φωτεινής Ντάφλου, αντί για στεφάνι, προσέφεραν χρη-

ματικά ποσά στον Άγιο Γεώργιο Μανωλιάσσας, οι κάτωθι

οικογένειες:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

-Τα παιδιά σου Κων/νος – Σεβαστή τα εγγόνια και τα δι-

σέγγονά σου.

-Τα παιδιά σου Αριστοτέλης – Σούλα τα εγγόνια σου.

-Κουβέρη Παρασκευής

-Αδελφότητα Μανολιασιτών

-Γιωτάκης Κωνσταντίνος

-Γούση Αλεξίου

-Μπέλλου Ηρακλή

-Μπέλλου Ανθούλας

-Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου

-Μπέλλου Δημητρίου

-Παναγιώτου Βασιλείου

-Μπέλλου Αφροδίτης

-Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου

-Τζίμα Ευαγγέλου του Βασιλείου

-Ντάφλου Αριστοτέλη στη Φλόγα

-Πέτρου Βασιλείου του Αθανασίου στην ΕΛΕΠΑΠ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη του

Θεολόγου Μπέλλου, αντί για στεφάνι, προσέφεραν

χρηματικά ποσά στον Άγιο Γεώργιο Μανωλιάσσας, οι

κάτωθι οικογένειες:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

-Η σύζυγός σου τα παιδιά σου και τα εγγόνια 

-Υπάλληλοι του Νοσοκομείου Χατζηκώστα

Ντάφλου Θεόφιλου’

-Πάτερ Κων/νου Ντάφλου

-Ντάφλου Γεωργίου και Τζιτζιμπάσης Νέρης

-Γιωτάκης Κωνσταντίνος

-Γούση Αλεξίου

-Λιόντου Βασιλείου

-Παππά Παύλου

-Μπέλλου Θωμά

-Αδελφότητα Μανολιασιτών

-Μπέλλου Κλέαρχου

-Νάκου Παύλου

-Μάρκου Κων/νου

-Χρόνη Ζαχαρία

-Γιωτάκη Αντιγόνης

-Ίσκου Ελένης του Αποστόλου

-Ντάφλου Αγαθοκλή

-Μπέλλου Αφροδίτης

-Ντάφλου Κων/νου

-Ντάφλου Ευδοξίας

-Ίσκου Κων/νου

-Ντάφλου Κων/νου του Βασιλείου

-Πάτερ Ίσκου Αθανασίου

-Παπαθανασίου Αγαθοκλή

-Γούση Παναγιώτη

-Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου

-Κουβέρη Παρασκευής

-Ντάφλου Αφροδίτης

-Μπέλλου Βασιλικής

-Γιωτάκη Χαρίκλειας

-Γίδαρη Αναστασίου

-Νίκου Ιωάννη

-Μπέλλου Ηρακλή

-Μπέλλου Ανθούλας

-Ντάφλου Νικολάου του Γεωργίου

-Γιωτάκη Στεφάνου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη της Βα-

σιλικής Παπαθανασίου, αντί για στεφάνι, προσέφεραν

χρηματικά ποσά στον Άγιο Γεώργιο Μανωλιάσσας, οι

κάτωθι οικογένειες:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

-Παπαθανασίου Παναγιώτη τα εγγόνια 

-Παπαθανασίου Αγαθοκλή και εγγόνια

-Νάκου Παναγιώτη

-Γούση Σπυρίδωνα

-Χρόνη Ζαχαρία

-Γιωτάκη Αριστοτέλη

-Γίδαρη Αναστασίου

-Γιωτάκης Κωνσταντίνος

-Ντάφλου Μαρίας

-Παπαθανασίου Νικολάου

-Ντάφλου Αφροδίτης

-Μπέλλου Δημητρίου

-Μπέλλου Ανθούλας

-Παππά Ευαγγέλου

-Κύρκου Βάγιας

-Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου

-Χρόνη Νικολάου

-Γούση Αλεξίου

-Παππά Παύλου

-Αδελφότητα Μανολιασιτών

-Γιώτη Ευαγγέλου

-Ίσκου Ελένης του Αποστόλου

-Ντάφλου Αγαθοκλή

-Παπαθανασίου Δημητρίου

-Γιωτάκη Χαρίκλειας

-Κουβέρη Παρασκευής

-Μπέλλου Πολύκαρπου

-Παπαθανασίου Ευαγγέλου

-Παπαθανασίου Γεωργίου

-Παπαθανασίου Χρήστου

ΟΜπέλλος Θεολόγος του Δημητρίου Ηλία Μπέλλου

και της Αλεξάνδρας Κασαγιάννη γεννήθηκε  στις

11 Αυγούστου 1939. Ήταν ο μικρότερος από τα 6

παιδιά του Δημητρηλία.

Παντρεύτηκε την Μαρία Ντάφλου του Νικολάου

το 1957. Απέκτησε δίδυμα τον Σπύρο και την Αλε-

ξάνδρα το 1958.  Ξενητεύθηκε το 1965 στο Βέλγιο

και δούλεψε στα ανθρακωρυχεία. Το 1968 απέκτησε

τρίδυμα τον Μιχάλη, τον Δημήτρη και την

Αναστασία.Γύρισε στο χωριό από το Βέλγιο και έγινε

αγροφύλακας για 2 χρόνια.  

Λόγω των οικονομικών προβλημάτων πήγε για

δουλειά στο ΟΤΕ σε φυλάκιο στο όρος Όσσα της Λά-

ρισσας.Μετά ήρθε στα Ιωάν-

νινα και πήρε σύνταξη το

1995.

Μεγάλωσε την οικογένειά

του με αγάπη και έκανε ότι

μπορούσε για να μην τους

λείπει κάτι.

Ήταν δεινός λαγοκυνηγός

και πήγαινε με άλλους χω-

ριανούς για κυνήγι.

Μετά από πολλά προβλήματα υγείας και με το χα-

μόγελο στα χείλη απεβίωσε στις 7 Μαΐου 2020.

Ελαφρύ να είναι το χώμα που τον σκεπάζει. 

Μπέλλος Θεολόγος
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Τα νέα από την Τοπική 

Κοινότητα Μανωλιάσσας

Δεν έχω σκοπό, μ’ αυτά που γράφω, να προσθέσω

κάποιες γνώσεις για τον κορονοϊό σ’ αυτές που

γνωρίζει ο κάθε αναγνώστης των «Αχναριών», δεδο-

μένου ότι όλοι, βιώνοντας αυτή τη δύσκολη κατάσταση,

γίναμε εξπέρ για ό, τι σχετίζεται με τον ιό αυτό. Οι

λοιμωξιολόγοι  και η Πολιτεία καθημερινά μας ενη-

μέρωναν και μας ενημερώνουν για την πορεία του

κορονοϊού και τα μέτρα που πρέπει να τηρούμε για

να εμποδίσουμε την εξάπλωσή του.

Όμως ασχολήθηκα με το θέμα αυτό για να μοιραστώ

μαζί σας την ανησυχία μου για τυχόν επιστροφή του

κορονοϊού οπότε θα υποχρεωθούμε να ξαναζήσουμε

τη δύσκολη κατάσταση της καραντίνας.

Από το πρώτο εξάμηνο του 2020 όλος ο κόσμος

βίωσε και βιώνει μια ζοφερή κατάσταση εξαιτίας

ενός ύπουλου και θανατηφόρου ιού-του κορονοϊού.

Ονομάστηκε έτσι επειδή έχει το σχήμα της κορόνας

και ,όπως λέγεται, έκανε την πρώτη του εμφάνιση

στην Κίνα. Για την προέλευσή του δεν συμπίπτουν οι

απόψεις των ειδικών. Ερευνάται.

Από την Κίνα ο ιός αυτός, σε μικρό χρονικό διάστημα,

άπλωσε τα θανατηφόρα πλοκάμια του σ’ όλο τον

κόσμο με αποτέλεσμα  χιλιάδες νεκρούς και εκατομ-

μύρια αρρώστους.

Πανδημία ανακήρυξε ο παγκόσμιος οργανισμός

υγείας. Όλα τα κράτη έλαβαν μέτρα για τον περιορισμό

της εξάπλωσης του ιού, έκλεισαν σύνορα, ακινητο-

ποίησαν μέρος των μαζικών μέσων μεταφοράς και

έθεσαν σε καραντίνα τους πολίτες.

Η χώρα μας έλαβε έγκαιρα  εκείνα τα μέτρα  με τα

οποία προέβλεπε ότι θα περιόριζε την εξάπλωση του

κορονοϊού. Έκλεισε τα σύνορα, ακινητοποίησε μεγάλο

μέρος των μαζικών μέσων μεταφοράς, έθεσε σε κα-

ραντίνα τους πολίτες για μεγάλο χρονικό διάστημα

και τους ενημέρωνε σε καθημερινή βάση  για την

πορεία του ιού και τα μετρά που έπρεπε να λαμβάνουν

για την ασφάλειά τους. 

Τα μέτρα κρίθηκαν αποτελεσματικά γεγονός που

αναγνωρίστηκε από όλο τον κόσμο και η χώρα μας

έγινε παράδειγμα προς μίμηση.

Ο ιός αυτός ήρθε στην Ελλάδα πριν από το Πάσχα

και τότε ήταν σε έξαρση γι’ αυτό η πολιτεία έκλεισε

τις εκκλησιές. Οι καμπάνες έπαψαν να χτυπούν και

οι Χριστιανοί δεν εκκλησιάστηκαν τις Άγιες μέρες

του Πάσχα, δεν άναψαν τις λαμπάδες τους από το

ανέσπερο φως της Αναστάσεως, ούτε άκουσαν το

«Χριστός Ανέστη» από τα πικραμένα χείλη των

ευλαβών ιερέων της ενορίας τους και ακόμα δεν με-

τάλαβαν το τίμιο σώμα και αίμα του Αναστάντος Χρι-

στού.

Όλη αυτή η ζοφερή κατά-

σταση που μας άλλαξε ριζικά

τη ζωή μας τερματίστηκε με

τη σταδιακή άρση των πε-

ριοριστικών μέτρων. Τέλος

η καραντίνα.

Τώρα η πολιτεία μεθο-

δεύει τον τρόπο με τον οποίο

θα επαναφέρει σε ανοδική

πορεία την οικονομία της

Χώρας γιατί, κατά το χρονικό

διάστημα του κορονοϊού, ο

κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνθηκε σημαντικά

επειδή τέθηκε ως στόχος η σωτηρία των πολιτών με

οποιοδήποτε οικονομικό κόστος. Πρώτα ο άνθρω-

πος.

Σήμερα οι αρμόδιοι λοιμωξιολόγοι και η Πολιτεία

μας διαβεβαιώνουν ότι ο κορονοϊός δεν εξαφανίστηκε.

Καιροφυλακτεί. Υπάρχει κίνδυνος να ξαναμπούμε

στη καραντίνα αν δεν προσέξουμε και δεν τηρήσουμε

με συνέπεια Τα ήπια μέτρα προστασίας που ανακοι-

νώθηκαν. Άρα προσοχή. Προσέχουμε για να έχουμε.  

Ηλιούπολη, 25/5/2020

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

-Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου

-Παπαθανασίου Κων/να

-Κωστούλα Αθανασίου

-Κωστούλα Ναπολέων

-Γκούμα Ευθυμίου

-Μάντη Κων/να

-Γιώτη Ιωάννη για το Σύλλογο

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη της

Χριστίνας Πέτρου, αντί για στεφάνι, προσέφεραν χρη-

ματικά ποσά στον Άγιο Γεώργιο Μανωλιάσσας, οι

κάτωθι οικογένειες:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

-Πέτρου Παύλου και τα εγγόνια σου

-Πέτρου Ευθυμίου και τα εγγόνια σου

-Ντάφλου Κων/νου και τα εγγόνια σου

-Νάκου Παναγιώτη

-Γούση Αλεξίου

-Αδελφότητα Μανολιασιτών

-Παππά Ευαγγέλου

-Γιωτάκη Αριστοτέλη

-Γιώτη Ιωάννη για τον Σύλλογο

-Μπέλλου Πολύκαρπου

-Κωτσαμπάση Αργυρίου

-Ίσκου Ελένης του Αποστόλου

-Γιωτάκη Χαρίκλειας

-Κουβέρη Παρασκευής

-Μπέλλου Δημητρίου

-Γιώτη Ευαγγέλου

-Τζίμα Ευαγγέλου

-Τζίμα Βασιλείου 

-Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου

-Ντάφλου Αφροδίτης

-Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου

-Νίκου Αθηνάς

-Χρόνη Νικολάου

-Γούση Σπυρίδωνα

-Ντάφλου Μαρίας του Κων/νου

-Μπέλλου Θωμά

-Μπακόλα Μάνθας

-Πέτρου Ελευθερίου

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Η οικογένεια του Κλέαρχου Μπέλλου προσέ-

φερε χρηματικό ποσό αντί για στεφάνι, στη μνήμη

της Φωτεινής Ντάφλου, της Βασιλικής Παπαθα-

νασίου, του Δημητρίου Γιωτάκη, της Αντιγόνης

Μάρκου και της Δήμητρας Γιωτάκη.

•Στη μνήμη του Νίκου Λάζαρου, οι οικογένειες

του Γούση Αλεξίου και του Στέφανου Γιωτάκη

προσέφεραν αντί για στεφάνι, χρηματικά ποσά

στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας.

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Αντικατάσταση του εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της Μανωλιάσσας

Με απόφαση  που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή

του Δήμου Ιωαννιτών στις 23 Ιουνίου 2020

δρομολογείται η  αντικατάσταση του εξωτερικού

δικτύου ύδρευσης της Μανωλιάσσας.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος έργων και πρό-

εδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιώργος Αρλέτος,

μέσω προγραμματικής σύμβασης Δήμου και Περι-

φέρειας θα προχωρήσει η αντικατάσταση του εξω-

τερικού δικτύου ύδρευσης της Μανωλιάσσας. Με

το έργο θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα διακοπών

νερού στο χωριό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ 30/6/2020

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ            ΠΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ                       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Κοιν: Γραφείο Δημάρχου κου Μ. Ελισάφ

ΘΕΜΑ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σας γνωστοποιώ την εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας της

Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας που θα την αποτελούν τα εξής

άτομα:

1. Μπέλλος Ζήκος του Μιλτιάδη

2. Μπέλλος Μιχαήλ του Θεολόγου

3. Ντάφλος Ευθύμιος του Κων/νου

4. Ντάφλος Παναγιώτης του Αγαθοκλή

5. Μπέλλος Ευθύμιος του Πολύκαρπου

Στην κοινότητα υπάρχει μόνος ένας πυροσβεστικός κρουνός

στην πλατεία του χωριού.

Χρειάζεται η τοποθέτηση τουλάχιστον άλλων 3(τριών), για να

λέμε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς θα αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή.

Υπάρχει ένας ημιτελές δρόμος δασοπυρόσβεσης, στο βόρειο

ανατολικό άκρο του χωριού, ο οποίος χρειάζεται να γίνουν

εργασίες για τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού, να καθαριστεί

από τα βάτα, να γίνει η διάνοιξη αυτού έως το τέλος του και να ρι-

χτούν χαλίκια για την διάβαση των οχημάτων.

Χρειάζεται η διάνοιξη οπωσδήποτε άλλων δύο δρόμων δασο-

πυρόσβεσης, για να λέμε ότι έχουμε μια υποδομή για να ανταπο-

κριθούμε σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μανολιάσας

Μπέλλος Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ 

ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ 2/7/2020

ΠΡΟΣ: 

Αντιδήμαρχο Έργων Συντήρησης

κο Αριστείδη Παππά

Κοιν: 

Γραφείο Δημάρχου κου Μ. Ελισάφ

ΘΕΜΑ: Ασφαλτόστρωση δρόμων 

της Τ.Κ. Μανολιάσας

Σας ενημερώνω ότι στην Τοπική

Κοινότητα Μανολιάσας υπάρχουν

πολλές λακκούβες στους δρόμους της,

που δημιουργήθηκαν λόγω παλαιότη-

τας της ασφάλτου και χρειάζεται να

καλυφθούν.

Λόγω της ανάθεσης σε εργολάβο

για την κάλυψη με άσφαλτο αυτών,

σας παρακαλώ όπως εντάξετε και

την κοινότητά μου στη ανάθεση αυτή.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μανολιάσας

Μπέλλος Δημήτριος
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Την ίδια μέρα το βράδυ, στην αίθουσα τελετών

της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, δόθηκε

ειδική διάλεξη για τον ποιητή. Ομιλητής ήταν ο δια-

κεκριμένος εκπαιδευτικός, ποιητής, συγγραφέας και

κριτικός Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος.

Ο ομιλητής αφιέρωσε για τις εκδηλώσεις αυτές

και ιδιαίτερη επιφυλλίδα, που δημοσιεύτηκε στην

αθηναϊκή εφημερίδα Ελευθερία (30 Απριλ. 1960)

με τίτλο Γιαννιώτικα – η Ήπειρος θυμάται τους προ-

γόνους της. Σήμερα η προτομή του Ζαλοκώστα δεν

υπάρχει στο Άλσος. Υπάρχει μόνο ένα κενό βάθρο.

Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας γεννήθηκε το 1805

στο Συρράκο Ιωαννίνων. Ωστόσο η τυραννία του

Αλή πασά και η καταδίωξη του πατέρα του, Χριστό-

φορου, από τους Τούρκους ανάγκασαν την οικογένεια

του να καταφύγει στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Εκεί

σπούδασε ελληνική και ιταλική φιλολογία και αρ-

γότερα νομική, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε

καθώς με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης

του 1821 εγκατέλειψε την Ιταλία και επέστρεψε

στην Ελλάδα. Έλαβε μέρος σε αρκετές μάχες εναν-

τίον των Τούρκων, ενώ πήρε επίσης μέρος στην

Έξοδο του Μεσολογγίου.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στον Πύργο Ηλείας,

όπου είχαν καταφύγει η μητέρα και η αδερφή του.

Μετά το θάνατο των γονιών του, τους οποίους

έχασε μέσα σε μία ημέρα, κατέφυγε στην Αθήνα.

Υπηρέτησε ως αξιωματικός του οικονομικού σώματος

του στρατού. Ωστόσο έλαβε μέρος σε μία συνωμοσία

εναντίον τον Βαυαρών με σκοπό την παραχώρηση

συντάγματος με αποτέλεσμα ο Όθωνας να αποτρέψει

κάθε πιθανότητα προαγωγής του.

Από το γάμο του το 1840 απέκτησε εννιά παιδιά,

από τα οποία επέζησαν μόλις τα δύο, γεγονός που

τον συνέτριψε ψυχικά. Πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου

1858. Το 1962 τοποθετήθηκε στα Ιωάννινα προτομή

του.

Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας χαρακτηρίστηκε θερμός

πατριώτης, περήφανος και αξιοπρεπής. Από πολλούς

θεωρείται ο καλύτερος ποιητής της εποχής του.

Κοινή παραδοχή είναι επίσης ότι η ποίηση του ση-

μαδεύτηκε ανεξίτηλα από την οικογενειακή του

τραγωδία. Ενδεικτικό είναι το σχόλιο του Ι.Μ. Πανα-

γιωτόπουλου, που τον χαρακτηρίζει «ποιητή του

πατρικού πόνου».

Η λογοτεχνική συνεισφορά του Γεώργιου Ζαλο-

κώστα είναι ποικιλόμορφη. Δεχόμενος επιρροές

τόσο από την Αθηναϊκή όσο και από την Κερκυραϊκή

Σχολή, συνέγραψε ποιήματα τόσο στην καθαρεύουσα

όσο και τη δημοτική. Πολλά από τα ποιήματά του

είναι πατριωτικά, σε αυτά χρησιμοποίησε κυρίως

την καθαρεύουσα και άλλα πάλι λυρικά. Πολλά

από τα μικρά λυρικά του ποιήματα μελοποιήθηκαν.

Ενδεικτικά αναφέρεται «Το φίλημα» (Μια βοσκοπούλα

αγάπησα). Άντλησε επίσης τη θεματολογία του από

την τραγική οικογενειακή του κατάσταση.

Το 1851 πήρε το πρώτο βραβείο στο Ράλλειο ποι-

ητικό διαγωνισμό για το ποίημα του «Το Μεσολλό-

γιον». Αργότερα βραβεύτηκε και για τις ποιητικές

συλλογές του: «Αρματωλοί και κλέφται» και «Ώραι

Σχολής».

Αξιοποίησε επίσης την καλή γνώση της ιταλικής

γλώσσας μεταφράζοντας ποιήματα Ιταλών λογοτε-

χνών, όπως ο Ούγος Φώσκολος και ο Τορκουάτο

Τάσσο. Ασχολήθηκε ακόμη με τη ζωγραφική.

Τα Άπαντά του εκδόθηκαν ένα χρόνο μετά το θά-

νατό του.

Παναγιώτης Αραβαντινός : ο Παναγιώτης Αρα-

βαντινός που γεννήθηκε στην Πάργα το 1809 και

πέθανε στα Γιάννενα το 1870, «εστάθηκε πρωτοπόρος

των τοπικών μελετών και των ιστορικών και φιλο-

λογικών ερευνών, γύρω στους μεταγενέστερους

χρόνους […]. Η Χρονογραφία της Ηπείρου, που με-

γάλο μέρος της αναφέρεται στην τουρκοκρατία,

είναι δημοσιευμένη στα 1856, σε εποχή ακμής του

νεοκλασικιστικού ρομαντισμού […]

Η ΕΗΜ αποφάσισε να τον τιμήσει με την οργάνωση

σειράς εκδηλώσεων στη μνήμη του, το διήμερο 2

και 3 Ιουλίου 1960, στο κέντρο των οποίων δέσποζε

η τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του,

έργο του γλύπτη Νικ. Γεωργαντή.

Οι τιμητικές εκδηλώσεις άρχισαν με ένα τρισάγιο

στον περίβολο του Αρχιμανδρειού, όπου άλλοτε ο

τάφος του Π. Αραβαντινού. Ακολούθησε ο

εντοιχισμός αναμνηστικής πλάκας στο σπίτι που

έζησε. Την άλλη μέρα 3 Ιουλίου, έγιναν τα αποκα-

λυπτήρια της προτομής του στο «Άλσος», (αργότερα

η προτομή του όπως και του Ι. Λαμπρίδη, μεταφέρ-

θηκαν στο Πάρκο της πόλης) και ακολούθησε στην

αίθουσα τελετών της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακα-

δημίας διάλεξη με ομιλητή τον Κ. Θ. Δημαρά και

θέμα: Η λογιοσύνη των Ηπειρωτών.

Η συμμετοχή των Αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυ-

μάτων, άλλων προσωπικοτήτων, απογόνων και συγ-

γενών του Π. Αραβαντινού έδωσε στις εκδηλώσεις

την επιβλητική επισημότητα που ταίριαζε.

Η διάλεξη του Κ. Θ. Δημαρά, και συγκεκριμένα ο

επίλογος, αποτέλεσε μια σαφή υπόδειξη του χρέους

της Πολιτείας προς την Ήπειρο: να αξιοποιήσει

όπως της ταίριαζε τη λογιοσύνη των Ηπειρωτών.

Καλύτερος τρόπος από την ίδρυση ενός ανώτατου

εκπαιδευτικού ιδρύματος δε θα υπήρχε.

Χρήστος Χρηστοβασίλης: για να τιμηθεί η μνήμη

και το έργο του Ηπειρώτη αγωνιστή, δημοσιογράφου

και λογοτέχνη

Χρήστου Χρηστο-

βασίλη (1860-

1937), η ΕΗΜ ορ-

γάνωσε στις 22

και 23 Ιουνίου

1963, διήμερες

εκδηλώσεις. Η

πρώτη εκδήλωση

πραγματοποιήθη-

κε στο χωριό του

το Σούλι και στον

αγαπημένο του

χώρο «Τα Αγνάν-

τια», όπου τοπο-

θετήθηκε ένα

λιτό μνημείο με

τα λείψανά του,

και εψάλη τρισάγιο και κατατέθηκαν στεφάνια. Εκ-

φωνήθηκαν λόγοι από τον Πρόεδρο της ΕΗΜ Κων.

Φρόντζο και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Γρ. Σακκά.

Επίσης απάγγειλε ποίημα η μικρή εγγονή του Χρη-

στοβασίλη. Την Κυ-

ριακή έγιναν τα απο-

καλυπτήρια της προ-

τομής του Χρ. Χρη-

στοβασίλη στο Άλ-

σος. Μετά την κα-

τάθεση στεφανιών

μίλησαν για το έργο

του ο Γεωργ. Αθα-

νασιάδης-Νόβας και

ο Μιχ. Περάνθης.

Η προτομή είναι

του γλύπτη Νικόλα

όπως και οι προτο-

μές του Κρυστάλλη

και του Ζαλοκώστα.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Γνωριμία με τα μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μια σταγόνα αίμα, 

σώζει μια ολόκληρη

ζωή!

Γίνε κι εσύ εθελοντής 

αιμοδότης.

ΛIMANI PAΦHNAΣ 

THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH
NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ

Εάν είστε κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας,  σας γνω-

ρίζουμε ότι έχει αρχίσει η ανάρτηση κτηματολο-

γικών στοιχείων για ακίνητα, μέσω της οποίας, μέχρι

τέλους Αυγούστου του 2020, (ή την 1η Οκτωβρίου

2020 αν είστε κάτοικος εξωτερικού) μπορείτε να ελέγ-

ξετε, να επιβεβαιώσετε ή να διορθώσετε την καταγραφή

της ιδιοκτησίας σας στο Κτηματολόγιο, αποφεύγοντας

έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο,

χρήμα και ταλαιπωρία. 

Για να συμμετέχετε στη διαδικασία είναι απαραίτητο

να προβείτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων επι-

κοινωνίας σας μέσω της ιστοσελίδας

www.ktimatologio.gr.  Στη συνέχεια, αφού επισκεφθείτε

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματο-

λογίου στην ίδια ιστοσελίδα, θα οδηγηθείτε στην ενη-

μέρωση για το πώς έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα

τα ακίνητά σας.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δείτε και να ελέγξετε:  

•  Την  περιγραφή των ακινήτων σας και  τη νομική

πληροφορία τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

•  Τα όρια των γεωτεμαχίων σας (Κτηματολογικό

Διάγραμμα)

Εάν συμφωνείτε με τα κτηματολογικά στοιχεία της

Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέρ-

γεια.

Εάν δεν συμφωνείτε με κάποια από τα στοιχεία

αυτά, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης

κτηματολογικών στοιχείων  (μέχρι τέλους Αυγούστου

2020 – ή την 1η Οκτωβρίου 2020 εάν είστε κάτοικος

εξωτερικού), ηλεκτρονικά μέσω του «E-ΚΤΗΜΑΤΟ-

ΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimato-

logio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν

ραντεβού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Πριν από 567 χρόνια γράφτηκε μια από τις
μαύρες στιγμές του ελληνισμού. Η άλωση

της Κωνσταντινούπολης ήταν το τέλος της Βυ-
ζαντινής αυτοκρατορίας και η αρχή για 400 χρόνια
σκλαβιάς για την Ελλάδα!

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ’ όνομα
υπήρχε τις παραμονές της Άλωσης. Ήταν περιο-
ρισμένη, κυρίως, στην περιοχή γύρω από την
Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες πε-
ριοχές, όπως το Δεσποτάτο του Μυστρά. Οι θρη-
σκευτικές έριδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυ-
ροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και
η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα
σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλαι ποτέ Αυ-
τοκρατορία ένα «φάντασμα» του ένδοξου παρελ-
θόντος της.

Το Βυζάντιο σ’ εκείνη την κρίσιμη στιγμή της
ιστορίας του με την οθωμανική λαίλαπα προ των
πυλών του, δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο
στη βοήθεια της καθολικής Ευρώπης, η οποία
όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταν-
τινούλης. Η ύπαρξη «Ενωτικών» και «Ανθενωτικών»
δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος έκανε μία απέλπιδα προσπάθεια,
στέλνοντας πρεσβεία στον πάπα Νικόλαο Ε’ για
να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως
όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε
το αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει στην Κων-
σταντινούπολη ιερείς, προκειμένου να πείσουν
τον λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης.

Οι απεσταλμένοι του Πάπα, καρδινάλιος Ισί-
δωρος και ο αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρδος,
λειτούργησαν στην Αγία Σοφία, προκαλώντας την
αντίδραση του κόσμου, που ξεχύθηκε στους δρό-
μους και γέμισε τις εκκλησίες, όπου λειτουργούσαν
οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα πα-
τριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Το σύνθημα που κυ-
ριαρχούσε ήταν «Την γαρ Λατίνων ούτε βοήθειαν
ούτε την ένωσιν χρήζομεν. Απέστω αφ’ ημών η
των αζύμων λατρεία».

Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρρεε μόνο
από δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε
ξεχάσει τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι Σταυ-
ροφόροι στην Πρώτη Άλωση της Κωνσταντινού-

πολης το 1204, ενώ αντιδρούσε στην οικονομική
διείσδυση της Βενετίας και της Γένουας, που είχε
φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης τους κατοίκους
της Αυτοκρατορίας, αλλά και στην καταπίεση
των ορθοδόξων στις περιοχές, όπου κυριαρχούσαν
οι καθολικοί.

Αντίθετα, οι Οθωμανοί φαίνεται ότι συμπερι-
φέρονταν καλύτερα προς τους χριστιανούς. Πολλοί
χριστιανοί είχαν υψηλές θέσεις στην οθωμανική
διοίκηση, ακόμη και στο στράτευμα, ενώ κυριαρ-
χούσαν στο εμπόριο. Οι χωρικοί πλήρωναν λιγό-
τερους φόρους και ζούσαν με ασφάλεια. Έτσι,
στην Κωνσταντινούπολη είχε σχηματισθεί μία με-
ρίδα που διέκειτο ευνοϊκά προς τους Οθωμανούς.
Την παράταξη αυτή εξέφραζε ο Λουκάς Νοταράς
με τη φράση «Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέση
τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύ-
πτραν λατινικήν».

Από τις αρχές του 1453 ο Μωάμεθ προετοιμα-
ζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης.
Με έδρα την Ανδριανούπολη συγκρότησε στρατό
150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων. Ξεχώριζε
το πυροβολικό του, που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο
για εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο
πολιορκητικό κανόνι, που είχαν φτιάξει Σάξωνες
τεχνίτες. Στις 7 Απριλίου, ο σουλτάνος έστησε τη

σκηνή του μπροστά από την Πύλη του Αγίου Ρω-
μανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της
Κωνσταντινούπολης.

Ο αγώνας ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς,
που είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 άνδρες,
οι 2.000 από τους οποίους μισθοφόροι, κυρίως
Ενετοί και Γενουάτες, ενώ στην Πόλη είχαν απο-
μείνει περίπου 50.000 κάτοικοι με προβλήματα
επισιτισμού.

Η Βασιλεύουσα περιβαλλόταν από ξηράς με δι-
πλό τείχος και τάφρο. Το τείχος αυτό, που επί
1000 χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη
να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των
εχθρών της, τώρα ήταν έρμαιο του πυροβολικού
του σουλτάνου, που από τις 12 Απριλίου άρχισε
καθημερινούς κανονιοβολισμούς.

Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να
σπάσουν την αλυσίδα που έφραζε τον Κεράτιο
κόλπο και προστάτευε την ανατολική πλευρά
της Κωνσταντινούπολης. Στις 20 Απριλίου ένας
στολίσκος με εφόδια υπό τον πλοίαρχο Φλαντα-
νελλά κατορθώνει να διασπάσει τον τουρκικό
κλοιό μετά από φοβερή ναυμαχία και να εισέλθει
στον Κεράτιο, αναπτερώνοντας τις ελπίδες των
πολιορκούμενων.

Ο Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι μόνο το πυ-
ροβολικό του δεν έφθανε για την εκπόρθηση της
Πόλης, εφόσον παρέμεινε απρόσβλητος ο Κεράτιος.
Με τη βοήθεια ενός ιταλού μηχανικού κατασκεύασε
δίολκο και τη νύχτα της 21ης προς την 22α Απρι-
λίου, περίπου 70 πλοία σύρθηκαν από τον Βό-
σπορο προς τον Κεράτιο. Η κατάσταση για τους
πολιορκούμενους έγινε πλέον απελπιστική, καθώς
έπρεπε να αποσπάσουν δυνάμεις από τα τείχη
για να προστατεύσουν την Πόλη από την πλευρά
του Κεράτιου, όπου δεν υπήρχαν τείχη.

Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί
της 29ης Μαΐου 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες
του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπερά-
σπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες
ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολό-
γος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια
τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ,
έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού έσφαξαν τους
υπερασπιστές της Πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι
προέβησαν σε εκτεταμένες λεηλασίες και εξαν-
δραποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ ο Πορθητής
εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προ-
σευχήθηκε στον Αλλάχ «αναβάς επί της Αγίας
Τραπέζης», όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι
της εποχής.

29 Mαΐου 1953.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
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Η VIII Μεραρχία εξηκολούθει τόσον την ανασύνταξιν

και ανάπαυσιν των τμημάτων αυτής, όσον και την

βελτίωσιν της αμυντικής της οργανώσεως.

Την 14ην ώραν της 16ης Ιανουαρίου εξέδωκε δια-

ταγήν επιχειρήσεων δι’ ης εκοινοποίει ομοίαν του

Γενικού Στρατηγείου και διέτασσεν όπως τα τμήματα

επαγρυπνώσι διαρκώς επί των κινήσεων του εχθρού,

το δε πυροβολικόν απασχολή, το αντίπαλον τοιούτον.

Εκ των λόχων μηχανικού ο μεν εις (ουλαμός μόνον

καθ’ όσον μία διμοιρία επεσκεύαζε την γέφυραν

του Λούρου, η δ’ ετέρα την οδόν Κορύτιανης) θα

εξηκολούθει την κατασκευήν προκαλυπτηρίων έργων

διά τα εν τη πρώτη γραμμή τμήματα, ο δ’ ετέρος

ενισχυόμενος υπ’ ανδρών της γενικής εφεδρείας

της Μεραρχίας θα αποπεράτωνε την κατασκευήν

της διά την ανάβασιν του πυροβολικού οδού. Ο

τρίτος τέλος λόχος μηχανικού απησχολείτο εις έργα

συγκοινωνίας.

Την αυτήν ημέραν η Μεραρχία κατόπιν διαταγής

του Γενικού Στρατηγείου υπήγαγεν υπό ενιαίαν δι-

οίκησιν του διοικητού των ευζωνικών ταγμάτων ολό-

κληρον το δίκτιον των προφυλακών της.

Την 17ην και 18ην Ιανουαρίου εξηκολούθησε παρά

την πίπτουσαν χιόνα η οργάνωσις των θέσεων, ανε-

γερθέντων μανδροτοίχων προς προστασίαν ου μόνον

των ανδρών αλλά και κάλυψιν των κινήσεων, εξη-

κολούθησε δε και η κατασκευή της διά το πυροβο-

λικόν οδού.

Την 19ην Ιανουαρίου αφίκετο εκ της IV Μεραρχίας,

όπου είχε διατεθή η 2)ΙΙΙ ορειβατική πυροβολαρχία.

Η εξάντλησις των κτηνών ταύτης ήτο εξαιρετική,

μέχρι τοιούτου σημείου ώστε η πυροβολαρχία έφθασε

τμηματικώς εις τον τομέα της Μεραρχίας της. Τελικώς

κατώρθωσε τηv επομένην 20 του μηνός να καταλάβη

την επί της Αετορράχης παλαιάν θέσιν της. Την

αυτήν ημέραν αφίκετο προς αναγνώρισιν και ο διοι-

κητής της μελλούσης να μεταφερθή Ι)3 μοίρας πε-

δινού πυροβολικού.

Την 20ήν Ιανουαρίου, κατόπιν αναγνωρίσεως της

προτεραίας, εν συνεργασία και αξιωματικού του επι-

τελείου της VI Μεραρχίας, η Μεραρχία υπέβαλε το

διαταχθέν σχέδιον της κατά του Μπιζανίου ενεργείας

της.

Συμφώνως προς τούτο, η Μεραρχία θα επετίθετο

προς κατάληψιν του πρώτου αυτής αντικειμενικού

σκοπού, καθοριζομένου ως τοιούτου των προκεχω-

ρημένων εχθρικών χαρακωμάτων των ευρισκομένων

έναντι παραλλήλως περίπου προς την υπό της Με-

ραρχίας κα-

τεχομένην

γραμμήν. Η

επίθεσις θα

διεξήγετο

επί μετώ-

που 1000

μ έ τ ρ ω ν ,

ε ζ η τ ε ί τ ο

δε, προς εξασφάλισιν της επιτυχίας,

η εκατέρωθεν βοήθεια υπό των VI

(δεξιά) και II (αριστερά) Μεραρχιών

και η υποστήριξις αρκετού πυρο-

βολικού εκ των υψωμάτων της Αε-

τορράχης.

Η τελική διάταξις των τμημάτων

της Μεραρχίας κατά την 20ην Ια-

νουαρίου ήτο η ακόλουθος:

Εις το άκρον αριστερόν το σύν-

ταγμα Κρητών, επί του δυτικού

αντερείσματος της Αετορράχης,

βορείως των Λεσσιανών, διαθέτον

εξ λόχους εν πρώτη γραμμή και

δύο εν δευτέρα τοιαύτη εις χαράδραν αμέσως Β,

του χωρίου. Οι δύο εναπομένοντες λόχοι εν εφεδρεία

αμέσως νοτίως του ιδίου χωρίου, όπου και εν ορει-

βατικόν πυροβόλον της I)II πυροβολαρχίας.

Δεξιά του συντάγματος τούτου και εν πρώτη

γραμμή διλοχία του 15ου συντάγματος πεζικού (III

τάγματος) εξασφάλιζε τον σύνδεσμον του ως άνω

αριστερού μετά των προς δεξιά ευζωνικών ταγμά-

των.

Εις το κέντρον τα τέσσαρα τάγματα ευζώνων επί

της κορυφογραμμής της κυρίως Αετορράχης διαθέ-

τοντα έκαστον ανά ένα λόχον εν πρώτη γραμμή και

δεύτερον ευθύς αμέσως όπισθεν εν δευτέρα. Τέλος

οι εναπομένοντες δύο λόχοι εκάστου των ως άνω

ταγμάτων ετέλουν εν εφεδρεία όπισθεν των αντι-

στοίχων ταγμάτων των εις ουχί μεγάλην απόστασιν.

Εις το άκρον δεξιόν, επί των ανατολικών αντερει-

σμάτων της Αετορράχης, το Ι τάγμα•του 15ου συν-

τάγματος πεζικού εξησφάλιζε τον σύνδεσμον μετά

του αριστερού της VI Μεραρχίας, διαθέτον δύο

λόχους εν πρώτη γραμμή.

Αι θέσεις του πυροβολικού ήσαν αι εξής :

1 πυροβόλον της 1)ll ορειβατικής πυροβολαρχίας

αμέσως νοτίως Λεσσιανών.

1η και 2α πυροβολαρχίαι της ΙΙ μοίρας ορειβατικού

πυροβολικού αμέσως νοτίως του ύψ. 987,3 επί Αε-

τορράχης. Εκάστη των πυροβολαρχιών τούτων διέθετε

τρία πυροβόλα, εξ ων πάλιν ανά εν ανήκεν εις την

3)III ορειβατικήν πυροβαλαρχίαν. Τα λοιπά πυροβόλα

των δύο πυροβολαρχιών της II ορειβατικής μοίρας

ευρίσκοντο από μακρού προς επισκευήν.

Ως στήριγμα των πυροβολαρχιών διετίθετο το εκ

Μετσόβου προελθόν ανεξάρτητον τάγμα πεζικού

(διλοχία).

Τέλος ως γενική εφεδρεία της Μεραρχίας είχεν

ορισθή 1.1)2 τάγμα του 15ου συν. πεζ. (II και 1)2 III),

αμέσως νοτίως της θέσεως των πυροβόλων.

Δυτικώς της εφεδρείας, το Στρατηγείον και εις

λόχος μηχανικοί της Μεραρχίας.

Η 1)3 μοίρα πεδινού πυροβολικού, κατόπιν της

γενομένης αναγνωρίσεως έθεσεν εις κίνησιν από

της νυκτός της 18-19 Ιανουαρίου την 1ην πυροβο-

λαρχίαν της, η οποία τη βοήθεια ανδρών πεζικού,

μετεφέρθη εις την είσοδον της χαράδρας Λεσσιανών

(ανατολικώς

υψ. 547,6),

πέραν της

οποίας η

προς την

κ ο ρ υ φ ή ν

της Αετορ-

ράχης προ-

χώρησις κα-

τέστη αδύ-

νατος.

Την επο-

μένην νύ-

κτα επρό-

κειτο να μετακινηθώ και η 2α πυροβολαρχία, πλην

λόγω της καταπεσούσης χιόνος και της μη αποπε-

ρατώσεως της οδού δεν συνετελέσθη η μετακίνη-

σις.

Γ'. Η II Μεραρχία εξακολουθούσα την τακτοποίησιν

της διατάξεώς της, την εκτέλεσιν αναγνωρίσεων και

την συμπλήρωσιν της οργανώσεως του τομέως της,

υπέβαλε την 16ην Ιανουαρίου αναφοράν προς το

Γενικόν Στρατηγείον δι’ ης εζήτει όπως ο λόφος

Αυγό μη συμπεριληφθή εις την γραμμήν αντιστάσεως

της Μεραρχίας ως ελάχιστα προσφερόμενος εις άμυ-

ναν και διότι πάσα επ’ αυτού οργάνωσις λόγω του

βραχώδους του εδάφους ήτο λίαν δυσχερής. Αντί

τούτου επροτείνετο γραμμή νοτίως του λόφου με

ισχυρόν φυλάκιον προωθημένον επ’ αυτού.

Την 17ην Ιανουαρίου εξεδωκε διαταγήν δι’ ης

εφίστα την προσοχήν των μονάδων επί της διαθέσεως

του ημίσεως των πολυβόλων επί της γραμμής των

προφυλακών του ετέρου ημίσεως διατιθεμένου εις

θέσεις εφεδρικάς, ώστε να είναι ταχεία και εύκολος

η συμμετοχή των εις τον αγώνα τού τομέως των.

Επί πλέον διετάσσοντο αι προφυλακαί του αρι-

στερού υποτομέως όπως λάβωσι τα κατάλληλα

μέτρα και ώσι προετοιμασμένοι διά την αντιμετώπιση

τυχόν αιφνιδιασμού εκ της κατευθύνσεως του χωρίου

Αμπέλια (Βοδίβιστα).

Τελικώς διετηρήθη η αυτή διάταξις των τμημάτων,

ήτοι: 

Δεξιά το 3ον σύνταγμα πεζικού, με τάγμα εν προ-

φυλακαίς ανατολικώς Αυγό, τάγμα εν δευτέρα

γραμμή εις την Ν. έξοδον της χαράδρας του χωρίου

Ραβνός, όπισθεν υψ. 621,4, και το τρίτον τάγμα εις

την χαράδραν Κρυφοβού εν εφεδρεία.

Αριστερά το 1ον σύνταγμα πεζικού με τάγμα εν

προφυλακαίς δυτικώς του Αυγού, έτερον τάγμα εν

δευτέρα γραμμή εις λόφον Φουάτ, και το τρίτον

τάγμα εις Κανέταν εν εφεδρεία.

Δύο τάγματα ως γενική εφεδρεία της Μεραρχίας

εις Μούλες.

Το εις την διάθεσιν της Μεραρχίας πυροβολικόν,

ως και το της Στρατιάς τοιούτον, εξηκολούθει τε-

ταγμένον όπισθεν της διατάξεως της II Μεραρχίας

ως ακολούθως:

IIΙ)4 Μοίρα πεδινού πυροβολικού περί την στενωπόν

Φουάτ.

Ι)3 μοίρα πεδινού πυροβολικού επί των αντερει-

σμάτων Ραβνός δυτικώς του υψ. 621,4 με μίαν πυ-

ροβολαρχίαν εν πορεία προς Αετορράχην.

Πέντε πυροβολαρχίαι του 2ου Σ. Π. Π. εις το ορο-

πέδιον Άνω Θεριακίσι.

Μία πυροβολαρχία κατανεμημένη εις ουλαμούς

παρά το Χάνι Κανέτας και Χάνι Φτελιάς δια την υπο-

στήριξιν της εις τα υψώματα της Μανωλιάσης IV Με-

ραρχίας.

12 βαρέα πυροβόλα βορείως Χανίου Κανέτας παρά

την αμαξιτήν οδόν.

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 107

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



Ένα πολύ χρήσιμο εργα-

λείο, απαραίτητο για κάθε

νοικοκυρά, στα παλιότερα χρό-

νια  ήταν ο χερόμυλος. Απο-

τελούνταν από 2 ολοστρόγ-

γυλες πέτρινες πλάκες στο μέ-

γεθος ενός μεγάλου ταψιού

από πωρόλιθο για να πελε-

κούνται εύκολα. Η κάτω πέτρα

είχε μεγαλύτερη επιφάνεια και

διπλάσιο πάχος, για να μην

κουνιέται, αλλά να μένει στα-

θερή, όταν θα δούλευε ο χε-

ρόμυλος. Στη μέση της κάτω

πέτρας υπήρχε ένα σίδερο ή

ξύλο, ύψους 10-15 εκατοστών και πάνω σ' αυτό

στηριζόταν η πάνω πέτρα, που είχε κι αυτή τρύπα

στη μέση. Ανάμεσα από τις δύο πλάκες περασμένο

στο  ξύλο τοποθετούσαν μια σι-

δερένια  ροδέλα , για να μην

εφάπτεται η πάνω με την κάτω

πέτρα .Η ροδέλα δημιουργούσε

μια απόσταση μεταξύ  των πλα-

κών  στην περίπτωση που δεν

ήθελαν να γίνεται το προιόν  σαν

αλέυρι. Η επάνω πέτρα είχε σε

μιαν άκρη, ένα  μπηγμένο  ξύλινο

χερούλι κι αυτό έπιανε η νοικο-

κυρά και τη  γύριζε για να κόψει

το προϊόν που ήθελε. Από την

τρύπα, έριχνε σιγά-σιγά λίγη-

λίγη την ποσότητα που ήθελε

ν' αλέσει. Με το γύρισμα της

πέτρας, το προϊόν που κοβόταν, έπεφτε έξω, πάνω

σε κάποιο πανί που είχαν στρώσει. Στο χειρόμυλο

κυρίως άλεθαν στάρι, για να κάνουνε το πλιγούρι

και τον τραχανά που αποτελούσε από τα καλύτερα

φαγητά.
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Λαογραφ ία -  Παράδοση

•αντράλα (η), βαβούρα, φασαρία, τζερτζελές,

πανικός

•απέκει ή απέκεια, από εκεί,  κατόπι

•αρίδα (η), το χειροκίνητο τρυπάνι μτφ πόδι

•βατσνιά, αγκάθια – βάτα

•βήρα (η), αυτοσχέδια πισίνα της φύσης στα

ποτάμια

•βλάμης (ο), φίλος του γαμπρού, τραπεζοκόμος

στο γαμήλιο τραπέζι

•γιούκος (ο), στοίβα από σκεπάσματα (φλοκάτες,

κουβέρτες κλπ)

•γκασμάς (ο), σκαπτικό εργαλείο  μτφ ο άσχετος,

ο ανίδεος, συνουσία («βαράω γκασμά»)

•γκλάβα (η),  το μυαλό, η νόηση

•πεδολόγα (η), μικρό τεμάχιο τριχιάς που δένουμε

τα δυο μπροστινά ή πισινά πόδια από τα άλογα για

να μην φεύγουν και κάνουν ζημιές.

•πρίσκαλα (τα), άγουρα, άγουρα σύκα

•ρέντζελο (το),  κουρέλι

•σαφρακιασμένο (το), το αδύνατο ή αδύναμο

•σέρπετο (το), ερπετό

•σουργούν,  ρεζίλι

Ντοπιολαλιά της Ηπείρου

Ο ΧΕΡΟΜΥΛΟΣ

1. Γυρίζει ένα κουνουπάκι από τη βόλτα του και
η μαμά του το ρωτάει πώς τα πέρασε. Το κουνου-
πάκι της λέει: «Πολύ ωραία μαμά, τέλεια, από
όπου περνούσα όλοι με χειροκροτούσαν.»

2. Σ’ ένα καφενείο μπαίνει ξαφνικά ένας μεγαλό-
σωμος άνδρας και ρωτάει αγριεμένα και  με δυνατή
φωνή «Ποιός είναι ο Πέτρος Παπαδόπουλος?» Δεν
απαντάει κανένας και ξαναφωνάζει πιο δυνατά
«ποιός είναι ο Πέτρος ο Παπαδόπουλος, πείτε
μου αμέσως ποιός είναι.» Ξαφνικά ένας μικροκα-
μωμένος άνδρας λέει: «Εγώ είμαι ο Πέτρος ο Πα-
παδόπουλος.» Αμέσως  ο μεγαλόσωμος, άνδρας

πέφτει επάνω του και τον κάνει τουλούμι στο
ξύλο,  τον αφήνει μισολιπόθυμο στο δάπεδο του
καφενείου και φεύγει. Τότε για μια στιγμή ο
δαρμένος  ανασηκώνεται και αρχίζει να γελάει με
όλη του τη δύναμη και να λέει: «Του την έσκασα,
δεν είμαι εγώ ο Πέτρος Παπαδόπουλος.»

3. Ένα παιδάκι επιστρέφει από ένα γάμο και
λέει στο μπαμπά του «Να δεις μπαμπά που η
νύφη άλλαξε γνώμη γιατί στην εκκλησία ήρθε
αγκαζέ με ένα γέρο και έφυγε μ’ ένα νέο.»

4. Μια ξανθιά λέει στην άλλη στο τέλος της κινη-
ματογραφικής ταινίας που παρακολουθούσαν: «Ρε

ξύπνα σε πήρε ο ύπνος.» Και η άλλη λέει:
«Καλά, πες του ότι θα τον πάρω αργότε-
ρα.»

5. Ο Νίκος αισθανόταν υπέρβαρος και
αποφάσισε να ζυγιστεί. Ανέβηκε στη ζυγα-
ριά. Τον βλέπει η γυναίκα του να ρουφάει
την κοιλιά του και του λέει: «Νίκο, όταν
ρουφάς την κοιλιά σου μη νομίζεις ότι η ζυ-
γαριά θα δείξει λιγότερα κιλά.» «Το ξέρω»,
της λέει εκείνος. «Τότε γιατί το κάνεις?» και
ο Νίκος: « για να δω τι γράφει η ζυγαριά.»

6. Είναι δυο φίλες λίγο ελαφρόμυαλες και
η μια λέει στην άλλη: «Τελικά  πώς είναι
σωστό να λέμε, Ιράν ή Ιράκ.»

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1.Ο ανώτερος άνθρω-
πος επιδιώκει να είναι
αργός στα λόγια και
γρήγορος στις πράξεις.

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ
2.Αφήστε το μέλλον

να συνεχίσει να κοιμάται
όπως οφείλει. Γιατί αν
κάποιος το ξυπνήσει
πριν την ώρα του, τότε θα κοιμηθεί το παρόν. 

ΦΡΑΝΣ ΚΑΦΚΑ
3.Κάθε αναρχικός κρύβει μέσα του ένα απο-

τυχημένο δικτάτορα. 
ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ

4.Να είσαι δούλος της εργασίας, για να μη
είσαι δούλος των ανθρώπων.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΑΡΙΑΚ.
5.Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυ-

πούνται. 
ΠΙΝΔΑΡΟΣ

6.Η αργία είναι μητέρα της πείνας, αδελφή
της κλοπής, εξαδέλφη του ψεύδους και θεία
της δυστυχίας. 

ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΚΥΡΗΝΗΣ.

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

ΓΝΩΜΕΣ
ΣΟΦΩΝ 
ΑΝΔΡΩΝ
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Όποιος σκορπάει τον καιρό, δεν τον ξαναμαζεύει.

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι γεια σας

�
Απαγόρευση  των πανηγυριών 

Στις 14 Ιουλίου 2020, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2857/13.7.20, ημ/νία κυ-

κλοφορίας 14.7.20) Κοινή Υπουργική Απόφαση με

την οποία απαγορεύτηκε στο σύνολο της Χώρας η

πραγματοποίηση « πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων

δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρα-

κτήρα από ιδιωτικούς ή μη Φορείς ».

Προς το παρόν, η απαγόρευση αφορά το χρονικό

διάστημα 13 Ιουλίου έως και 31 Ιουλίου.

�
Το πρώτο προσκύνημα στα Γιάννενα

στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου

Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον Ιερό Ναό του Αγίου

Παϊσίου στην Κιάφα, στον οποίο τιμήθηκε για πρώτη

φορά η μνήμη του.

Νεόδμητος ο ναός, ο οποίος ήδη αποτελεί ένα από

τα σημαντικότερα προσκυνήματα στα Γιάννινα.

Το βράδυ του Σαββάτου χοροστατούντος του Μη-

τροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμου έγινε ο πανηγυρικός

εσπερινός και η λιτανεία της εικόνας.

Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε όλους όσους συνέ-

βαλαν ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να

ολοκληρωθεί η ανέγερση του ναού.

Ειδική μνεία έκανε στην Περιφέρεια Ηπείρου όπως

και στον Δήμο Ιωαννιτών που συνέβαλαν για την

ολοκλήρωση του εγχειρήματος και την διαμόρφωση

του περιβάλλοντος χώρου.

�Ξεμπλοκάρει ο Ε-65 και φτάνει στην Εγνατία

Μέσα στο 2021, αναμένεται να ξεκινήσουν οι ερ-

γασίες στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεν-

τρικής Ελλάδας, του γνωστού Ε-65 το οποίο συνδέει

την Θεσσαλία με την Εγνατία Οδό.

Το συγκεκριμένο τμήμα ήταν «ορφανό» καθώς δεν

είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.  Με την κατασκευή

του αποκτά και η Ήπειρος εύκολη και ασφαλή πρό-

σβαση στην Κεντρική Ελλάδα.

Μετά την συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός με τον Υπουργό Υπο-

δομών Κώστα Καραμανλή και τον Γενικό Γραμματέα

του Υπουργείου Γιώργο Καραγιάννη δήλωσε .

«Το βόρειο τμήμα του Ε65 αρχίζει να γίνεται πράξη.

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες μελέτες και οι

διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε

λίγο καιρό, το τμήμα που ενώνει τα Τρίκαλα, την Κα-

λαμπάκα και τα Μετέωρα με την Εγνατία Οδό, θα

αρχίσει να υλοποιείται. Είναι μια θετική εξέλιξη για

τη Θεσσαλία, μια εξέλιξη που δημιουργεί συνθήκες

ανάπτυξης σε όλη την περιοχή. Το βόρειο τμήμα του

αυτοκινητόδρομου θα δώσει την ευκαιρία διεξόδου

προς τη Βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Δυτική

Μακεδονία. Και ενώνει δυο από τα μεγαλύτερα

λιμάνια της χώρας, του Βόλου και της Ηγουμενίτσας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά

έργα της χώρας που αλλάζει το χάρτη στις μεταφορές,

το εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγω-

γή».

�
Για τέλη Αυγούστου ή Σεπτέμβριο πάει η

έκτακτη ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι αιγοπροβατο-

τρόφοι της χώρας μας που δικαιούνται να λάβουν την

έκτακτη ενίσχυση των 4 ευρώ, λόγω των απωλειών

εισοδήματος το περασμένο Πάσχα. Αυτό τουλάχιστον

προκύπτει από σχετική ενημέρωση Βορίδη προς τον

βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Κώστα Καραγ-

κούνη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, τα χρήματα θα κα-

ταβληθούν μέσα σε 1,5 μήνα, όπερ σημαίνει πληρωμή

τέλη Αυγούστου ή από Σεπτέμβριο.

Στις τάξεις των κτηνοτρόφων πάντως επικρατεί με-

γάλος αναβρασμός για το γεγονός ότι οι διαδικασίες

δεν γίνονται γρήγορα, σε αντίθεση με άλλους κλάδους

(εκτός αγροτικών), που ενισχύονται ήδη για τις απώ-

λειες από τον κορονοϊό.

Έκανε γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα τοπο-

θετηθεί ένας ακόμη ναός, αφιερωμένος στον Άγιο

Ιωσήφ. Ο ναός θα τοποθετηθεί στο Κέντρο Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης στην παραλίμνιο.

Καλό καλοκαίρι

Ο παλιός

Οδός Μανωλιάσσης

Μανωλιασσίτικες 
αναμνήσεις

Αναμνηστική φωτογραφία 

από την εκδρομή 

του Π.Σ. Μανωλιάσσας 

στην Πάργα περί το 1992

Φωτογραφίες 

που μας ταξιδεύουν 

πίσω στο χρόνο




