
Είναι βέβαιο ότι η αναγέννηση της παιδείας
μας πραγματοποιείται με την τόλμη της

σκέψης, με την ακρίβεια της λογικής και με την
ευαισθησία του καθενός στην συνυπευθυνότητα,
για ότι γίνει ή δε γίνει σ’ αυτόν τον τόπο.

Το παιδί έχει ανάγκη πιο πολύ την ψυχική
υγεία και ισορροπία, γιατί μόνο σ’ ένα τέτοιο
κλίμα μπορεί να διαμορφώσει μία ομαλή προ-
σωπικότητα και να θέσει τα θεμέλια της επιτυ-
χίας στη ζωή του.

Σήμερα το παιδί αντιμετωπίζει πλήθος από
προβλήματα και συγκρούσεις μέσα στο οικογε-
νειακό, στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον,
που απειλούν την ψυχική του υγεία.

Κάθε χρόνο ένας αριθμός μαθητών μένει στην
ίδια τάξη. Το σχολείο τους κολλάει την ετικέτα
του αποτυχημένου, που όπως λέει ο Κ. Παπα-
δημητρίου «μοιάζει με ταφόπετρα  και με αιώνια
καταδίκη».

Ο Α. Βουγιούκας πιστεύει ότι τους δίνεται,
από πλευράς ψυχικής υγείας «η χαριστική
βολή».

Στην Αγγλία αποδίδουν πρωταρχική σημασία
στην ψυχική υγεία των παιδιών. Συγκεκριμένα
ο Άγγλος καθηγητής της παιδαγωγικής ψυχο-
λογίας και διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος
Παιδαγωγικής έρευνας στην Αγγλία και την

Ουαλία Βen Morris δέχεται
τη φροντίδα περί την ψυ-
χική υγεία του μαθητή ως
εν εκ των σκοπών της αγω-
γής.

Με την απαλλαγή του
παιδιού από τα ψυχολογι-
κά του προβλήματα, ο ψυ-
χοδυναμισμός του στρέφε-
ται σε δραστηριότητες χρή-
σιμες και αποδεκτές μέσα
και έξω από το σχολείο,
αλλά και η προσωπικότητα μπορεί να ξεδιπλωθεί
και να ολοκληρωθεί.

Πολλές φορές τιμωρούνται σκληρά μειωμένες
σχολικές, επιδόσεις που αποδίδονται στην οκνη-
ρία ή την αμέλεια του μαθητή, ενώ πίσω τους
κρύβονται – ανύποπτες – ποικίλες οργανικές
ανεπάρκειες ή σωματική και ψυχοπνευματική
ανεπάρκεια ανωριμότητας. Η παιδαγωγική ψυ-
χολογία επισημαίνει και προσπαθεί με έρευνες
να εντοπίσει και να προσδιορίσει τους κινδύνους
που εγκυμονεί η λανθασμένη και μη ψυχολογικά
θεμελιωμένη εκπαίδευση πάνω στην ψυχική
υγεία, τη διανοητική λειτουργία και την ψυχο-
συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή.

Από αρχαιοτάτων χρόνων
οι πανδημίες αποτελού-
σαν βασικό πλήγμα για

την ανθρωπότητα. Οφείλονται
σε ανεξήγητους παράγοντες που
κατάφεραν να αλλάξουν τον
ρού της παγκόσμιας κοινότητας
με καταστροφικό τρόπο. Οι επι-
δημίες λοιμωδών ασθενειών εξα-
πλώνονται με γρήγορους ρυθ-
μούς σε μεγάλη περιοχή και
απειλούν το σύνολο του πλη-
θυσμού. Σήμερα φαντάζουν όλα τόσο υπερβολικά
με τον κορωνοϊό. Καλούμαστε να ζήσουμε μια
σκληρή πραγματικότητα για αρκετό καιρό και τα
πράγματα να γίνονται δυσκολότερα σε οικονομικό
και ψυχολογικό επίπεδο. Έχουμε να κάνουμε με
κατάσταση πολιορκίας, λέτε και ζούμε σε συνθήκες
πολέμου χωρίς ορατό εχθρό. Γενεές που δεν έζη-
σαν πόλεμο καλούνται να περάσουν ημέρες πο-
λεμικές. Έκτακτες καταστάσεις που απαιτούν
έκτακτα μέτρα. ’Ολοι είμαστε σοκαρισμένοι, ανα-

στατωμένοι και το μυαλό μας κάνει
σκέψεις διάφορες, τι κάναμε λάθος
τι δεν υπολογίσαμε καλά, τι φταίει,
η κυβέρνηση, το υπουργείο, η μά-
ζωξη…

Ήδη μετράμε απώλειες, οικονομι-
κές δυσκολίες, μας κυριεύει η ανα-
σφάλεια ,η αδυναμία, η δυσπιστία,
δεν γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει
το μέλλον. Το ανθρώπινο είδος έχει
αντιμετωπίσει και επιβιώσει από
ιούς, τυφώνες, πανώλη και σκοτεινές

περιόδους, και παρόλα αυτά είμαστε εδώ και
συνεχίζουμε. Σίγουρα θα περάσει και αυτό.   Η
εκτίμηση της ερευνήτριας των νέων εμβολίων
Ρούθ Κάρον του πανεπιστημίου Τζόνς Χόπκινς
της Βαλτιμόρης είναι «…ότι ο κορωνοϊός θα είναι
μαζί μας και στο μέλλον. Αλλά μαζί μας είναι και
η γρίπη, χωρίς να κατεβάζει ρολά». Συνεπώς θα
τα καταφέρουμε και με αυτόν.

Η ελπίδα μου είναι ότι θα περάσει με το λιγότερο
δυνατό πόνο.

TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA TΩN AΠAN-

TAXOY MANΩΛIAΣΣITΩN
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Μικρασιατική Καταστροφή
«Κοκόρο ιτάι» (πονάει η καρδιά μου) 

– Πώς ένας Ιάπωνας καπετάνιος έσωσε

τους Έλληνες της Σμύρνης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

Στο Δημήτριο Σαλαμάγκα (1894-

1965) απόστρατο συνταγματάρχη

της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, τα

Γιάννινα χρωστούν πολλά. Και

κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας

του, αλλά κυρίως μετά την απο-

στράτευσή του (1936) ασχολή-

θηκε εντατικά και με θρησκευτική

ευλάβεια με την ανασύνθεση της ιστορίας της Ηπείρου

και κατά κύριο λόγο της πρωτεύουσάς της. Αγωνίστηκε

με τα γραπτά του κείμενα να συντηρήσει και να προ-

βάλλει την εθνική φυσιογνωμία του Ηπειρωτικού χώ-

ρου, να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια, να

προβληματιστεί πάνω σε πλήθος θεμάτων που απαι-

τούν ακόμα διερεύνηση και να περισώσει και αξιο-

ποιήσει αξιολογότατα κείμενα της νεότερης ιστορίας

μας. Τέλος ως βαθύτατα θρησκευόμενος άνθρωπος

ασχολήθηκε με την έρευνα και προβολή του έργου

των αγίων, που έζησαν και μαρτύρησαν στην Ήπειρο

και προσέφεραν με το κήρυγμα, την πίστη και το

μαρτύριο ανεκτίμητες υπηρεσίες στο υπόδουλο Γένος.

Η ΕΗΜ είχε τη γνώμη πως η βαθειά πίστη του συγ-

γραφέα στις αξίες του λαϊκού πολιτισμού ως μορφω-

τικού παράγοντα που σφυρηλατεί την πατριδολατρεία,

και η αφιερωμένη στη μελέτη της ιστορίας του

τρόπου ζωής του δικαιολογούσαν αυτή τη διάκριση.

Έτσι φιλοτέχνησε την προτομή του, έργο του γλύπτη

Κυριάκου Ρόκου, που στήθηκε στο άλσος. Τα αποκα-

λυπτήρια της έγιναν στις 11Μαίου 1969. Μετά το

τρισάγιο, ακολούθησε σύντομη προσφώνηση του

προέδρου της ΕΗΜ Κων. Φρόντζου, κατατέθηκαν

στέφανοι, και μίλησε για το έργο του ο γεν. γραμματέας

της ΕΗΜ Ιωάννης Νικολαΐδης.

Γνωριμία  με τα μνημεία
της πόλης των Ιωαννίνων

Παραμονή μαθητών στην ίδια τάξη

Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα μνημεία 

της πόλης των Ιωαννίνων, με την περιήγησή μας 

στο «Άλσος των Ιωαννίνων».

…συνέχεια στη σελίδα 4

…συνέχεια στη σελίδα 2

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολικός

Σύμβουλος Δ.Ε.

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ.

Πορευόμαστε 
εν μέσω κορωνοϊού…

Άσκεφτος νους, διπλός ο κόπος

Θάνατος 
αγαπημένων 

μας προσώπων
Στη 

σελ.5



•Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Φίλιππας

Μ. Μάρκου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα

παιδιά του, τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς

•Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο Δημοσθένης

Χρόνης γιος της Αλεξάνδρας και του Στυλιανού.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα

παιδιά του, τα εγγόνια, τους συγγενείς και φίλους. 

•Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 κόπηκε το νήμα

της ζωής του Χαρίλαου Β. Μπέλλου. 

Η κηδεία του έγινε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στον

ιερό ναό Αναλήψεως στα Σύβοτα.

Θλίψη για τη  Μανωλιασσίτικη κοινότητα σκόρπισε

η είδηση για την απώλεια του Χαρίλαου σε ηλικία 71

ετών  από ανακοπή καρδιάς. 

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγό

του Λαμπρινή, στα παιδιά του Βασίλειο, Γεώργιο, Αι-

κατερίνη και Σπύρο, στους  φίλους και συγγενείς.

•Απεβίωσε η Αθηνά Γιωτάκη, σύζυγος Γεωργίου. 

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στο γιο, τη νύφη

και τις εγγονές της.

Αιωνία η μνήμη αυτών!

Στις οικογένειες των εκλιπόντων 

εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. 
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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.

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη της

Αθηνάς Γ. Γιωτάκη αντί για στεφάνια προσφέρουν

χρηματικά ποσά στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μα-

νολιάσας οι κάτωθι:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά σου Χρήστος και Μαρίνα και εγγονές

σου

Γιωτάκη Βασιλείου

Γιωτάκη Χριστίνας

Γιωτάκη Θεοδώρου

Πηγαδίτη Χρήστου

Γούση Χριστόφορου

Γούση Αλεξίου

Αδελφότητα Μανολιασιτών Αθηνών

Ίσκου Ελένης

Μπέλλου Αφροδίτης

Τζίμα Μιχαήλ

Παππά Παύλου

Μπέλλου Βασιλείου

Κουβέρη Παρασκευής

Γιωτάκη Νικολάου

Ίσκου Γεωργίου

Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου

Γιωτάκη Αντιγόνης

Μέμιτσα Μιχαήλ

Μέμιτσα Ελένης

Τζίμα Ευαγγέλου

Γιωτάκη Στεφάνου 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στην του Δημο-

σθένη Χρόνη αντί για στέφανα προσέφεραν χρηματικά

ποσά στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μανολιάσας οι

κάτωθι:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η κόρη σου Φρειδερίκη Κίτσου και εγγόνια Κί-

τσου Λάμπρου.

Τα παιδιά σου Ζαχαρίας και Αγνούλα Χρόνη.

Το εγγόνι σου Χρόνη Αλέξανδρου

Τα εγγόνια σου Αγγελική Χρόνη – Καράπαλ;;;

Τα εγγόνια σου Κωνσταντίνα Χρόνη – ERYNE

Τα αδέλφια σου Νικόλας και Βούλα Χρόνη 

Παππά Ευαγγέλου

Παπαθανασίου Παναγιώτα και Νικόλαος

Ντάφλου Ναπολέων

Ίσκου Γεωργίου

Λιόντου Ηλία

Παναγιώτου Βασιλείου

Νίκου Αθηνάς

Ίσκου Κωνσταντίνου

Γιωτάκη Αριστοτέλης

Γούση Μανολιασιτών Αθηνών

Γιωτάκη Χαρίκλειας

Ντάφλου Αφροδίτης

Παππά Παύλου

Μπέλλου Αφροδίτης

Ντάφλου Αλίκης

Τζίμα Ευαγγέλου του Παναγιώτη

Τζίμα Μιχαήλ

Ίσκου Ελένης

Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου

Κουβέρη Παρασκευής

Ντάφλου Κων/νου

Μπέλλου Δημητρίου

Γιωτάκη Νικολάου

Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου

Φώτη Κίτσου

Πρεσβυτέρα Ζυγούρη Αναστασίας

Γιωτάκη Στεφάνου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το σχολείο ως μέσο διαπαιδαγώγησης πρέπει
να είναι ναός της αγωγής και όχι μία εκπαιδευτική
μηχανή. 

Η σχολική τάξη δυναμικό και κοινωνικό σύνολο
δοκιμάζεται σ’ αυτή περισσότερο η ψυχική και
φυσική αντοχή των παιδιών παρά οι ικανότητές;
τους λέει ο παιδοψυχολόγος Δ. Ζάχος. Και έτσι
να περιοριστεί αργότερα η αύξηση των ναρκο-
μανών.

Στην εκπαιδευτική πορεία έκρινα στάσιμη μόνο
μία μαθήτρια σε συνεργασία με τους γονείς της. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από είκοσι

έρευνες που αναφέρονται και στο βιβλίο έρευνας
των εκπαιδευτικών ΕΛ. ΛΑΖΟΥ και ΕΥΘ. ΛΑΜ-
ΠΡΟΥ.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Ψάχνοντας στο αρχείο  μου, βρήκα το έγγραφο

έγκρισης ως υποψήφιον του διδακτορικού μου
με επιβλέποντα και καθοδηγητή τον Πανεπιστη-
μιακό καθηγητή κ. Χαράλαμπο Νούτσο και έστω
και αργά λέω ένα ευχαριστώ. «Μπάμπη σε ευχα-
ριστώ».

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

Μια σταγόνα αίμα, 

σώζει μια ολόκληρη

ζωή!

Γίνε κι εσύ εθελοντής 

αιμοδότης.

Παραμονή μαθητών στην ίδια τάξη
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΛIMANI PAΦHNAΣ 

THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH
NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ



Τ’αχνάρια Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 3

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΩΝ
Μανολιάσα 7/9/2020
ΠΡΟΣ: ΑΠΕΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπόψιν κας Μούλια & και Πατεράκη
Κοιν.:1. Γραφείο Δημάρχου κου Μωϋσή Ελισάφ.
2.Γραφείο Προέδρου ΔΕΥΑΙ κο Αριστείδη

Μπαρτζώκα.
3.Αντιδήμαρχο Δημ. Εν. Πεδινής κο Ευάγγελο Πήχα.

ΘΕΜΑ:
Μη επαρκή ύδρευση 

κοινότητας Μανωλιάσας
Σας ενημερώνω ότι στην Τοπική Κοινότητα

Μανολιάσας από την 1 Σεπτεμβρίου 2020
υπάρχει έλλειψη νερού για την ύδρευση
λόγω ανοβρίας, και οι ποσότητες από την
υδρομάστευση που μας τροφοδοτούσε να
μην επαρκούν, με συνέπεια οι κάτοικοι της
να λένε το νερό νεράκι.

Από το Σεπτέμβριο του 2019 προέβηκα
σε αιτήσεις στο Δήμο Ιωαννιτών & στην
ΔΕΥΑΙ, (διότι και τότε δεν υπήρχε νερό),
αλλά ακόμη δεν έχει γίνει κάτι, έτσι ώστε να
λυθεί το πρόβλημα αυτό.

Από το 1978 στην περιοχή του «ΚΕΦΑ-
ΛΟΒΡΥΣΟΥ» στα όρια της τότε κοινότητας
Μανολιάσας με την τότε κοινότητα Μελιγγοί,
η κοινότητα Μανωλιάσας προχώρησε σε
εργασίες για την κατασκευή υδρομάστευσης
και με αντλίες έστειλε στο χωριό το νερό και
από τότε υδρεύεται από αυτό το σημείο.

Μετά από χρόνια από το ίδιο σημείο
υδρεύτηκε και η κοινότητα του Θεριακησίου
και της Κοπάνης.

Μετέπειτα υδρεύτηκε και η Δωδωνούπο-
λη.

Το 2011-2012 ο τότε Δήμος Αγίου Δημη-
τρίου προχώρησε σε νέες παροχές ύδρευσης
PVC για την κοινότητα Θεριακησίου & Κο-
πάνης καθώς και επέκταση αυτού σε άλλες
κοινότητες του (έως τα ΙΚΕΑ)!!!!.

Όταν τελείωσε το έργο και το σύνδεσαν
στην υδρομάστευση (μέσα σε μια νύχτα έκα-
ναν τη σύνδεση στην υδρομάστευση, μάλλον
φοβόταν τις αντιδράσεις μας) οι υπεύθυνοι
ανέβασαν την φ140 που είχε η κοινότητά
μας που πηγαίνει στο αντλιοστάσιό μας,
κατά 30- 40 εκατοστά ψηλότερα από τις
δικές τους, χωρίς να μας ενημερώσουν.

Έως και πέρυσι το 15Αύγουστο η ύδρευση
του χωριού μας εξελισσόταν ομαλά.Λόγω
ανομβρίας πέρυσι ίο 15Αύγουστο ίως και
τις αρχές Νοεμβρίου η ύδρευση γινόταν με
δυσκολία & με την τροφοδοσία με νερό με
υδροφόρες.

Φέτος από τις αρχές του Σεπτεμβρίου
ξαναδημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Με ιδιωτικές υδροφόρες που πλήρωσα ο
ίδιος έως και το Σάββατο 5/9/2020, δεν
υπήρχε πρόβλημα υδροδότησης, μόνο στα
ψηλά σημεία του χωρίου.

Από σήμερα το πρόβλημα έχει γίνει υπαρ-
κτό σε όλο το χωριό.

Σας παρακαλώ όπως προβείτε στις απα-
ραίτητες ενέργειες για να δοθεί μια λύση με
την σύνδεση από την υδρομάστευση αγωγού
σε υπάρχων αγωγό φ110 που είναι ανενεργός
και είναι τοποθετημένος σε κατώτερο σημείο
από τον δικό μας και να καταργηθεί ο δικός
μας.

Έτσι άμεσα θα υδροδοτηθεί τo χωριό μας
και θα υπάρξει χρόνος να δοθεί μια οριστική
λύση με την συνεργασία των Δήμων Ιωαννι-
τών & Δήμου Δωδώνης.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μανολιάσας
Μπέλλος Δημήτριος

Ταχ. Δ/νση: 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ιωάννινα.
09 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνης 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Αρ. Πρωτ. 110001
Πληροφορίες: Εμμ. Πατεράκης
Σχετ. 101335,109189
Τηλέφωνο: 26510-90235
Fax: 26510-90220
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Εmail: Paterakis@apdhp-dm.gov.gr
http: http://www.apdhpeiron.gov.gr

ΘΕΜΑ: Επέμβαση στις πηγές 
Κεφαλόβρυσου του Δ. Δωδώνης
ΣΧΕΤ.: 1. Η Κ.Υ.Α. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014)

«Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων της αξιο-
ποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των
αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως αυτή διορθώθηκε (ΦΕΚ 3142/Β/-
2014) και τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 101123/1’7-05-
2015 (ΦΕΚ 1435/Β/10-7-2017), την Κ.Υ.Α. 170766/16 (ΦΕΚ
69/Β/22-01-2016) και την Κ.Y.Α. 140424/06-03-2017 (ΦΕΚ
814/Β/14-03-2017).

2. Η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ.
907/21-12-2017 (ΦΕΚ 4664/Β/29-12-2017) «Έγκριση της 1ης

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορ-
ροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και
της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων».

3. Η Απόφαση ΓΓ ΑΔΗΔΜ με αρ. 3385/83/20-02-2012
(ΑΔΑ:ΒΟΖΝΟΡ1Γ-0ΗΟ) «Χορήγηση αδείας χρήσης νερού
(υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης) στον Δήμο Δωδώνης για
υφιστάμενη υδρομάστευση υδρευτικής χρήσης στη θέση
«Κεφαλόβρυσο» Τ.Κ. Μελιγγών Δ.E. Δωδώνης. Π Ε Ιωαννίνων,
Περιφέρειας Ηπείρου» για την υδροδότηση της Τ.Κ. Κοπάνης
και Τ.Κ. Θεριακησίου με 76.000κ.μ/έτος.

4. Η Απόφαση ΓΓ ΑΔΗΔ.Μ με αρ.3387/84/20-02-2012
(ΑΔΑ:ΒΟΖΝΟΡ1Γ-Β04) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού
(υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης) στον Δήμο Δωδώνης για
υφιστάμενη υδρομάστευση-πηγάδι υδρευτικής χρήσης στη
θέση «Κεφαλόβρυσο)» Τ.Κ. Μηλιγγών, Δ.Ε. Δωδώνης. Π.Ε.
Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» για την υδροδότηση της
Τ.Κ. Κωστάνιανης και των οικισμών Δωδωνούπολης και
Μπέρκο με 30.000κ.μ./έτος.

5. Η Απόφαση ΓΓ ΑΔΗΔΜ με αρ.3388/85/20-02-2012
(ΑΔΑ:ΒΟΖΝΟΡ1Γ-6ΗΒ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού)
(υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης) στο Δήμο Δωδώνης για
υφιστάμενη γεώτρηση υδρευτικής χρήσης στη θέση «Αγία
Παρασκευή», της Τοπικής Κοινότητας Μελιγγών, Δημοτικής
Ενότητας Δωδώνης του Δήμου Δωδώνης Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου».

6. Η Απόφαση ΓΓ ΑΔΗΔΜ με αρ.31630/814/18-07-2013
(ΑΔΑ:ΒΛ4ΤΟΡ1Γ-ΩΡΞ) «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου
αξιοποίησης υδατικών πόρων� στον Δήμο Δωδώνης Π.Ε.
Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Κατασκευή
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές Κεφαλόβρυσου
(β΄ φάση- αγωγός προς Τοπική Κοινότητα Κοπάνης)»».

7. Η Απόφαση ΓΓ ΑΔΗΔΜ με αρ.37798/978πε/17-03-
2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΠΟΡ1Γ-ΖΥ0) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού
στον Δήμο Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων από τις πηγές Κεφα-
λυβρύσου μέσω εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Θεριοκισίου
Δήμου Δωδώνης» για την υδροδότηση της Τ.Κ. Θεριοκισίων
με 76.650κ.μ/έτος.

8. Η Απόφαση ΓΓ  ΑΔΗΔΜ με αρ. 134227/14-09-2017
(ΑΔΑ: Ω2Β20Ρ1Γ-Ε4Ε) «Τροποποίηση ανανέωση της με αρ.
πρωτ 3388/85/20-2-2012 Άδειας Χρήσης Ύδατος ως προς
την κατηγορία χρήσης ύδατος από ύδρευση σε μικτή χρήση
υδρευτική- αγροτική από γεώτρηση που βρίσκεται σε αγρο-
τεμάχιο έκτασης 15.375 τ.μ. με αρ. 1097 Διανομής Μελιγγών
1952, στη θέση «Αγιά Παρασκευή στην Τ.Κ. Μελιγγών, Δ.Ε.
Δωδώνης, Δήμου Δωδώνης. Ν. Ιωαννίνων με δικαιούχο το
Δήμο Δωδώνης» με συνολική μέγιστη απολήψιμη ποσότητα
61.617.50κ.μ.:έτος.

9. Το από 24-08-2020 έγγραφό σας (αρ.εισ. Δ/νσης
Υδάτων Ηπείρου 101335/24-08-2020) «Επέμβαση στις πηγές
Κεφαλοβρύσου και την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται

στα Διοικητικά όρια Κοινότητας Μελιγγών Δήμου Δωδώ-
νης.

10. Η από 25-08-2020 αυτοψία υπαλλήλων της Δ/νσης
Υδάτων.

11. Το από 07-09-2020 έγγραφο του προέδρου της Τ.Κ.
Μανολιάσας (αρ.εισ. Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου 109189/08-
09-2020) «Μη επαρκή ύδρευση κοινότητος Μανωλιάσας»
με συνημμένο το από 05-09-2019 έγγραφο του προέδρου
της Τ.Κ. Μανολιάσας προς ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.

Μετά το παραπάνω έγγραφό σας (σχετική 9), σάς ενη-
μερώνουμε ότι δεν είναι σε γνώση μας οι εργασίες που
πραγματοποιούνται στην περιοχή της υδρομάστευσης
των πηγών Κεφαλόβρυσου καθώς δεν έχει υποβληθεί στην
Υπηρεσία μας συνοπτική έκθεση εργασιών σύμφωνα με
την περίπτωση (στ) της παρ.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ
146896/2014 (1 σχετική). Η μη υποβολή συνοπτικής έκθεσης
εργασιών επισύρει κυρώσεις στον φορέα εκτέλεσης των
εργασιών σύμφωνα με την υποπερίπτωση (αα) της περί-
πτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 146806/2014
(1 σχετική).

Για την ύδρευση των Τ.Κ. Κοπάνης, Θεριακησίου, Κω-
στάνιανης καθώς και των οικισμών Δωδωνούπολης και
Μπέρκου από τις πηγές Κεφαλόβρυσου έχουν εκδοθεί
Αποφάσεις ΓΓ ΑΔΗΔΜ για άδεια χρήσης ύδατος (3, 4 και 7
σχετική). Επίσης, για την ύδρευση της Τ.Κ. Μελιγγών έχει
εκδοθεί η Απόφαση ΓΓ ΑΔΗΔΜ άδειας χρήσης ύδατος από
γεώτρηση στη θέση «Αγία Παρασκευή» (5 σχετική) όπως
τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε (8 σχετική). Σε καμία από
τις παραπάνω Αποφάσεις δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης
νερού προς την ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για την ύδρευση της Τ.Κ.
Μανολιάσας. Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων οφείλει άμεσα να καταθέσει
στην Υπηρεσία μας αίτηση τροποποίησης της Απόφασης
ΓΓ ΑΔΗΔΜ με αρ.37798/978πε/17-03-2014 (7 σχετική) και
της Απόφασης ΓΓ ΑΔΗΔΜ με αρ. 134227/14-09-2017 (8
σχετική) σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 146896/2014 (1
σχετική), όπως προκύπτει από τα έγγραφα του προέδρου
Τ.Κ. Μανολιάσας (11 σχετική) για την κάλυψη των αναγκών
των κατοίκων της συγκεκριμένης Τοπικής Κοινότητας.

Η επάρκεια των ποσοτήτων νερού από τις πηγές Κεφα-
λόβρυσου και από τη γεώτρηση στη θέση «Αγία Παρασκευή»)
για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων χρήσεων
στην περιοχή θα προκύψει μετά την εκπόνηση ειδικής
υδρογεωλογικής μελέτης από τον Δήμο Δωδώνης, η οποία
πρέπει να εκπονηθεί έως το 2021 στο πλαίσιο του καθορι-
σμού Ζωνών Προστασίας για τα σημεία υδροληψίας που
εξυπηρετούν σημεία ύδρευσης, σύμφωνα με το Μετρό
Μ05Β0401 «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων
προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται
για ανθρωπινή κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστή-
ματα της Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με
αρ.907/21-12-2017 (2 σχετική).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω σχετικές
πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ.
Η ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΥΡΗΛΙΑ ΜΟΥΛΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμος Δωδώνης.
i. Γραφείο Δημάρχου Αγία Κυριακή, 45500, Δωδώνη
ii. Συμβούλιο Τ.Κ. Κοπάνης, Κοπάνη, 45500 (υπ’ όψιν προ-
έδρου Δρόσου Ιωάννη).
2. ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δήμος Iωαννίνων.
i. Γραφείο Δημάρχου, Πλατεία Α. Παπανδρέου 5, 45221,
Ιωάννινα
ii. Συμβούλιο Τ.Κ. Μανολιάσας, Μανολιάσα, 45500 (υπ’
όψιν προέδρου Μπέλλου Δημήτριου).

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χ.Α.
2. Γ.10.4 (Δ. Δωδώνης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συνέχεια στη σελίδα 4
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ- ΠΕΛΛΕΡΕΝ

O Γεώργιος Χατζής –Πελλερέν (1881-1930) ανήκει

στη γενιά εκείνων που λάμπρυναν την ιστορία της

Ηπείρου με τους εθνικούς αγώνες τους  και την

πνευματική προσφορά τους. Μαχητής που επέσυρε

τη μήνη του Τούρκου δυνάστη και καταδικάστηκε

γι’ αυτό σε θάνατο,

δημοσιογράφος από

τους πιο δόκιμους

που θα μπορούσε να

διευθύνει τη σοβα-

ρότερη ελληνική

εφημερίδα και να την

αναδείξει ,εκλεκτός

ποιητής και πεζογρά-

φος. Η ΕΗΜ φιλοτέ-

χνησε την προτομή

του, έργο του γλύ-

πτη Κυρ. Ρόκου  και την έστησε στο άλσος των

ποιητών. Τα αποκαλυπτήρια της έγιναν το 1973. 

ΓΙΟΣΕΦ ΕΛΙΓΙΑ (1901-1931)

Ο Γιοσέφ Ελιγιά (το πραγματικό του όνομα ήταν

Ιωσήφ Καπούλια) γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1901.

Σπούδασε στο γαλλόφωνο γυμνάσιο της Alliance

Israelite. Το 1922 πήγε στην Αθήνα και εργάστηκε

σε ιδιωτικά σχολεία ως καθηγητής της γαλλικής

γλώσσας. Το 1930 διορίστηκε καθηγητής της γαλ-

λικής στο γυμνάσιο του Κιλκίς, από όπου μεταφέρ-

θηκε εσπευσμένα στην Αθήνα και πέθανε στον

Ευαγγελισμό από τύφο το 1931. Συνεργάστηκε με

το περιοδικό «Νουμάς», με τη «Νέα Εστία» κ.ά.

Μέχρι το θάνατό του υπήρξε τακτικός συνεργάτης

της «Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας» του

Πυρσού για την οποία έγραψε διάφορα άρθρα για

την εβραϊκή θρησκεία και φιλολογία. Έγραψε επίσης

ποιήματα και κριτικές και μετέφρασε εβραϊκά κείμενα

κυρίως από τη Βίβλο, όπως το «Άσμα Ασμάτων», τη

«Ρούθ», τους «Ψαλμούς» κ.ά., ενώ παράλληλα έκανε

γνωστή στην Ελλάδα και την νεότερη εβραϊκή

ποίηση και πεζογραφία. 

Σε αυτό το γλυπτό βλέπουμε την προτομή του

Γιοσέφ Ελιγιά ντυμένο, από τον καλλιτέχνη με κο-

στούμι, γραβάτα, πουκάμισο αλλά και πλούσια μαλ-

λιά. Η κατασκευή του έχει γίνει από μέταλλο. Στην

μεταλλική πλάκα ακριβώς κάτω από την προτομή

που παρουσιάζει το έργο τέχνης:

ΓΙΟΣΕΦ ΕΛΙΓΙΑ (1901-1931)

Ψευδώνυμο του Ιωσήφ  Καπούλια

Ποιητής – Μεταφραστής

Νικόλας 1966

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγιναν το 1966.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

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

Θάνατος:Όλα θλιβερά κι απ’ το καμπαναριό κατά-

μαυρο η καμπάνα μας βάφει και τον αγέρα.

Το να θυμάσαι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξε-

χάσεις  σημειώνει  ο  ιδρυτής  της  ψυχανάλυσης  Σ.

Φρόυντ.

Όταν το άτομο χάνει ένα αγαπημένο του πρόσωπο,

το πένθος είναι η φυσιολογική συνέπεια στην επώδυνη

αυτή  εμπειρία. Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  απώλεια,

τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση του πένθους.

Σε μία προσπάθεια χαρτογράφησης του ζητήματος

της θνητότητας και των διεργασιών του πένθους και

του θανάτου o R. Neimeyer, διατυπώνει ένα πλαίσιο

αρχών που συνοψίζεται στα εξής:

1) Ο θάνατος ως γεγονός είναι δυνατό να επικυρώ-

σει ή να ακυρώσει τις εξηγήσεις, προσδοκίες, αναπα-

ραστάσεις μέσα από τις οποίες κατανοούμε τον κόσμο

βάσει  των  οποίων  ζούμε    ή  να  αποτελέσει  πρωτό-

γνωρη  εμπειρία  για  την οποία δε  διαθέτουμε προ-

σόντα.

2) Ο θάνατος είναι μία προσωπική ιδιοσυγκρασιακή

διεργασία και αναπόσπαστο μέρος της αίσθησής μας

για το ποιοί είμαστε.

3) Κατασκευάζουμε και ανακατασκευάζουμε την

ταυτότητά μας ως επιζώντες μιας απώλειας σε ένα

πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τους άλλους.

Κάθε άνθρωπος, κάθε σχέση, κάθε χρονική στιγμή

και συγκυρία, είναι μοναδικές και αυστηρά προσω-

πική διεργασία του πένθους.

Όταν βρεθούμε σε μία τέτοια θέση της ζωής μας,

είναι σημαντικό να καταφέρουμε να εκφράσουμε τα

συναισθήματα μας, να αναζητήσουμε τη στήριξη που

χρειαζόμαστε από τους δικούς μας να φροντίσουμε

τον εαυτό μας όπου θα μπορέσει να μειωθεί η θλίψη

του πένθους.

Η  συνειδητοποίηση  ότι  ο  αγαπημένος  μας  που

έφυγε για πάντα ζει μέσα μας μπορούν να αποτελέ-

σουν ένα απόθεμα δύναμης τις δύσκολες στιγμές.

Τέλος ας θυμόμαστε ότι αυτά που κατέχουμε, αλλά

και  όσα  αντιπροσωπεύουμε  στα  μάτια  των  άλλων,

είναι μικρής σημασίας μπροστά που πραγματικά είμα-

στε.

Κλείνοντας  ένα  μικρό

απόσπασμα από ένα ποίημα

ανάτασης της Λίμα Κιντάνα:

… Η ζωή είναι πυρσός που

περνάει  από  χέρι  σε  χέρι,

από  άνθρωπο  σε  άνθρωπο

από σπόρο σε σπόρο,  είναι

μία  μεταβίβαση  χωρίς  επι-

στροφή  μία  αέναη  κίνηση

προς το μέλλον, σαν το φως

που διαλύει τα σκοτάδι…

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

α) Βίκυ Βάββα MSc δραματοθεραπεύτρια,

β) Ο δρόμος των δακρύων, 

γ) Opera, Αφήνοντας πίσω τον τρόμο του θανάτου

Άγρα.

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολικός

Σύμβουλος Δ.Ε.

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ.

Θάνατος αγαπημένων μας προσώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ 31-7-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Δημάρχου Κ. Μ. Ελισάφ

ΘΕΜΑ:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Σας προτείνω τα εξής έργα που πρέπει να γίνουν στην Τοπική Κοινότητα
Μανολιάσας για το 2021.

1. Γεώτρηση στη θέση «Κεφαλόβρυσο», για την επαρκή παροχή νερού.
2. Ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο

του χωριού.
3. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης του εσωτερικού δικτύου του χωριού

καθώς και αντικατάσταση – δημιουργία βανών.
4. Επέκταση αγωγού ύδρευσης από οικία Γεωργίου Π. Μπέλλου έως οικία

Αντιγόνης Π. Γιωτάκη.
5. Συντήρηση και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων.
6. Συντήρηση Στέγης του Δημοτικού Σχολείου καθώς και αντικατάσταση

των κουφωμάτων (πόρτες – παράθυρα) απλό σίδερο που είναι τώρα σε
PVC, για μόνωση και οικονομία.

7. Επέκταση κοινοτικού φωτισμού, σε διάφορα σημεία του χωριού.
8. Νέα ασφαλτόστρωση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου,

αντικατάσταση μετασκευών λόγω παλαιότητας, καθώς και περίφραξη του
χώρου αυτού με κάγκελα και τη συντήρηση της παιδικής χαράς.

9. Διάνοιξη δρόμων δασοπυρόσβεσης, στην κοινότητα.
10. Αντικατάσταση κάδων σκουπιδιών καθώς και προμήθειες κάδων ογ-

κωδών αντικειμένων και κάδων ανακύκλωσης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μανολιάσας
Μπέλλος Δημήτριος

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας
Συνέχεια από τη σελίδα 3
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Ιάπωνας έσωσε τους Έλληνες της
Σμύρνης – Η αληθινή ιστορία του:

Ολοκαύτωμα ψυχών. Ολοκαύτωμα
σωμάτων. Ο λόγος ήταν ο αφανισμός
των χριστιανικών λαών της Ανατολής.
Το τέλος της Σμύρνης και του οικου-
μενικού Ελληνισμού. Η Σμύρνη «πνί-
γηκε» στο αίμα. Ο Κεμάλ Ατατούρκ
σκόρπισε τον τρόμο, ενώ οι πολιτικοί
της Ελλάδας ευθύνονταν για εσχάτη
προδοσία.

Κλάμα, βουβό ή γοερό, των παιδιών
που έχασαν τους γονείς τους, των
γυναικών που βιάσθηκαν, των ανδρών
που σάλεψαν από την κτηνωδία. Στιγ-
μές που δοκιμάζεται η ανθρώπινη
φύση. Το δίλημμα άνθρωπος ή υπάν-
θρωπος πάντα παρόν.

«Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που
πήρα μαζί μου απ’ τη Σμύρνη ήταν το συναίσθημα
της ντροπής, διότι άνηκα στο ανθρώπινο γένος»,
γράφει ο τότε Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη
Τζορτζ Χόρτον (George Horton).

«Το χειρότερο ήταν οι γυναίκες με τα νεκρά
παιδιά. Δε μπορούσαμε να τις πείσουμε να μας
δώσουν τα πεθαμένα παιδιά τους. Είχαν τα παιδιά
τους, νεκρά ακόμα και έξι μέρες, αλλά δεν τα εγ-
κατέλειπαν. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
Τελικά έπρεπε να τους τα πάρουμε με τη βία»,
γράφει ο Έρνεστ Χεμινγουέι στο βιβλίο «Στην
εποχή μας» και στο κεφάλαιο με τίτλο «Στην προ-
κυμαία της Σμύρνης» (In Our Time – On the Quai
at Smyrna).

Εξαθλιωμένοι οι Έλληνες της Σμύρνης μαζεύτηκαν
στην αποβάθρα, πίστευαν πως οι Σύμμαχοι θα
τους βοηθούσαν, πως δεν θα άφηναν να γίνει η
καταστροφή. Τώρα, απλά ήλπιζαν πως θα τους
έσωζαν από το θάνατο. Αυτό όμως δεν συνέβαι-
νε.

«Είχαμε ρητές εντολές να μην επέμβουμε, να μη
βοηθήσουμε… Το πλοίο μας είχε τόση δύναμη

που θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε όλη τη
Σμύρνη και να σταματήσουμε το μακελειό, αλλά η
εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα… Ήμασταν
στο λιμάνι κι αυτές στην προκυμαία και τα μεσά-
νυχτα άρχιζαν να ουρλιάζουν. Στρέφαμε πάνω
τους τους προβολείς και κι αυτές τότε σταμα-
τούσαν…», γράφει ο Χέμινγουεϊ.

Η Μάρτζορι Χουσεπιάν Ντόμπκιν, Αμερικανίδα
αρμενικής καταγωγής, έγραψε ένα βιβλίο με τον
τίτλο Smyrna 1922: The destruction of a city (Σμύρνη
1922: Η καταστροφή μιας πόλης). Σε αυτό κατα-
γράφει τις μνήμες ενός πρόσφυγα: « Το νερό ήταν
γεμάτο πτώματα…Οι Τούρκοι περπατούσαν ανά-
μεσα στο πλήθος με σπαθιά, λήστευαν τον κόσμο,
άρπαζαν κορίτσια, έκαναν ό,τι ήθελαν. Τα γαλλικά,
αμερικανικά και βρετανικά πλοία δεν έκαναν
τίποτα για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους»
(Πηγή από το αρχείο της Εστίας Νέας Σμύρνης).

«Υπήρχαν πολλά εμπορικά και ξένα πλοία στο
λιμάνι του Τσεσμέ. Κανένα δεν δέχθηκε να επιβι-
βάσει τους απελπισμένους πρόσφυγες. Υπήρξαν
άντρες που προσπάθησαν να κολυμπήσουν μέχρι
τα πλοία και, μόλις έφτασαν, τους ψέκασαν με
καυτό νερό ή τους πέταξαν έξω…», γράφει στο

βιβλίο της με τίτλο Demetrios
the Survivor (Δημήτριος ο Επι-
ζήσας, 2002) η Τζασμίν Άντριους
(Jasmine P. Antrews). Πρόκειται
για ένα μυθιστόρημα βασισμένο
στις αληθινές εμπειρίες της οι-
κογένειάς της στην Τουρκία
(πηγή: Εστία Νέας Σμύρνης).

«Οι μουσικοί που ήταν επιβι-
βασμένοι στα αμερικανικά πο-
λεμικά πλοία είχαν εντολή να
παίζουν μουσική όσο πιο δυνατά
μπορούσαν, ώστε να πνίγουν
τις ικετευτικές κραυγές όσων
κολυμπούσαν. Οι Άγγλοι έριχναν
καυτό νερό στους άμοιρους που
έφταναν στα πλοία τους. Το λι-
μάνι είχε φράξει τόσο πολύ από
τα πτώματα, που οι αξιωματικοί

συχνά αργούσαν στις συναντήσεις τους για δείπνο,
καθώς τα πτώματα μπερδεύονταν στις προπέλες
από τις μαούνες τους»

.Οι μαρτυρίες δεν έχουν τέλος, όμως εκεί στην
κόλαση συνέβη κάτι ανέλπιστο που έσωσε την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και έγινε γνωστό πρό-
σφατα.

Ενώ τότε είχε δοθεί ελληνική βασιλική διαταγή,
που απαγόρευε στα ελληνικά πλοία να μεταφέρουν
τους κινδυνεύοντες Έλληνες από τη Σμύρνη ή τα
μικρασιατικά παράλια και τα ξένα πλοία έπαιρναν
μόνο όσους πολίτες είχαν διαβατήρια της σημαίας
που έφεραν, ένας καπετάνιος αγνόησε τις εντολές
και τις απαγορεύσεις των Τούρκων και έκανε κάτι
συγκλονιστικό.

Επρόκειτο για έναν Ιάπωνα καπετάνιο εμπορικού
πλοίου ο οποίος μπροστά στην τραγωδία που
έβλεπε δεν άντεξε και χωρίς να διστάσει πέταξε
όλο το πανάκριβο εμπόρευμα από μετάξι και
δαντέλα που είχε, προκειμένου να πάρει όσους
περισσότερους Έλληνες και Αρμένιους μπορού-
σε.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο.

Μικρασιατική Καταστροφή
«Κοκόρο ιτάι» (πονάει η καρδιά μου) 

– Πώς ένας Ιάπωνας καπετάνιος έσωσε τους Έλληνες της Σμύρνης

Ο Άγιος Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης,

το  προσφυγόπουλο  που  ήρθε  στην  Ελλάδα  μετά  τη

Μικρασιατική  καταστροφή,  έζησε  τα  περισσότερα

χρόνια της ζωής του στην Ήπειρο και στο Άγιο Όρος.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία με την ειδι-

κότητα του ασυρματιστή και επειδή γνώριζε τις δυνα-

τότητες του ασυρμάτου, αργότερα έλεγε «Μακάριοι

όσοι έπιασαν επαφή με τον Ουράνιο σταθμό και είναι

δικτυωμένοι με ευλάβεια με το Θεό.»

Μετά την αφυπηρέτησή του από το στρατό εγκατέ-

λειψε  τα  εγκόσμια  και  ακολούθησε  το  μοναχισμό.

Είχε Θεία φώτιση και χάρη και έκανε πολλά θαύματα

όταν ζούσε αλλά και όταν κοιμήθηκε. Υπάρχουν επώ-

νυμες μαρτυρίες για πέντε χιλιάδες θαύματα. Ακόμα

είχε τη χάρη να προβλέπει τα μελλούμενα γι’ αυτό το

όνομά του ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και έγινε

πασίγνωστος  σ’  όλες  τις  Ορθόδοξες  Χριστιανικές

χώρες  όχι  μόνο  μεταξύ  των  Χριστιανών  αλλά  και

μεταξύ άπιστων και αλλόθρησκων. Σ’ αυτό συνετέλεσαν

πολύ οι προφητείες του που έρχονταν στο φως της δη-

μοσιότητας. 

Ελάχιστες απ΄αυτές καταχωρούνται παρακάτω.

1. Έλεγε ο Άγιος:  «Θα έρθουν δύσκολα χρόνια,

θα γίνει μεγάλο τράνταγμα…… ο κόσμος θα σιχαθεί

τους πολιτικούς… θα δημιουργήσουν ένα χρέος τόσο

μεγάλο που ούτε τους τόκους δεν θα μπορέσουμε να

πληρώνουμε».

2. «Σάπισαν τα δίχτυα που κρατούσαν το λαό…Δεν

μπορούν να τον κουμαντάρουν… θα διαλυθεί θα πέσει

ο κομμουνισμός…» Η Σοβιετική Ένωση που ήλεγχε

τον μισό κόσμο κατέρρευσε το 1991.

3. «Την Ελλάδα την περιμένουν πολλά… Σε μερικούς

δεν  συμφέρει  να  υπάρχει  η  Ελλάδα….  Οι  εχθροί

θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι να μας τσαλα-

κώσουν…..  Δεν  πειράζει….  Οι  άνθρωποι  έχουν  τα

σχέδιά τους ….. Έχει όμως και ο Θεός τα δικά του…

…. Στο τέλος θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων

που  θα  αναγκαστούν  να  μας  βοηθήσουν…  όχι  από

φιλία  ή  δικαιοσύνη  αλλά  γιατί  έτσι  θα  τα  φέρει  ο

Θεός τα συμφέροντά τους… όμως και ο καθένας από

εμάς θα δώσει λόγο για τη στάση που κράτησε αυτά

τα δύσκολα χρόνια.» 

4.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ο  παρακάτω  διάλογος

μεταξύ  του  Αγίου  Παϊσίου  και  κάποιων  Ελλήνων.

Είπε ο Άγιος: «Ήρθαν κάποιοι εδώ και άρχισαν να

μου λένε πως θα γίνει πόλεμος και ότι οι Τούρκοι θα

μπούνε στην Ελλάδα και πως θα μας πάνε μέχρι τα

εξαμίλια της Κορίνθου (εξηγώντας έτσι με τον χαλα-

σμένο τους λογισμό την προφητεία του Αγίου Κοσμά

του Αιτωλού). Τότε τους περίλαβα και τους είπα ότι ο

χειρότερος εχθρός των Ελ-

λήνων  είναι  κάτι  Έλληνες

σαν και σας, που εν καιρώ

ειρήνης  διαδίδουν  πως  αν

τυχόν γίνει πόλεμος οι Τούρ-

κοι  θα  μας  πάνε  μέχρι  την

Κόρινθο… Ακόμα και αν θα

ήταν αλήθεια δε θα έπρεπε

να το λέτε… αυτό να μην το

ξαναπείτε πουθενά γιατί κά-

νετε  μεγαλύτερο  κακό  από

ό,τι θα έκαναν πολλές τουρ-

κικές μεραρχίες. Τα εξαμίλια που λέει ο Άγιος Κοσμάς

είναι τα έξι μίλια της υφαλοκρηπίδας… γι’ αυτό τρω-

γόμαστε με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια… Δε θα

μπούνε οι Τούρκοι στην Ελλάδα… θα τους βρει μεγάλη

συμφορά.»

Το όπλο των Διαβιβάσεων τον ανακήρυξε προστάτη

του και η μνήμη του Αγίου γιορτάζεται στις 12 Ιουλί-

ου.

Εύχομαι να έχουμε την ευλογία του και η χώρα μας

την προστασία του.

Ηλιούπολη, 9 Αυγούστου 2020

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης
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Δ’. Η IV Μεραρχία μετά την λήψιν των σχετικών

διαταγών του Γενικού Στρατηγείου δι’ ων ανεστέλλετο

η επίθεσις κατά των υψωμάτων της Μανωλιάσης

και διετάσσετο η τήρησις των κατεχομένων θέσεων

εξέδωκε τήν 16.30’ ώραν της 16 Ιανουαρίου διαταγήν

επιχειρήσεων διέτασσεν όπως:

Έκαστον των συνταγμάτων αυτής διάθεση εν

προφυλακαίς, ελαχίστην δύναμιν, του υπολοίπου

συγκεντρουμένου όπισθεν προς ανάπαυσιν.

Το εις την διάθεσιν αυτής 7ον σύνταγμα πεζικού

συγκεντρωθή εις Κοπάνην ως γενική εφεδρεία της

Στρατιάς με εντολήν καλύψεως συγκοινωνιών προς

την στενωπόν Τόσκεσι.

Η 2)ΙΙΙ ορειβατική πυροβολαρχία επανέλθη εις την

VIII Μεραρχίαν.

Το εν εφεδρεία 8ον σύνταγμα πεζικού αντικατα-

στήση κατά την νύκτα εκ των προφυλακών το 7ον

σύνταγμα πεζικού (2).

Εις εκτέλεσιν της διαταγής ταύτη; έλαβε χώραν

κατά την νύκτα της 16-17 Ιανουαρίου η αντικατά-

στασις εκ των ποοφυλακών του 7ου συντάγματος

πεζικού υπό του 8ου τοιούτου.

Το 8ον σύνταγμα πεζικού διέθεσεν εν τάγμα εν

πρώτη γραμμή, εν τάγμα αμέσως όπισθεν εν δευτέρα

και το τρίτον τάγμα εν εφεδρεία εις τας ΝΑ, κλιτείς

του όγκου της Μανωλιάσης.

Την 17ην Ιανουαρίου εξεδόθη διαταγή προς το

lloν σύνταγμα πεζικού, κατόπιν αναφοράς του, δι’

ης τω καθίστατο γνωστόν ότι η φύλαξις της·στενωπού

της Μανωλιάσης εξηκολούθει να ανήκη εις την IV

Μεραρχίαν και συνεπώς ο εις την περιοχήν Σπαρτίτσι

λόχος του να παραμένη εις την θέσιν του.

Την 18ην Ιανουαρίου το εις το δεξιόν της Μεραρχίας

9ον σύνταγμα πεζικού, προς τακτοποίησιν του με-

τώπου και προς πλήρη σύνδεσμον αριστερά μεν

μετά του 7ου συντάγματος πεζικού, δεξιά δε μετά

της II Μεραρχίας, έθεσεν εν πρώτη γραμμή και τα

τρία αυτού τάγματα, των οποίων όμως το πλείστον

της δυνάμεως διετηρείτο όπι-

σθεν εν εφεδρεία.

Την 19ην Ιανουαρίου εξε-

δόθη κατόπιν εντολής του

Γενικού Στρατηγείου διαταγή

ρυθμίζουσα τον εις πυρομα-

χικά ανεφοδιασμόν. Συμφώ-

νως προς ταύτην αι μονάδες

της Μεραρχίας θα ανεφο-

διάζοντο μερίμνη της συζυ-

γαρχίας πυρομαχικών πεζι-

κού, ήτις θα παρελάμβανε

τα μεν πυρομαχικά εκ του

Χανίου Εμίν Αγά, τα δε του

ορειβατικού πυροβολικού

εκ Καστρακίου, όπου θα μεταφέροντο μερίμνη της

Στρατιάς.

Την 15.30’ ώραν της 19ης Ιανουαρίου ο εχθρός

επωφελούμενος της Λίμνης ομίχλης επεχείρησεν

αιφνιδιασμόν κατά του δεξιού του 5ου πεζικού συν-

τάγματος αποκρουσθέντα.

Εν τω μεταξύ ο καιρός είχε τραπή επί τα χείρω.

Πυκνή χιών εκάλυπτε τα υψώματα, συχνά δε ομίχλη

εκώλυε και την ελαχίστην θέαν. Οι άνδρες υπέφερον

παρ’ όλας τας προσπαθείας περί ανακουφίσεως των

διατιθεμένων εις τας προφυλακάς, περιωρισθέντος

του αριθμού αυτών εις το ελάχιστον.

Τελικώς η διάταξις της Μεραρχίας την 20ήν είχε

της εξής μορφήν: 

Δεξιός υποτομεύς 9ον σύνταγμα πεζικού. Kαι τα

τρία τάγματα εν γραμμή (εκ του δεξιού II, IΙΙ, I), δια-

θέτοντα τα μεν II και III ανά δύο λόχους εν πρώτω

κλιμακίω, το δε ένα μόνον λόχον. Εκ των λόχων

του πρώτου κλιμακίου εις ουλαμός διετίθετο εν

γραμμή.

Κεντρικός υποτομεύς 8ον σύνταγμα πεζικού. Εν

τάγμα εν πρώτη γραμμή. Εν τάγμα, αμέσως όπισθεν

τούτου ως ενίσχυσις και το τρίτον τάγμα εν εφεδρεία

εις τας ΝΑ, κλιτύας του όγκου Μανωλιάσης.

Αριστερός υποτομεύς 11ον σύνταγμα πεζικού δια-

θέτον εν τάγμα εν πρώτη γραμμή και εν τάγμα εν

εφεδρεία, εξ ου πάλιν εις λόχος ετήρει τήν γραμμήν

του υψώματος Σπαρτίτσι. Το τρίτον τάγμα του

συν)τος ευρίσκετο υπό τας διαταγάς του αποσπά-

σματος Ολύτσικα.

Τα εν τη πρώτη γραμμή τμήματα λόγω του καιρού

αντικαθίσταντο κατά 24ωρον.

Ε’ Αποσπάσματα.

1) Απόσπασμα Μέτσοβου. Εναντίον τούτου οι

Τούρκοι ουδεμίαν κατέβαλον προσπάθειαν. Τα τμή-

ματα του αποσπάσματος ήσαν διατεταγμένα ως

έπεται: Το τάγμα εθνοφρουρών κατείχε τα χωρία

Γρεβενίτιον και Τρίστενον (διλοχία εις έκαστον χω-

ρίον). Η διοίκησις και δύο λόχοι του 21ου συντάγματος

πεζικού ευρίσκοντο εις το χωρίον Χρυσοβίτσαν. Ανά

εις λόχος του ιδίου συντάγματος ήτο εγκατεστημένος

εις τα χωρία Πέτρα Λιάπη, Δεμάτι και Γότισταν. Αι

υπόλοιποι δυνάμεις του αποσπάσματος (τρεις λόχοι

πεζικού και μία πυροβολαρχία) εις Μέτσοβον.

Την 19ην Ιανουαρίου προωθήθησαν προς το χωρίον

Λάϊστα εθελοντικά τινα σώματα, την δ’ επομένην

έτερα τοιαύτα έλαβον εντολήν να περιπολώσι

μεταξύ των χωρίων Γρεβενίτιον, Φλαμπουράρι και

Ελατοχώρι (Τσερνέσι).

Έναντι του αποσπάσματος ο εχθρός διέθετε την

20ήν Ιανουαρίου κατά πληροφορίας εκτός των επί

του Δρίσκου δυνάμεων και δύναμιν 1500 ανδρών

μετά 2 πολυβόλων και 4 πυροβόλων εις την περιοχήν

Καβαλάρι-Καλωτά-Στόλοβον. Ωσαύτως τμήμα 100

ανδρών εφέρετο κατέχον το Χάνι και την γέφυραν

Καμπέρ Αγά.

2) Απόσπασμα Αχέρωνος. Καταλαβόν τούτο

την ανατολικήν όχθην του πόταμου μετά την υπο-

χώρησίν του εκ Γλυκού παρέμεινεν εκεί ουδόλως

ενοχλούμενον υπό του εχθρού όστις γενόμενος

κύριος την 15 Ιανουαρίου των χωρίων Χόϊκας και

Γλυκύ ως και της ορεινής περιοχής του Ζαβρούχου

εις ουδεμίαν περαιτέρω ενέργειαν προέβη.

Την 20ήν Ιανουαρίου το απόσπασμα διαθέτον συ-

νολικήν δύναμιν 14 λόχων πεζικού, 5 βραδυβόλων

πυροβόλων και 300 εθελοντών, ήτο διατεταγμένον

ως εξής: Εις Βουβοπόταμον (Νεμίσταν) ο σταθμός

διοικήσεως του αποσπάσματος, το 11)17 τάγμα πε-

ζικού, δύο ανεξάρτητα τάγματα πεζικού, εξ ων το

εν διέθετεν ένα λόχον, και τρία βραδυβόλα ορειβατικά

πυροβόλα. Η κατάστασις των ανδρών απάντων των

τμημάτων τούτων κατόπιν του τελευταίου αιφνι-

διασμού, δεν ήτο ευχάριστος από απόψεως ηθικού.

Εις Καναλλάκιον το 1ον ανεξάρτητον τάγμα πεζικού

(διοίκησις, τρεις λόχοι) με δύο βραδυβόλα πυροβόλα

εις Μονήν Πούντας. Από Τσουκνίδας εις Βαλανιδόρ-

ραχον και μέχρι Αμμουδιάς (Σπλάντζας) εθελοντικά

σώματα Ηπειρωτών δυνάμεως 250 ανδρών, και δι-

μοιρία πεζικού. Βορείως της υπό του εχθρού κατα-

ληφθείσης περιοχής της Χόϊκας ο 4ος λόχος του

1ου ανεξάρτητου τάγματος παραμένων εις Αγίαν

Κυριακήν, εκάλυπτε τας εκ Δραγούμης και Γαρδικίου

δια Ζαβρούχου όρους διαβάσεις προς Σούλι. Έτι δε

βορειότερον ο εις Παρδαλίτσαν λόχος, υπαγόμενος

υπό τας διαταγάς του προηγούμενου εκάλυπτε τας

εκείθεν οδεύσεις.

Έναντι του αποσπάσματος Αχέρωνος ο εχθρός

κατείχε, κατά πληροφορίας, δι’ ανταρτικών σωμάτων

Τσάμηδων τα αντερείσματα δυτικώς του ποταμού,

διαθέτων επί πλέον περί τους χιλίους άνδρας

τακτικού στρατού μετά 2 ταχυβόλων ορειβατικών

πυροβόλων. Η τελευταία αυτή δύναμις εφέρετο

κατανεμημένη και κινούμενη μεταξύ Παραμυθιάς

και Πάργας.

3) Το απόσπασμα Ολύτσικα έχον τον σταθμόν

διοικήσεώς του εις το χωρίον Μπαουσιρί είχε την

εξής διάταξιν:

Το Ι)11 τάγμα μετά του λόχου ευζώνων κατείχε

τα χωρία Δραμεσού και Αγία Αναστασία και έφρασσε

την οδόν Παραμιθιάς-Ιωάννινα. Εκ της διλοχίας πε-

ζικού εις λόχος κατείχε τας δυτικώς του χωρίου

Μπαουσιοί οδεύσεις προς Παραμυθιάν, ο δε έτερος

τα χωρία Πατούσι και Βαλανιδιά. Η διλοχία εθνο-

φρουρών κατείχε διά λόχου το χωρίον Τσαρίτσιανα

και την δίοδον των Δύο Βουνών, διά του ετέρου δε

τα χωρία Λίππα και Λιβιάχοβον.

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 διαδραματί-

στηκαν 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 108

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο



•Ένας Σκωτσέζος πήγε στο Λονδίνο για να επι-
σκεφτεί ένα φίλο του. Ο φίλος του χάρηκε πολύ
και του πρότεινε να τον φιλοξενήσει για λίγες
μέρες. 

Ο Σκωτσέζος δέχτηκε με χαρά την πρόταση
του φίλου του. Πέρασε μια εβδομάδα και ο Σκω-
τσέζος δεν φαινόταν διατεθειμένος να φύγει. Κα-
λοπερνούσε, και ο φίλος του από ευγένεια δεν
του έλεγε να φύγει και συνέχιζε να τον περιποιείται. 

Οι μέρες περνούσαν, έφτασε το καλοκαίρι και ο
Σκωτσέζος δεν έλεγε να γυρίσει στο σπίτι του στη
Σκωτία. Ο οικοδεσπότης βρίσκονταν σε δύσκολη

θέση και δεν ήθελε να φανεί ότι τον διώχνει και
του είπε: 

«Ρε φίλε δεν νομίζεις ότι η γυναίκα σου και τα
παιδιά σου θα ευχαριστηθούν πολύ να περάσετε
μαζί τις καλοκαιρινές διακοπές που πλησιάζουν?» 

«Έχεις δίκιο, λέγει ο Σκωτσέζος, δεν το σκέφτηκα
καθόλου αυτό, τώρα όμως που μου το θύμισες,
θα τους πάρω τηλέφωνο να έρθουν και αυτοί εδώ
για να περάσουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι.»

•Ένας παππούς και μια γιαγιά ένα βράδυ έβλε-
παν τηλεόραση και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά

τους ο Χάρος. «Ποιος είσαι εσύ;» ρωτάει η
γιαγιά. «Ο Χάρος»  «Και τι θέλεις;» ρωτάει
ο παππούς. 

«Ήρθα να πάρω τον ένα από τους δυο
σας.» «Πάρε εμένα», λέει ο παππούς «και
άσε τη γυναίκα μου να ζήσει.» 

«Όχι, εμένα πάρε» λέει η γιαγιά «γιατί
εγώ χωρίς τον παππού δεν μπορώ να
ζήσω.» 

«Σας δίνω διορία δυο ώρες να αποφασί-
σετε και θα ξανάρθω.» 

Ο παππούς και η γιαγιά δεν μπόρεσαν
να πάρουν κάποια απόφαση. Τότε ο παπ-
πούς λέει «θα πάω στην  εκκλησία να
συμβουλευτώ τον παπα-Γιώργη.» 

Φεύγει ο παππούς αλλά
ξέχασε να πάρει τα κλειδιά
του σπιτιού του και γυρίζει
να τα πάρει. Χτυπάει το
κουδούνι. «Ποιος είναι;» ρω-
τάει η γιαγιά. Και ο παπ-
πούς για να την τρομάξει
της λέει «ο Χάρος». Τότε η
γιαγιά του λέει «είναι στην
εκκλησία πήγαινε να τον
πάρεις.»

•Δυο γειτόνισσες που δεν
είχαν καλές σχέσεις έψα-
χναν αφορμές για να προ-
σβάλει η μια την άλλη. Μια
μέρα συναντήθηκαν στο δρόμο και ρωτάει η μια
την άλλη: 

«Δε μου λες, την περασμένη εβδομάδα ήσουν
άρρωστη;» 

«Όχι δεν ήμουν, γιατί ρωτάς;» 
«Επειδή έβλεπα το γιατρό να μπαινοβγαίνει στο

σπίτι σου.» 
«Και τι έγινε;» της απαντάει η άλλη. 
«Όταν μπαινόβγαινε ο στρατηγός στο σπίτι σου

είχαμε πόλεμο;»

Το σκεύος της φωτογραφίας λέγονταν κα-

βουρδιστήρι ή ψήστης, γιατί με αυτό κα-

βούρδιζαν τον καφέ,το κριθάρι ή τον ρεβύθι,

μέχρι τη δεκαετία του 60 στο χωριό μας.

Σε πολλά από τα σπίτια ένα από τα μαγει-

ρικά σκεύη,τις κατσαρόλες,τα τεντζερέδια

και τα χαλκώματα ήταν και το καβουρδιστήρι

δηλαδή ο ψήστης ή ψήστρης.

Το καβουρδιστήρι ήταν μια  κατασκευή

που αποτελείτο από μια σιδερένια βέργα

που πέρναγε μέσα  από ένα τσίγγινο κίλυνδρο.  Ο κίλυνδρος έφερε συρταρωτό

άνοιγμα για να ρίχνουν  τους σπόρους. Η σιδερένια βέργα ήταν έτσι φτιαγμένη

για να περιστρέφεται με το χέρι, όταν έψηναν το άλλο  άκρο της βέργας το

στήριζαν στην κρεμαστάλα αν ήταν στο τζάκι ή στην πυροστιά. Άναβαν

φωτιά, έριχναν τους σπόρους του άψητου καφέ αν είχαν ή του κριθαριού ή

του ρεβυθιού μέσα στον κίλυνδρο ,έκλειναν ερμητικά το παραθυράκι και

έψηναν τους σπόρους περιστρέφοντας σιγά-σιγά τον ψήστη Η τοποθέτηση

του κυλίνδρου ήταν τέτοια, ώστε ο κύλινδρος με το περιεχόμενο του καφέ

να βρίσκεται ακριβώς επάνω από την φωτιά. Με ένα μικρό ξύλο, άνοιγαν κά-

που- κάπου την πορτούλα για να ελέγξουν αν πήρε χρώμα ο καφές και το

καβούρδισμα ήταν το επιθυμητό. Το ψήσιμο γινόταν πάνω από κάρβουνα, όχι

σε δυνατή φωτιά, για να μην «αρπάξει» ο καφές, δηλ. να μην καούν οι κόκκοι,

αλλά να ψηθούν αργά και ομοιόμορφα και να αναδειχθεί το υπέροχο άρωμά

του.

Όπως προαναφέρθηκε, από την «πορτούλα», δηλ. το μικρό άνοιγμα που

είχε ο ψήστης, η νοικοκυρά παρακολουθούσε το ψήσιμο των κόκκων

Μετά το ψήσιμο άφηναν τους σπόρους να κρυώσουν και ακολουθούσε το

άλεσμα με τον ειδικό μύλο του

καφέ, αν δεν υπήρχε μύλος

στούμπαγαν  τους σπόρους με

το γουδί.  

Με τον ψήστη εκείνα τα χρό-

νια εκτός  από τον καφέ, το

κριθάρι και το ρεβύθι  ψήναμε

και τους σπόρους από το κα-

λαμπόκι και κάναμε τις παπα-

δίτσες, αυτό που σήμερα το

λέμε πόπ-κόρν.

ο ψήστης: Μια συσκευή (που

την έφτιαχναν στα παφιλάδικα,

δηλ. στα εργαστήρια όπου κα-

τασκεύαζαν αντικείμενα από

πάφιλα, λευκοσίδηρο)
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Λαογραφ ία -  Παράδοση

• Γκίζα (η) Ανάλατο γαλακτοκομικό προϊόν σε στε-

ρεά μορφή

•Γκιλντάρες (οι) Κύβιση και ανακύβιση, κωλοτούμ-

πες

•Δροτσίλι (το) Μικρό σπυράκι στο πρόσωπο

•δαγκανιέμαι κουνιέμαι περίεργα, πάω γυρεύον-

τας π.χ. «μη ζαγκανιέσ’ ωρε παιδί μ’»

•ζάρκο (το) το γυμνό, μπλετς

•ζιάπα (η) ο μεγάλος σε μέγεθος βάτραχος, γνω-

στός και ως μπράσκα

•ζιουμπάς (ο) ο πολύ κοντός άνθρωπος

•ζμπουδιέμαι παραπατάω (συνήθως έχουμε και

πτώση), σκοντάφτω

•κλιτσνάρ (το) το τσιγκέλι

•κόκκαλο (το) μτφ. ο μεθυσμένος π.χ. «έγνα χτε…

μπιτ κόκκαλο!»

•κοτάω τολμώ, δείχνω θάρρος

•ξετσουμπρίζω βγάζω ένα-ένα τα σπόρια από το

καλαμπόκι, βγάζω μία-μία τις ρόγες του σταφυλιού

•ξύκι (το) ξύγκι, λίπος

οργιό (το) το κρύωμα, χρησιμοποιείται με την έκ-

φραση «μ’ σήκωσε»

Ντοπιολαλιά της Ηπείρου

Ο ΧΕΡΟΜΥΛΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης
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Όποιος σκορπάει τον καιρό, δεν τον ξαναμαζεύει.

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι γεια σας

�Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 το κουδούνι για τη νέα

σχολική χρονιά χτύπησε λίγο διαφορετικά φέτος.

Καλή σχολική χρονιά

σε όλους!

Ο Τέλλος Ἄγρας

(1899-1944): ποιητὴς καὶ

κριτικός (φιλολογικὸ

ψευδώνυμο τοῦ Εὐαγ-

γέλου Λ. Ἰωάννου)  με-

ταξύ των ποιημάτων του

έγραψε για την πρώτη μέρα στο σχολειό:

“Πρώτη μέρα στο σχολείο.”

«Τόση βιάση και σπουδή;

Για πού πας, καλό παιδί;

Κίνησες νωρίς-νωρίς

και τρεχάτος προχωρείς;

Στάσου δα να διασκεδάσεις

με τις ομορφιές της Πλάσης!

Κόψε απ� τα περβόλια πάλι

του χινόπωρου τα κάλλη!»

«Να σταθώ; Δεν ευκαιρώ,

γιατί πάω στο φτερό.

Και που πάω, να στο πω;

Στο σχολειό μου π� αγαπώ!

Άνοιξε για πρώτη μέρα.

Βλέπεις τα παιδιά εκεί πέρα;

Έχουν μόνα τους ταιριάξει

χωριστά κάθε μια τάξη».

«Είσαι, βλέπω, μαθητής.

Μα στον ώμο τι κρατείς,

που με τη ματιά την πρώτη

σ� έκαμα για στρατιώτη;»

«Είναι τ� άρματά μου αυτά,

τ� ακριβά τ� αγαπητά:

Το κοντύλι μου κι η πλάκα,

το βιβλίο μου στη σάκα.

Κι έλα πια να σε χαρώ,

με ρωτάς κι αργοπορώ…

Είναι η ώρα περασμένη,

άκου, ο κώδωνας σημαίνει».

�Πέθανε από ασιτία λόγω ενός πλαστικού σφραγίσματος

μπουκαλιού το οποίο σφράγισε το ρύγχος του. Στην

παραλία Praia  Grande στην Βραζιλία ξεβράστηκε το άψυχο

σώμα    ενός  νεαρού    δελφινιού  που  πέθανε    από  ασιτία

λόγω ενός πλαστικού σφραγίσματος μπουκαλιού το οποίο

σφράγισε το ρύγχος του.

Μάλιστα κατά την διάρκεια της νεκροψίας που πραγμα-

τοποιήθηκε το στομάχι του δελφινιού βρέθηκε άδειο, εκτός

από την παρουσία μικρών κομματιών πλαστικού.

Και όμως αυτός ο ασυνείδητος που πέταξε το πλαστικό

αυτό στην θάλασσα δεν ξέρει το κακό που έκανε, αφαίρεσε

μια ζωή με τον πιο βασανιστικό τρόπο την ασιτία.

�Σταχυολόγησα δηλώσεις

του κ. Άρη Μπαρτζώκα,

προέδρου της ΔΕΥΑΙ και πρώην

υποψηφίου δημάρχου, που αφο-

ρούν στο χρόνιο πρόβλημα υδρο-

δότησης  της Μανωλιάσσας. 

Την  8η Μαρτίου  2019,  υλο-

ποιώντας  το  μετεκλογικό  πρό-

γραμμα της Παράταξης «ΓΙΑΝ-

ΝΕΝΑ ΤΩΡΑ» για συνεχή επα-

φή με τους δημότες του Δήμου Ιωαννιτών,   ο επικεφαλής

της  Δημοτικής  Παράταξης  «ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΤΩΡΑ»  Άρης

Μπαρτζώκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Κυριαζής

και ομάδα μελών της Παράταξης πραγματοποίησαν επίσκεψη

στη Μανωλιάσσα.

Με το τέλος της συνάντησης ο κ. Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα, απαράδεκτο για περιαστικό

οικισμό στην εποχή μας, είναι η ανεπάρκεια πόσιμου νερού

το καλοκαίρι. Οι κάτοικοι μάς ανέφεραν ότι οι ποιότητα

του νερού δεν είναι πιστοποιημένη με αποτέλεσμα να αναγ-

κάζονται να πίνουν εμφιαλωμένο νερό. Χρειάζονται νέα γε-

ώτρηση και αλλαγή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης καθώς

το παρόν είναι κατασκευασμένο το 1974…

.. το να υπάρχει δίπλα στο χωριό ιδιωτική εταιρεία εμφια-

λώσεων ενώ το χωριό να πάσχει από έλλειψη ποιότητας και

ποσότητας πόσιμου νερού δείχνει την εγκατάλειψη της Μα-

νωλιάσσας από όλες τις Δημοτικές Αρχές...

…Ως κατακλείδα θα έλεγα ότι δεν είμαστε η Παράταξη

που θα βρούμε πρόβλημα σε κάθε γωνία του Δήμου μας για

να κάνουμε αντιπολίτευση, όμως τα πραγματικά προβλήματα

που όντως αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Μανωλιάσσας,

χρειάζονται άμεση παρέμβαση από τον Δήμο, αλλιώς οι Δη-

μοτικοί Άρχοντες θα είναι υπόλογοι απέναντι σε αυτούς

τους συνδημότες μας».

Την 11η Φεβρουαρίου  2020· σε ανάρτησή του διαβάσαμε: 

«Κλιμάκια της ΔΕΥΑΙ και της Τ.Κ. Μανωλιάσσας επι-

σκέφθηκαν την υδρομάστευση στα όρια των Δήμων Ιωαννιτών

και Δωδώνης και στη συνέχεια είχαν συνάντηση, σε πολύ

καλό κλίμα, με τον Δήμαρχο Δωδώνης κ. Ντακαλέτση, με

σκοπό τη λύση του χρονίζοντος προβλήματος της υδροδότησης

του χωριού κατά τους θερινούς μήνες. Βαδίζουμε στο σωστό

δρόμο και είμαστε αισιόδοξοι.»

Στα νέα της Τ.Κ.Μανωλιάσσας διαβάσαμε το έγγραφο

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Διεύθυνσης

Υδάτων  με θέμα:» Επέμβαση στις πηγές Κεφαλοβρύσου

του Δ..Δωδώνης»

«...δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης νερού προς την ΔΕΥΑ

Ιωαννίνων για την ύδρευση της Τ.Κ. Μανολιάσας. Η ΔΕΥΑ

Ιωαννίνων οφείλει άμεσα να καταθέσει στην Υπηρεσία μας

αίτηση τροποποίησης της Απόφασης ΓΓ ΑΔΗΔΜ με

αρ.37798/978πε/17-03-2014 (7 σχετική) και της Απόφασης

ΓΓ ΑΔΗΔΜ με αρ. 134227/14-09-2017 (8 σχετική) σύμφωνα

με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 146896/2014 (1 σχετική), όπως προ-

κύπτει από τα έγγραφα του προέδρου Τ.Κ.Μανολιάσας (11

σχετική) για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της

συγκεκριμένης Τοπικής Κοινότητας.

Η επάρκεια των ποσοτήτων νερού από τις πηγές Κεφα-

λοβρύσου και από τη γεώτρηση στη θέση «Αγία Παρασκευή»

για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων χρήσεων στην

περιοχή θα προκύψει μετά την εκπόνηση ειδικής υδρογεω-

λογικής μελέτης από τον Δήμο Δωδώνης, η οποία πρέπει να

εκπονοθεί έως το 2021 στο πλαίσιο του καθορισμού Ζωνών

Προστασίας για τα σημεία υδροληψίας που εξυπηρετούν

σημεία ύδρευσης.»

Διαβάστε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Την 24η Ιουνίου 2020,  σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα

του Δήμου, διαβάσαμε ανακοίνωση με τίτλο: 

«Ύδρευση στη Μανωλιάσσα”, η οποία ανέφερε:

«Με απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Ιωαννιτών δρομολογεί ένα ακόμη σημαντικό έργο

στο Δήμο μας. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος έργων και

πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιώργος Αρλέτος,

μέσω προγραμματικής σύμβασης Δήμου και Περιφέρειας

θα προχωρήσει η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου

ύδρευσης της Μανωλιάσσας. Με το έργο θα λυθεί οριστικά

το πρόβλημα διακοπών νερού στο χωριό.»

Πολλά τα γιατί για τη δημοτική αρχή σήμερα κ χθές και

όσες  πέρασαν.  Παραμονές  εκλογών  παρελάυνουν όλοι

τους υποσχέσεις, υποσχέσεις, υποσχέσεις…. Σήμερα  όλες

οι όμορες κοινότητες  και όχι μόνον υδροδοτούνται εκτός

από τη Μανωλιάσσα. Και μετά από χρόνια έρχεται αυτή η

απάντηση από την εταιρεία  Υδάτων οι άλλες κοινότητες

έχουν άδειες για χρήση ύδατος εκτός από τη Μανωλιάσσα

και το απίστευτο  η ΕΥΔΑΠ δεν έχει καταθέσει αίτημα ως

όφειλε στην Α.Δ.Η-εταιρεία  υδάτων.

Μετά από όλα αυτά,  φαίνεται να εγκαταλείπεται η λύση

της γεώτρησης και προτείνονται σενάρια που δεν αντιμετω-

πίζουν σοβαρά το πρόβλημα υδροδότησης της Μανωλιάσ-

σας.

�Ενδιαφέρον  παρουιάζει η  παρακάτω  ανακοίνωση

για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί:

Η ανακοίνωση της Διεθνούς Ενωσης Πλαστικών Τεχνών

ΙΑΑ με την υπογραφή του Προέδρου της Τούρκου Εικαστικού

Bedri Baykam, Προέδρου ΙΑΑ Κόσμου, και επίσημου συ-

νεργάτης της UNESCO, και των μελών της Εθνικής Επι-

τροπής ΙΑΑ Τουρκίας. 

“Η Αγία Σοφία, που αποτελεί συμβολικό κτίσμα της κα-

τάκτησης της Κωνσταντινούπολης, είναι ένα ιστορικό κτίριο

που μετατράπηκε σε μουσείο με το διάταγμα του Υπουργικού

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1934 υπ. αρ. 7/1589 όπως

υπογράφηκε από τον Ατατούρκ, λαμβάνοντας υπόψη την

αρχιτεκτονική  του  αξία  και  την  ιστορική  του  σημασία.

Χάρη σε όλες τις αποκαταστάσεις που έγιναν όλα αυτά τα

χρόνια,  η  καλλιτεχνική αξία  της Αγίας Σοφίας  είναι  ένα

από  τα πιο σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

του  κόσμου. Είναι  ευθύνη  μας  να  διατηρήσουμε αυτό  το

πολύτιμο κτίριο, ιστορικά και καλλιτεχνικά, καθώς και την

υπερηφάνεια που αισθανόμαστε για το γεγονός ότι παραμένει

το  λίκνο  και  το  σταυροδρόμι  των  πολιτισμών  στη  χώρα

μας.

Στη χώρα μας όπου ο σεβασμός και η ανοχή για διαφο-

ρετικές θρησκείες αναφέρεται με κάθε ευκαιρία, η Αγία

Σοφία, η οποία είναι ένα από τα σύμβολα του χριστιανικού

και ορθόδοξου κόσμου, όπου θα είναι δυνατή η λατρεία ως

τζαμί εδώ και 86 χρόνια και όπου η προσευχή διαβάζεται 5

φορές  την  ημέρα, αυτή  η  νέα κατάσταση θα προκαλέσει

την  απώλεια  της  ποιότητας  του  μουσείου  και  επίσης  την

απώλεια αυτού του απαράμιλλου σημείου έλξης του διεθνούς

τουρισμού με αυτό  τον  τρόπο,  ενώ από  την άλλη πλευρά

έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ενέργειες εναντίον μας σε

διαφορετικά  μέρη  του  κόσμου.  Η  μεγαλύτερη  επιθυμία

μας είναι η Τουρκία να ανατρέψει αυτό το λάθος το συντο-

μότερο δυνατόν και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η στάση που

ταιριάζει στην ιστορική προοπτική του Μεγάλου Τουρκικού

έθνους, με ανοχή και ειρήνη. Αυτή η ανακοίνωση γίνεται

με σεβασμό στο έθνος μας και στην παγκόσμια κοινή γνώ-

μη.”

Bedri Baykam Πρόεδρος ΙΑΑ Κόσμου- Επίσημος συνεργάτης

της UNESCO ΠρόεδροςIAA – Εθνική επιτροπή Τουρκίας

Μέλη της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής Τουρκίας.

Ο Παλιός

Οδός Μανωλιάσσης


