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Aπό τις 13 Mαρτίου 2009, λειτουργεί η ιστοσελίδα της Mανωλιάσσας στη διεύθυνση:

www.manoliassa.gr
H ιστοσελίδα είναι σε αρχικό στάδιο και συνεχώς εµπλουτίζεται.

Kαι τούτος ο ανήφορος, κατήφορο θα φέρει.

H MANΩΩΛIAΣΣA ΣTO Δ∆IAΔ∆IKTYO

Για 15 περίπου χρόνια, συνεργείο αιµοδοσίας του νοσοκοµείου «Γ.Χα-
τζηκώστας» ανεβαίνει στη Μανωλιάσσα και πραγµατοποιεί αιµολη-

ψία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίµατος Μανωλιασσιτών. Η εθελο-
ντική αιµοδοσία πραγµατοποιείται κάθε χρόνο µετά το πανηγύρι και α-
πευθύνεται σε όλους όσους µπορούν να δώσουν αίµα. Ο αριθµός των
αιµοδοτών παραµένει µικρός, φαίνεται πως δεν έχουµε συνειδητοποιή-
σει ακόµη τη σπουδαιότητα της αιµοδοσίας και της ενίσχυσης της Τρά-
πεζας..

Το παραπάνω µήνυµα έλαβα στις 30 Ιουνίου 2011,
στην ηλεκτρονική µου διεύθυνση από τον πρόε-

δρο των απανταχού Λακκιωτών Γ. Μαυρογένη.
Πράγµατι, στις 7 Αυγούστου 2011, ο Σύλλογος

των απανταχού Λακκιωτών Χανίων Κρήτης ήρθε στη
Μανωλιάσσα. Πενήντα περίπου Κρητικοί κατέβηκαν
από το λεωφορείο που τους µετέφερε, κάποιοι ντυ-
µένοι µε παραδοσιακές στολές και τραγουδώντας
ριζίτικα τραγούδια. Η παρουσία των Κρητικών στο
µεσοχώρι, τα ριζίτικα τραγούδια και τα καλωσορί-
σµατα των Μανωλιασσιτών δηµιούργησαν συγκινη-
τική ατµόσφαιρα. Τους προσκυνητές υποδέχτηκαν
οι φορείς της Μανωλιάσσας και ο πρόεδρος του Πο-

λιτιστικού Συλλόγου Γιάννης Νίκου έδωσε ως ανα-
µνηστικό δώρο ένα σκαλισµένο παραδοσιακό δί-
σκο. Μετά την υποδοχή και τους χαιρετισµούς, εψά-
λη επιµνηµόσυνη δέηση-τρισάγιο στη µνήµη των
Κρητικών που έπεσαν στις µάχες της Μανωλιάσσας.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος και τα µέλη του Δ∆.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου παρέθεσαν γεύµα στους
Κρητικούς στο µαγαζί του Νίκου Αγ. Ντάφλου προ-
σφέροντας παραδοσιακές πίτες και άλλα εδέσµατα.
Οι Κρητικοί έµειναν µε τις καλύτερες εντυπώσεις
και  µε τη σειρά τους προσκάλεσαν τους Μανωλιασ-
σίτες να επισκεφτούν τους Λάκκους. 

ΗΕκκλησία µας, όταν τιµά τη µνήµη κάποιου αγίου,
στολίζεται µεγαλόπρεπα. Ιερείς, ψάλτες και πλή-

θος πιστών προστρέχουν χαρούµενοι να γιορτάσουν
το θάνατο του αγίου. Οι µνήµες του θανάτου των α-
γίων έχουν πανηγυρική και όχι πένθιµη µορφή. Ειδι-
κά ο θάνατος της Παναγίας προκαλεί χαρά στους πι-
στούς γιατί δε µοιάζει µε το θάνατο των άλλων αν-
θρώπων ακόµη και των αγίων. 

«Εν τη γεννήσει σου σύλληψις άσπορος, εν τη
κοιµήσει σου νέκρωσις άφθορος· θαύµα εν θαύµα-
τι διπλούν συνέδραµε, Θεοτόκε· πως γάρ η απεί-
ρανθος βρεφοτρόφος αγνεύουσα; Πως δέ η µητρό-
θεος νεκροφόρος µυρίζουσα; Δ∆ιό σύν τω Αγγέλω
βοώµεν σοι· Χαίρε, η κεχαριτωµένη.»

Χαιρόµαστε γιατί η Παναγία ήταν καθαρή από κάθε

αµαρτία. Θεώθηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος
και από την κυοφορία και τη γέννηση του Θείου Λό-
γου. Έγινε χωρίο του αχώρητου Θεού. Πέθανε για να
πληρώσει το κοινό µέτρο της ανθρώπινης φύσεως,
µετέστη όµως προς τον Υιό και Θεό της, µένει ζώσα
και µετά το θάνατό της για να χαίρεται για τη δόξα
του Κυρίου και να προσεύχεται αδιάκοπα για όλον
τον κόσµο.

Χαιρόµαστε και πανηγυρίζουµε για την κόιµηση
της Παναγίας µας αλλά και για τη µετάστασή της. Χαι-
ρόµαστε γιατί δε µας εγκατέλειψε, αλλά συνεχίζει να
µας σκέπει και να µας προστατεύει.

Και του χρόνου να είµαστε καλά να προσκυνήσου-
µε τη χάρη της.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος στις 20 Ιουλίου Μα-

νωλιασσίτες και άλλοι από τα
γύρω χωριά  ανέβηκαν  στον
Προφήτη Ηλία της Μανωλιάσ-
σας για να προσευχηθούν.

Η θέση στην οποία βρίσκεται
ο Προφήτης Ηλίας είναι ειδυλ-
λιακή. Αποτελεί το προς ανατο-
λάς µπαλκόνι της  Μανωλιάσ -
σας. Η θέα απέραντη. Μαγεύε-
σαι.

Στη θεία λειτουργία χοροστά-
τησε ο θεοσεβής πατέρας Αθα-
νάσιος Ίσκος µε συλλειτουργό
τον συνάδελφό του από το Επι-
σκοπικό.

Στο κήρυγµά του ο πατέρας
Αθανάσιος αναφέρθηκε  µε
γλαφυρό ύφος στη ζωή και το
έργο του Προφήτη. Με τον ζω-
ντανό του  λόγο  µίλησε στις
καρδιές µας και µας χάρισε ψυ-
χική γαλήνη και ηρεµία που τό-
σο έχουµε ανάγκη στην εποχή
που ζούµε.

Μετά τη θεία λειτουργία και
τον αγιασµό που ακολούθησε
στο προαύλιο του εξωκλησίου,
άρχισε γλέντι µε τον κλαρινίστα

Μπουροδήµο και τον τραγουδι-
στή Αχνούδα  Δ∆ηµήτρη , το  ο -
ποίο κράτησε µέχρι τις απογευ-
µατινές ώρες.

Τη διοργάνωση του πανηγυ-
ριού είχε  ο  Κώστας  Γιωτάκης
του Ιωάννου  και  προσέφερε
προβατίνα στη  λαδόκολλα,
σουβλάκια, λουκάνικα και διά-
φορα άλλα, ποτά και αναψυκτι-
κά.
Παρά το πένθος πολλών συγ-

χωριανών µας εξαιτίας του ο-
ποίου πολλοί δεν κάθισαν στο
γλέντι, πιστεύω ότι το πανηγύρι
είχε επιτυχία. Του χρόνου µακά-
ρι να γίνει ακόµα καλύτερο.

Και µια επισήµανση: επειδή
το εκκλησάκι  του  Προφήτη
Ηλία είναι µικρό και δεν χωράει
πολλούς προσκυνητές , καλό
θα είναι µελλοντικά να υπάρχει
µεγαφωνική συσκευή ώστε και
όσοι θα βρίσκονται έξω από το
ναό να ακούνε τη λειτουργία.

Ηλιούπολη, 25 Ιουλίου 2011
Γράφει ο Στέφανος Κων. Γιωτά-
κης

Τράπεζα Αίµατος
Μανωλιασσιτών

Η Κοίµηση  της Θεοτόκου
Ένας θάνατος που προκαλεί χαρά

Η Γιορτή του
Προφήτη Ηλία

στη Μανωλιάσσα

Επιµνηµόσυνη δέηση-τρισάγιο στη µνήµη των Κρητικών
που έπεσαν στις µάχες της Μανωλιάσσας το 1912-13.

«Σας παρακαλώ να µεταφέρετε στους φορείς της Μανωλιάσσας ότι αντιπροσωπεία του χωριού Λάκκοι
Χανίων Κρήτης θα επισκεφτεί τη Μανωλιάσσα στις 7 Αυγούστου 2011 για να προσκυνήσει το χώµα που σκέ-
πασε τους αγωνιστές Λακκιώτες κατά τον πόλεµο του 1912-13. Παρακαλώ να επικοινωνήσουν µαζί µας για
γνωριµία και οργάνωση.»

Επίσκεψη Κρητικών
στη Μανωλιάσσα
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ENHMEPΩΩΣTE MAΣ...
Mε ιδιαίτερη  χαρά  πληροφο -
ρούµαστε τα ευχάριστα γεγο-
νότα που συµβαίνουν στη Mα-
νωλιασσίτικη κοινωνία  και  µε
ευχαρίστηση σας ενηµερώνου-
µε µε “T’ αχνάρια”. Δ∆εν έχετε
παρά να  µας ενηµερώνετε.
Oποιαδήποτε παράλειψη  δεν
γίνεται συνειδητά.
Eίµαστε εθελοντές!

Ανακοίνωση
Προς τους αναγνώστες

– συνδροµητές µας,
Αγαπητοί συµπατριώ-

τες και φίλοι της εφηµε-
ρίδας µας, σε κάθε αλ-
λαγή της  διεύθυνσής
σας ή όταν δεν τη λαµ-
βάνετε, να µας ενηµε-
ρώνετε προς αποκατά-
σταση της  διακίνησής
της.

Επιτυχία – Συγχαρητήρια
Ο Γιώργος Γρ. Γιωτάκης πέτυχε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
στο τµήµα Φυσικών Επιστηµών. «Τ’ αχνάρια» συγχαίρουν το
Γιώργο και τους γονείς για την επιτυχία και εύχονται καλή

φοίτηση.

ΠENΘH

ANTI  ΓIA  ΣTEΦANI

Δ∆ΙΟΡΘΩΩΣΗ
Από τυπογραφικό λάθος, στο προηγούµενο φύλλο αρ.
72, αντί για στεφάνι στη µνήµη της Σταυρούλας Ευθυµί-
ου Γιωτάκη, γράφτηκαν µηδενικά ποσά. Το ορθό είναι: 
Κολιός Γεώργιος………………………………………20 ευρώ
Κολιός Παναγιώτης………………………………..…20 ευρώ

Γέννηση

Γάµοι
•Στις 2 Ιουλίου  2001 η

Χριστίνα Δ∆εσίκου και ο Αθα-
νάσιος Μπέλλος, γιος της
Ανδροµάχης και του Γεωργί-
ου, παντρεύτηκαν στον Ιερό
Ναό Πέτρου και Παύλου Βα-
ρυµπόµπης. Κουµπάρα  η
Ευανθία Σακελλαρίου. Ακο-
λούθησε δεξίωση στο κτήµα
«Λεωνίδας» στη  Βαρυµπό -
µπη.

Να ζήσετε ευτυχισµένοι.

•Στις 10 Σεπτεµβρίου , ο
Βασίλειος Νίκου , γιος  της
Μαρίας και του Παναγιώτη,
και η Σωτηρία Κίτσιου ήλθαν
«εις γάµου κοινωνία». Το µυ-
στήριο τελέστηκε στον Ιερό
Ναό Αγ.Αικατερίνης  στο
Αρχηµανδρειό. 

Ακολούθησε η  βάπτιση
της κορούλας τους. Το όνο-
µα αυτής Μαρία.

Στους συγγενείς  και  φί -
λους έδωσαν  δεξίωση  στο
κέντρο «Αλέκος» στον Κρυ-
φοβό.

Να ζήσετε ευτυχισµένοι
και να χαιρόσαστε το κορι-
τσάκι σας.

Στις 4 Οκτωβρίου 2011, ο
Γιώργος Ντάφλος, γιος του
παπα-Κώστα και της Ευαγγε-
λίας, και η Νερατζιά Τζιτζι-
µπάση απέκτησαν κοριτσάκι.

Τους ευχόµαστε να τους
ζήσει και  να  την  καµαρώ -
σουν όπως ποθούν. 

➔ Στις 7 Ιουλίου 2011, ο
Γεώργιος Παπαθανασίου
σε ηλικία 77 ετών.

➔Στις 15 Αυγούστου 2011, έφυγε από
κοντά µας ο Παναγιώτης Γιώτης σε ηλικία
88 ετών. 

➔Στις 27 Αυγούστου 2011 πέθανε ο
Μεταξάς Εµµανουήλ του Δ∆ηµητρίου, σύ-
ζυγος της συγχωριανής µας Αγλαΐας, κό-
ρης του Λάµπρου Παπαθανασίου.Ο απο-

θανών καταγόταν από Κερασούντα Πρε-
βέζης και επί σειρά ετών ζούσε οικογενει-
ακά στη Σουηδία.

➔Στις 21 Σεπτεµβρίου έφυγε από κο-
ντά µας η Αγγελική Μπέλλου συζ. Απο-
στόλου σε ηλικία 104 ετών.

Στη µνήµη του Παναγιώτη Γιώτη, εις ένδειξη σεβασµού και αγάπης, αντί για στεφάνια προσέφεραν τα παρακάτω χρηµατικά ποσά στην
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας οι κάτωθι:

Στη µνήµη της Αγγελικής Μπέλλου, εις έν-
δειξη σεβασµού και αγάπης, αντί για στε-
φάνια προσέφεραν χρηµατικά ποσά στην
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσ-
σας οι κάτωθι οικογένειες:

Προσφορές στον Αη-Λιά
Οι προσφορές των κατοίκων και φίλων για το εκκλησάκι του
Προφήτη Ηλία στις 20/7/2011:

Στη µνήµη της Γεώργιου Παπαθανασίου, εις ένδειξη σεβασµού και αγάπης, αντί για στεφάνια προσέφεραν τα παρακάτω χρηµατικά ποσά στην Εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας οι κάτωθι:

Τα ανίψια Κώστα και Λαµπρινή................100 ευρώ
Οικογένειες:
Γούση Δ∆ηµητρίου του Αναστασίου 
και τα παιδιά................................................50 ευρώ
Μπέλλου Χαρίλαου...................................20 ευρώ
Νίκου Παναγιώτη........................................20 ευρώ
Κύρκου Αµαλίας.........................................10 ευρώ
Νίκου Κωνσταντίνου..................................20 ευρώ
Νίκου Ευάγγελου.......................................30 ευρώ
Ίσκου Νικόλαου.........................................20 ευρώ
Γιώτη Ηλία....................................................20 ευρώ
Παπαθανασίου Αγαθοκλή.........................20 ευρώ
Χρόνη Ζαχαρία............................................10 ευρώ
Απόστολου Αποστόλου............................10 ευρώ
Δ∆ηµητρίου Αποστόλου..............................10 ευρώ
Γιώτη Ιωάννη...............................................20 ευρώ
Γιώτη Αικατερίνης.......................................20 ευρώ
Παπαθανασίου Ευάγγελου.......................20 ευρώ

Γιωτάκη Παναγιώτη....................................20 ευρώ
Νίκου Θεοχάρη...........................................20 ευρώ
Νάκου Κωνσταντίνου ................................10 ευρώ
Χρόνη Νικόλαου.........................................10 ευρώ
Τζίµα Βασιλείου του Κωνσταντίνου. ........10 ευρώ
Νάκου Χρήστου..........................................10 ευρώ
Γιώτη Ευάγγελου........................................10 ευρώ
Μπέλλου Βασιλείου ..................................20 ευρώ
Μπέλλου Πολύκαρπου.............................10 ευρώ
Ίσκου Ελένης .............................................10 ευρώ
Ντάφλου Αγαθοκλή ..................................10 ευρώ
Ζυγούρη Γεωργίου.....................................10 ευρώ
Γούση Σπυρίδωνα.......................................10 ευρώ
Τζίµα Βασιλείου ..........................................10 ευρώ
Γιώτη Ελευθέριου.......................................20 ευρώ
Γκαλµπίνου Ελένης....................................20 ευρώ
Παππά Βαρβάρας .......................................10 ευρώ
Μπέλλου Θωµά..........................................10 ευρώ

Ίσκου Αθανασίου (ιερέως)........................20 ευρώ
Βήτση Δ∆ηµητρί............................................20 ευρώ
Γιωτάκη Αντιγόνης......................................20 ευρώ
Μπέλλου Γεωργίου....................................20 ευρώ
Μπέλλου Κλέαρχου..................................30 ευρώ
Αγγέλη Σπυρίδωνος και Αγγέλη
Λάµπρου.....................................................50 ευρώ
Γούση Δ∆ηµητρίου.......................................20 ευρώ
Γούση Ηλία..................................................10 ευρώ
Παναγιώτου Βασιλεί...................................10 ευρώ
Τζίµα Μιχαήλ...............................................10 ευρώ
Μπέλλου Θεολόγου..................................10 ευρώ
Γιωτάκη Πέτρου..........................................10 ευρώ
Ίσκου Κωνσταντίνου.................................20 ευρώ
Και η Αδελφότητα Μανωλιασσιτών
Αθηνών........................................................50 ευρώ

Ξέρα Παναγιώτας ......................50 ευρώ
Γιωτάκη Παναγιώτη...................20 ευρώ
Γιωτάκη Παναγιώτη...................20 ευρώ
Μπέλλου Ανθούλας.................20 ευρώ
Γούση Δ∆ηµητρίου του Περικλή20 ευρώ
Γιώτη Ευάγγελου.......................20 ευρώ
Νίκου Θεοχάρη..........................50 ευρώ
Γούση Βασιλικής του Αλεξάνδρου20
ευρώ
Γιωτάκη Χαρίκλειας......................5 ευρώ
Ταµπάση Αργυρίου ...................20 ευρώ

Νάκου Κωνσταντίνου
Μπέλλου Πολύκαρπου
Γιωτάκη Παναγιώτη
Χρόνη Νικολάου
Νίκου Θεοχάρη
Νίκου Αθηνάς 

Νίκου Παναγιώτη
Μπέλλου Θεολόγου
Μπέλλου Λάζαρου
Χρόνη Ζαχαρία

Η γυναίκα, τα παιδιά και τα εγγόνια του .170 ευρώ
Οικογένειες:
Παπαθανασίου Νικόλαου..........................20 ευρώ
Παπαθανασίου Ευάγγελου........................20 ευρώ
Παπαθανασίου Δ∆ηµητρίου.........................20 ευρώ
Μήτση Γιαννούλας......................................30 ευρώ
Μεταξά Αγλαΐας..........................................20 ευρώ
Παπαθανασίου Κωνσταντίνας...................20 ευρώ
Ντάφλου Αφροδίτης..................................20 ευρώ
Ντάφλου Λαµπρινής ..................................20 ευρώ
Κολιού Μαρίας.............................................20 ευρώ
Παπαθανασίου Φωτεινής...........................20 ευρώ
Ίσκου Νικόλαου..........................................20 ευρώ
Γίδαρη Αναστασίου.....................................20 ευρώ
Γούση Αλέξιου.............................................20 ευρώ
Νάκου Παναγιώτη.......................................20 ευρώ
Γιώτη Ιωάννη................................................20 ευρώ
Νάκου Κωνσταντίνου.................................15 ευρώ
Μπέλλου Πολύκαρπου..............................10 ευρώ

Γκούµα Ευθυµίου........................................40 ευρώ
Κολιού Γεωργίου.........................................20 ευρώ
Στέφου Κωνσταντίνου................................20 ευρώ
Μπέλλου Βασιλείου...................................20 ευρώ
Παπαθανασίου Βάγιας................................20 ευρώ
Χορέβα Βασιλείου.......................................15 ευρώ
Παπαθανασίου Ελευθερίου.......................20 ευρώ
Ίσκου Ελένης..............................................10 ευρώ
Μπέλλου Δ∆ηµητρίου..................................20 ευρώ
Γιωτάκη Ευθυµίου.......................................10 ευρώ
Γιωτάκη Βασιλείου......................................10 ευρώ
Γιωτάκη Παναγιώτη.....................................20 ευρώ
Νίκου Θεοχάρη............................................20 ευρώ
Τζίµα Βασιλείου...........................................10 ευρώ
Γούση Σπυρίδωνα .......................................10 ευρώ
Γιωτάκη Αθηνάς...........................................10 ευρώ
Πέτρου Παναγούλας..................................10 ευρώ
Ντάφλου Κωνσταντίνο...............................15 ευρώ
Γιώτη Ευάγγελου........................................10 ευρώ

Τζίµα Βασιλείου του Κωνσταντίνου..........15 ευρώ
Νάκου Χρήστου...........................................10 ευρώ
Γούση Ηλία...................................................10 ευρώ
Μπέλλου Βασιλείου...................................20 ευρώ
Γούση Δ∆ηµητρίου του Αναστασίου...........10 ευρώ
Μπέλλου Θεολόγου...................................10 ευρώ
Ντάφλου Κωνσταντίνου (εφηµέριου) .....20 ευρώ
Μπέλλου Λαζάρου.....................................20 ευρώ
Μπέλλου Γεωργίου του Περικλή..............20 ευρώ
Παππά Ευάγγελου......................................10 ευρώ
Ίσκου Ιωάννη..............................................20 ευρώ
Μπέλλου Κλέαρχου...................................20 ευρώ
Γιωτάκη Στεφάνου......................................50 ευρώ
Γιωτάκη Θωµά..............................................50 ευρώ
Αναστασίου Φωτεινής................................50 ευρώ
Ντάφλου Αµαλίας.......................................50 ευρώ
Και η Αδελφότητα µανωλιασσιτών 
Αθηνών.........................................................50 ευρώ

TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔ∆A 
TΩΩN AΠANTAXOY MANΩΩΛIAΣΣITΩΩN

17ης Nοεµβρίου 35, T.K. 17455 Άλιµος

IΔ∆PYTHΣ: KΩΩΣTAΣ Π. ΓIΩΩTAKHΣ
(Φεβρουάριος 1993)

EKΔ∆OTHΣ - IΔ∆IOKTHTHΣ:
AΔ∆EΛΦOTHTA MANΩΩΛIAΣΣITΩΩN AΘHNΩΩN

«O AΓIOΣ ΓEΩΩPΓIOΣ IΩΩANNINΩΩN»

EKΔ∆OTHΣ & Δ∆IEYΘYNTHΣ:
KΩΩΣTAΣ Π. ΓIΩΩTAKHΣ

Συνδροµές, επιστολές, συνεργασίες κ.λπ.
να στέλνονται στις διευθύνσεις:

ΓIΩΩTAKHΣ KΩΩN/NOΣ
Pήγα Φεραίου 41 T.K. 16674 - A. Γλυφάδα 

Tηλ.-Fax: 210 9852198
kpgiotakis@yahoo.gr
ΓΙΩΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κύπρου 8 Τ.Κ. 19200-Ελευσίνα
Tηλ.: 210 5548330

Aπαγορεύεται η αναδηµοσίευση ή αναπαρα-
γωγή ολόκληρου ή µέρους αΙό τα περιεχόµε-
να της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του
διευθυντή της εφηµερίδας.
Παρακαλούµε τα κείµενα που θα αποστέλλο-
νται για δηµοσίευση στην εφηµερίδα, να είναι
καθαρογραµµένα.
Oι αρθρογράφοι φέρουν την ευθύνη των κει-
µένων τους.

Τότσικα Φρειδερίκη...................20 ευρώ
Τότσικα Βασιλικής......................20 ευρώ
Μπούκη Αθηνάς........................10 ευρώ
Γκόγκου Πανάγιως.....................20 ευρώ
Γούση Λουκά..............................20 ευρώ
Γιωτάκη Ιφιγένειας ....................10 ευρώ
Ντάφλου Ανθούλας .................20 ευρώ
Γκάλµπινου Αναστάσιου ..........20 ευρώ
Πέτρου Λαµπρινής ......................5 ευρώ
Παππά Ευάγγελου....................20 ευρώ
Παππά Βαρβάρας ......................10 ευρώ

Η Εκκλησιαστική επιτροπή

Κλέαρχου Μπέλλου...…....100 ευρώ



Οι εξελίξεις είναι τροµερές και ο
κόσµος αλλάζει.

Σήµερα ο κόσµος µένει άναυδος και
έκπληκτος αναπολώντας την εποχή
της πιρόγας, της Κινέζικης γιόγκας,
τις τριήρεις, την µυθική "Αργώ" , τις
γαλέρες, τα  τρία  καρυδότσουφλα
του Κολόµβου ( που θάµπωσαν τον
κόσµο, µε την ανακάλυψιν και εξε-
ρεύνησην των νησιών της Καραϊβι-
κής και  των  χωρών  της  Κεντρικής
Αµερικής ) ήτοι της Σάντα Μαρία, της
Πίντας και της Νίνιας, το "χρυσό ελά-
φι" του Βάσκο ντε Γάµα, τα κλίπερς,
τα καταπληκτικά  ιστιοφόρα , τον  "
Μέγα Ανατολικό " (τον γενάρχη των
σηµερινών Υπερωκεανίων ) τα  τε -
λευταία θρυλικά ιστιοφόρα µπάρκα
και µπρατσέρες, µένει άναυδος λοι-
πόν συγκρίνοντας τα προαναφερθέ-
ντα µε τα σηµερινά πλεούµενα ανά-
κτορα επιβατικά Υπερωκεάνια, τα ο-
γκώδη πετρελαιοφόρα των διακο-
σίων  και πεντακοσίων χιλιάδων τό-
νων, τα παντός τύπου φορτηγά, τα
υποβρύχια, τα παντός τύπου πολε-
µικά πλοία, τα ρυµουλκά και τα µε-
γάλα παγοθραυστικά.

Τα δε  µέσα ασφαλείας  ναυσι -
πλοΐας και ευρέσεως θέσεως του
πλοίου στους απέραντους ΩΩκεα-
νούς και  στις  θάλασσες  του  κό -
σµου, εκτελούνται µε τα δορυφο-
ρικά συστήµατα, µε πιθανό λάθος
ενός µέτρου, παραγκωνίζοντας έ-
τσι τον θρυλικό εξάντα και τους πί-
νακες Νόριες.

Και ποιος τα επινόησε και τα κα-
τασκεύασε όλα αυτά;

Το θαυµάσιο κοφτερό ανθρώπι-
νο µυαλό, γιατί οι ανάγκες και η
περιέργεια τον έκαναν πεισµατά-
ρη επίµονο και εφευρετικό.

Αρκετά έχουν γραφεί γύρω από
τη ζωή ναυτικών, των προβληµά-
των του και τις δυσκολίες του.

Η διαβίωσή  του  σήµερα  είναι
πολύ καλή, από κάθε άποψη χωρίς
αµφιβολία.

Έχει όµως ιδιοµορφίες τέτοιες,
που δεν παρουσιάζονται σε άλλες
τάξεις ανθρώπων.  

Ζει µόνος µακριά από την οικο-
γένειά του, σε ένα στενό κύκλο
ανθρώπων, που  αποτελούν  τον
κόσµο του, σε µια ιδιότυπη κοινω-
νία.

Χωρίς τη θαλπωρή του σπιτιού,
την τρυφερή παρουσία της γυναί-
κας του. Την στοργική φροντίδα
της µάνας, χωρίς το χαµόγελο των
παιδιών του που σβήνουν τον κό-
πο της ηµέρας, χωρίς την ευχάρι-
στη συντροφιά των φίλων και των
συγγενών. Ζει στο ίδιο περιβάλλον
νύχτα και µέρα, εβδοµάδες, µή-
νες, χρόνια. Όταν τελειώνει η βάρ-
διά του, δεν τον περιµένει η γυναί-
κα του να τον καλωσορίσει, να τον
ξεκουράσει µ' ένα γλυκό χαµόγε-
λο, µ' ένα χάδι, στην καµπίνα του
πλοίου είναι το σπίτι του.

Στα µεγάλα του ταξίδια βλέπει
γύρω του ουρανό και θάλασσα, α-
ντιµετωπίζοντας τις µεγάλες τρι-

κυµίες και τα φοβερά κύµατα.
Οι συνεχείς αλλαγές των κλι-

µατολογικών αλλαγών και τόπων,
απαιτούν συνεχή φυσική και ψυχι-
κή προσαρµογή, επίσης η έλλειψη
θρησκευτικής ζωής, τόσο απαραί-
τητης για την οµαλή και σύµµετρη
ανάπτυξη του ανθρώπου ως ψυχο-
σωµατικού οργανισµού.

Τα ανακύπτοντα όµως προβλή-
µατα στα σηµερινά πλοία απαλύ-
νονται και ελαττώνεται η έντασή
τους, αφού  υπάρχουν  βιβλιοθή-
κες, χώρος µουσικής, χώρος δια-
φόρων αθληµάτων, χώρος προβο-
λής ταινιών, η δε επικοινωνία µε
τις οικογένειές τους είναι σχεδόν
καθηµερινή.

Έτσι επωφελούνται να διασκε-
δάσουν την ανία να διώξουν την
θλίψη και πλήξη και την νοσταλ-
γία, που τους τυλίγουν στα αόρα-
τα δίχτυα τους, σκοτώνοντας το
κέφι, αναγκάζοντας την ψυχή να
µετατρέπει τον πόνο σε ύλη, και
να τρέχει σαν δάκρυ στα ηλιοψη-
µένα πρόσωπά τους. 

Τα λιµάνια είναι ένα διάλειµµα
για τους ναυτικούς. Έρχονται σε ε-
παφή µε τους ξένους λαούς, και
βλέπουν την κοινωνία στην ακέ-
ραια µορφή της.

Σχηµατίζουν κρητική και γνώµη
για τα ήθη και έθιµα και την ιστορία
την πρόοδο και τον τρόπο διαβίω-
σης των άλλων λαών.

Αµείβονται πνευµατικά, µεγάλα
τα κέρδη και τα οφέλη.

Πολλοί ναυτικοί προσελκύονται
από τα νυχτερινά κέντρα, τα κα-
µπαρέ και τα µπαρ και αφού συνα-
ντήσουν την κάθε Λουίζα, την Τζέ-
νη και την Λάουρα, τυλίγουν τους
καηµούς τους  µε τους  καπνούς
απ' τα τσιγάρα και τους σβήνουν
µε ποτά . Μετά  από  τον  ανεµο -
στρόβιλο του έρωτα του λιµανιού,
κι αφού λύσουν οι κάβοι για και-
νούργιο ταξίδι, πέφτουν σε περι-
συλλογή σκεπτόµενοι τη γυναίκα
τους και τα παιδιά τους, περιµένο-
ντας µε αγωνία να ξεµπαρκάρουν
και να τους σφιχταγκαλιάσουν …
Εάν και  όταν  γυρίσουν . Εάν  δεν
γυρίσουν ; …. Ρώτησαν τον σοφό
της εποχής εκείνης τον Ανάχαρσι
τον Σκύθη: Ποιοι είναι οι περισσό-
τεροι, οι ζωντανοί ή οι νεκροί; Κι
αυτούς που  ταξιδεύουν  µε τα
πλοία πού θέλεις να τους τοποθε-
τήσουµε για  το  µέτρηµα, στους
ζωντανούς ή στους νεκρούς;

Τον ρώτησαν επίσης ποιό είναι
το ασφαλέστερο πλοίο; Απάντησε
: Αυτό που είναι τραβηγµένο στη
στεριά. Στις λίγες παρακάτω γραµ-
µές περιέχεται µια ναυτική αληθι-
νή τραγωδία, µε πολύ πόνο αίµα
και δάκρυα : " Ταξιδιώτη, µην ζητάς
στη θάλασσα, µνήµατα  και µαρ-
µάρινους σταυρούς . Δ∆εν  υπάρ -
χουν πουθενά σαν τα κοιµητήρια
της στεριάς …. Τάφος των ναυτι-
κών είναι ο βυθός της θάλασσας
και το αλµυρό νερό. Και έχουν α-
ναµµένα αιώνια καντήλια τα λα-
µπερά αστέρια του ουρανού : πρέ-
πει να  σταµατήσουµε  όµως , να
σταµατήσουµε εδώ, γιατί µας πα-
ρασέρνει το δυνατό κύµα της γρα-
φής και δεν ξέρουµε που να αρά-
ξουµε. Η µνήµη είναι το ηµερολό-
γιο της  ζωής  µας, που  πάντα  το
κουβαλάµε µαζί µας …. Ας το µε-
λετάµε ……
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Τα νέα από την 
Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

Γράφει ο

Nικόλαος

Σ. Xρόνης

A’ Πλοίαρχος

N.Σ. (Σ)

Μετά από  συνεδρίαση
στις 23-9-2011 και

Αριθµ. Αποφ. 11/2011, το
Συµβούλιο της Τοπικής Κοι-
νότητας, σχετικά µε το θέ-
µα «Μεταφορά µαθητών α-
πό την  Τοπική  Κοινότητα
Μανωλιάσσας στην Πεδινή
Ιωαννίνων», αποφάσισε ο-
µόφωνα:

Να προταθεί η µεταφορά
των µαθητών από 1-1-2012
να γίνεται από το ΚΤΕΛ Ιω-
αννίνων και εποµένως στη

διενέργεια του  διαγωνι -
σµού που θα γίνει από το
Δ∆ήµο Ιωαννιτών να συµπε-
ριληφθεί και η Τοπική Κοι-
νότητα Μανωλιάσσας.

Επίσης, µετά από συνε-
δρίαση 23-9-2011 και
Αριθµ.Αποφ. 12/2011, το
Συµβούλιο της Τοπικής Κοι-
νότητας, σχετικά µε το θέ-
µα «Εργασίες καθαρισµού
κεντρικού δρόµου  Μανω-
λιάσσας Αµπελιάς και Μα-

νωλιάσσας Πηγών Κεφαλό-
βρυσου», αποφάσισε οµό-
φωνα:

Να ζητηθεί από το Δ∆ήµο
να στείλει  µηχανήµατα
(Γκρέιντερ και  φορτωτή)
για τον καθαρισµό του κε-
ντρικού δρόµου  Μανω -
λιάσσας-Αµπελιάς καθώς
και την  συντήρηση  του
δρόµου από την κεντρική
πλατεία Μανωλιάσσας έως
τις Πηγές του Κεφαλόβρυ-
σου.

H θάλασσα και οι ναυτικοί
…συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΩΑΝΝΙΝΩΩΝ
Δ∆ΗΜΟΣ ΙΩΩΑΝΝΙΤΩΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

Αριθµ.Αποφ. 13/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/6-10-2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της Τοπική Κοινότη-
τας Μανολιάσας του Δ∆ήµου Ιωαννιτών

ΘΕΜΑ : Εργασίες στην υδροµάστευση των πηγών Κεφαλόβρυσου χωρίς ενηµέρωση
του Τ. Σ. Μανολιάσας και του Δ∆ήµου Ιωαννιτών

Στην Μανολιάσα σήµερα 6-10-2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00' µ.µ. στο Γραφείο
της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας του Δ∆ήµου Ιωαννιτών συνήλθε σε έκτακτη συνε-
δρίαση το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας του Δ∆ήµου Ιωαννιτών, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 130,131 και 132 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 82
και 84 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νοµική απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπέλλος Δ∆ηµήτριος του Θεολόγου
2. Ντάφλος Ευθύµιος του Κων/νου
3. Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας είπε, ότι ύστερα από πληροφορίες που είχε, στις
5-10-2011 και ώρα 13:30 µ.µ. γίνονταν εργασίες σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης για
την Τ. Κ. Θεριακίσιου, από εργολάβο, εξουσιοδοτηµένο από τον Δ∆ήµο Δ∆ωδώνης, στην υ-
δροµάστευση των πηγών Κεφαλόβρυσου, χωρίς να ενηµερωθεί το Τ. Σ. Μανολιάσας και
ο Δ∆ήµος Ιωαννιτών. Κατά την εποπτεία των εργασιών ο εργολάβος ενηµέρωσε τον Πρό-
εδρο της Τ. Κ. Μανολιάσας ότι οι εργασίες θα σταµατήσουν την 15:00 µ.µ. της ίδιας η-
µέρας. Κατόπιν αυτού έγινε προγραµµατισµός από τον Πρόεδρο της Τ. Κ . Μανολιάσας
αντί 4:00 µ.µ. να γίνει άντληση υδάτων από το αντλιοστάσιο προς την δεξαµενή Μανο-
λιάσας στις 5:00 µ.µ. και αποχώρησε από το σηµείο. Με καταγγελία όµως κατοίκων της
Τ. Κ. Μανολιάσας ενηµερωθήκαµε ότι οι εργασίες συνεχιζόταν έως τις 17:00 µ.µ. της 5-
10-2011, µε αποτέλεσµα ενώ οι εργασίες συνεχιζόταν οι αντλίες µεταφοράς νερού
προς την Τ.Κ. Μανολιάσας να µεταφέρουν λασπόνερα ακατάλληλα για πόση και οικιακή
χρήση και κάλεσε το Συµβούλιο να αποφανθεί σχετικά.

Το Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΩΝΑ
α) Σε περίπτωση µη επάρκειας νερού να προβεί ο Δ∆ήµος Ιωαννιτών σε ασφαλιστικά µέ-

τρα εις βάρος του Δ∆ήµου Δ∆ωδώνης.
β) Σε περίπτωση αναφοράς από κατοίκους της Τ. Κ. Μανολιάσας για προβλήµατα υγεί-

ας ή για βλάβες σε οικιακές συσκευές ή σε οποιοδήποτε κοµµάτι του δικτύου ύδρευσης,
λόγω των λασπόνερων, υπεύθυνος θα είναι ο Δ∆ήµος Δ∆ωδώνης, γιατί δεν ενηµέρωσε ό-
τι την 5-10-2011 και µετά τις 15:00 µ.µ. θα συνεχιζόταν οι εργασίες στο δίκτυο προκει-
µένου να γίνει διακοπή της λειτουργίας του αντλιοστασίου.

γ) Με βάση τα ανωτέρω και µε τις διαµαρτυρίες των κατοίκων της Τ. Κ. Μανολιάσας,
η από 9-5-2011 απόφαση µας για ένταξη στη µελέτη γεώτρησης ύδρευσης του Δ∆ήµου
Δ∆ωδώνης, από γεώτρηση στη θέση «Αγία Παρασκευή Μελλιγγών » είναι επιτακτική α-
νάγκη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  13/  2011

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔ∆ΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
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Οι συγχωριανοί µας που έδωσαν αίµα 
στις 18/8/2011 είναι: 
-Η Μαργαρίτα Μπέλλου συζ. Πολύκαρπου
-Η Χρυσούλα Γιωτάκη
-Ο Ευάγγελος Πέτρου
-Ο Δ∆ηµήτρης Μπέλλου του Θεολόγου
-Ο Μιχάλης Μπέλλος του Θεολόγου και 
-Ο Νίκος Ντάφλος του Λαζάρου.

Εκφράζουµε ευχαριστίες στους εθελοντές αιµο-
δότες που µε την πράξη τους στέλνουν µήνυµα
ζωής. Επίσης, εκφράζουµε ευχαριστίες στα µέλη
του συνεργείου του νοσοκοµείου «Γ.Χατζηκώστας»
που πραγµατοποιούν τις αιµοληψίες. Ελπίζουµε
την επόµενη χρονιά να προσέλθουν περισσότεροι
αιµοδότες. Αν µην ξεχνάµε: δίνοντας λίγο αίµα,
σώζουµε µια ζωή.

Α ι µ ο δ ο σ ί α  τ η ς  1 8 η ς  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  2 0 1 1

Νοέµβριος.Το φθινόπωρο, για τον
αγροτικό κόσµο είναι ε-

ποχή συνδεδεµένη µε τη συγκοµιδή και των τελευταίων
καρπών, την προετοιµασία της γης για τις νέες καλλιέρ-
γειες αλλά και τις προετοιµασίες για το χειµώνα που έρ-
χεται. Ο Νοέµβριος είναι κατ’ εξοχήν ο µήνας που λαµ-
βάνουν χώρα οι διάφορες ασχολίες των γεωκτηνοτρό-
φων. Οι γεωργοί καλλιεργούν τα χωράφια για την επό-
µενη σοδειά οι κτηνοτρόφοι αφήνουν τα ορεινά και κα-
τεβαίνουν στα χειµαδιά.

Ο Νοέµβριος είναι ο τρίτος µήνας του φθινοπώρου και
ο ενδέκατος µήνας του Γρηγοριανού  ηµερολογίου. Το
όνοµά του προέρχεται από τη λέξη «novem» που σηµαί-
νει εννέα, ονοµασία από τη θέση που είχε στο δεκάµη-
νο ρωµαϊκό ηµερολόγιο. Το µήνα Νοέµβριο τελειώνει η
σπορά γι’ αυτό οι αγρότες τον αποκαλούν Σποριά αλλά
και Βροχάρη γιατί είναι άστατος και βροχερός. Επίσης,
τον λένε και Αντριά γιατί πιστεύουν ότι αντρειεύει τα
σπαρτά και δυναµώνει το κρύο, αντρειεύει. 

Ο Νοέµβριος είναι και ο µήνας µε τις περισσότερες
γιορτές, οι οποίες συνοδεύονται από πλούσια αγιολα-

τρευτικά ήθη και έθιµα. Οι σπουδαιότερες
από τις γιορτές είναι:

Των Αγίων Αναργύρων Κοσµά και Δ∆αµια-
νού (1η Νοεµβρίου). Λέγονται Ανάργυροι
γιατί ήταν γιατροί και θεράπευαν τον κό-
σµο χωρίς αµοιβή (αργύρια). Η παράκληση
των πιστών από τους Αγίους Αναργύρους
συνοδεύεται από  ραντίσµατα  µε νερό,
σταυρώµατα κ.α.

Των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ (8
Νοεµβρίου). Από αυτή τη γιορτή ο Νοέµ-
βριος λέγεται και Αϊ-Ταξιάρχης.

Του Αϊ-Μηνά (11 Νοεµβρίου).
Τα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεµβρί-

ου). Οι γεωργοί για να ευχαριστήσουν την
Παναγία που τη θεωρούν προστάτιδα των
καρπών, και να έχουν τη χάρη της, βρά-
ζουν τα µπόλια, σπόρους δηµητριακών,
κυρίως καλαµπόκι και σιτάρι, µε σπόρους
από φασόλια, ρεβίθια, κουκιά κ.α. Στο τέ-
λος της βράσης προσθέτουν και σταφίδες, καρύδια, α-

µύγδαλα και πετιµέζι. 
Της Αγίας Αικατερίνης της Μεγαλο-

µάρτυρος (25 Νοεµβρίου).
Του Αγίου Στυλιανού (26 Νοεµβρί-

ου). Το όνοµα του Αγίου Στυλιανού
συνδέεται µε το ρήµα «στυλώνω» για-
τί θεωρείται ο στύλος που προστατεύ-
ει την  υγεία  των  µικρών άρρωστων
παιδιών.

Του Αγίου Ανδρέα (30 Νοεµβρίου).
Είναι η γιορτή που συνδέεται µε τα έ-
ντονα καιρικά φαινόµενα και τις µετα-
βολές στη φύση. Οι γυναίκες στο χω-
ριό µας συνήθιζαν  να  φτιάχνουν  τα
µπόλια όπως και στις 21 Νοεµβρίου,
των Εισοδίων της Θεοτόκου. Τα µπό-
λια είχαν να κάνουν µε τον πολλαπλα-
σιασµό των καρπών και των ζώων. Η
συνηθέστερη ευχή για τις γκαστρωµέ-
νες ήταν να φκιάσουν γερά παιδιά. 

Σ τιγµιό τυπα

Ο “ξέφλος”. Μία από τις πολλές εκ-
δηλώσεις της αγροτικής

ζωής ήταν και ο ξέφλος, δηλαδή η διαδικασία ξεφλουδί-
σµατος του καλαµποκιού. Το Σεπτέµβριο µήνα που ωρί-
µαζαν οι ρόκες, τις έκοβαν από την καλαµιά, γέµιζαν τις
ζιάκες, τις φόρτωναν στα ζώα (γαϊδούρια, άλογα, µουλά-
ρια) και τις µετέφεραν στο κατώι του σπιτιού ή στο καλύ-
βι ή στο αχούρι. Εκεί ρίχνονταν σωρός και όταν µεταφε-
ρόταν όλο το καλαµπόκι, σχηµατίζονταν ολόκληρο βου-
νό. Μέχρι να αρχίσει ο ξέφλος, τα στάχυα άναβαν (σάπι-
ζαν) κι έπιαναν σκουλήκι. Μέσα στο σωρό βρίσκαµε και
καµιά ρόκα όψιµη, γαλακτερή, βάβω, τη βράζαµε και την
τρώγαµε, εκεί να δείτε νοστιµιά!

Το αραποσίτι που µάζευαν ήταν τόσο πολύ που δεν
µπορούσε να το ξεφλουδίσει µόνη της µια οικογένεια κι
έτσι µαζεύονταν πολλοί, ένα και περισσότερα βράδια και
το ξεφλούδιζαν. Μικροί και µεγάλοι, αγόρια και κορίτσια
αναλάµβαναν να ξεφλουδίσουν τα στάχυα µε τα χέρια και
για να µην πληγώνονται χρησιµοποιούσαν  βοηθητικά ερ-
γαλεία. Με ένα µεγάλο καρφί ή ένα σουβλί, άνοιγαν τα
φύλλα της ρόκας µέχρι το κοτσάνι. Καθάριζαν τον καρπό
της ρόκας από τα µουστάκια και τα έριχναν στα τσουβά-
λια. Τα ξεφλουδισµένα αραποσίτια τα διάλεγαν σε δυο
κατηγορίες. Σε αυτά τα οποία ήταν καλοθρεµµένα και γε-
ρά που άφηναν δύο φύλα σαν ουρά για δέσιµο και στα κο-
λοβά. Τις ρόκες µε τις ουρές τις έπλεκαν πλεξούδες και
τις κρέµαγαν στις γρεντές από τη µια άκρη ως την άλλη. Τι
ωραίες εικόνες αλλά και ικανοποίηση για το νοικοκύρη να
βλέπει τον κόπο του! Το κρεµασµένο αραποσίτι έµενε
κρεµασµένο εκεί ανάλογα µε τις ανάγκες. Τις σκουληκιά-

ρες ρόκες συνήθως οι γυναίκες τις
έριχναν στους άνδρες για να βγά-
ζουν τα σκουλήκια. Τα κολοβά αρα-
ποσίτια τα έλιαζαν και µετά τα στού-
µπιζαν µε τα δάρτια και τα ξεχώρι-
ζαν από τα κότσαλα. Τα σπυριά από
τα αραποσίτια τα ξανάβγαζαν στον
ήλιο για να ξεραθούν καλά ώστε να
µην ανάψουν όταν τα αποθήκευαν.
Γέµιζε η αυλή µε στρώµατα για να
λιαστεί το γεύµα. Συνήθως το απο-
θήκευαν σε αµπάρια, κασόνια, βα-
ρέλια ή τσουβάλια. Από αυτό το καλαµπόκι, άλλο πήγαι-
νε στο µύλο για αλεύρι για το ροκίσιο ψωµί και τη µπο-
µπότα κι άλλο το έδιναν στα ζώα. Το χειµώνα που δεν υ-
πήρχε χορτάρι πουθενά, το αραποσίτι ήταν η τροφή για ό-
λα τα ζώα, γίδια, πρόβατα, άλογα, γαϊδούρια, κότες κ.α.
Τα φύλλα που κάλυπταν το αραποσίτι τα συγκέντρωναν
και τα έδιναν τροφή στα βόδια το χειµώνα. Παλιά, τα χρη-
σιµοποιούσαν και για γέµισµα στα στρώµατα.

Παράλληλα µε το ξεφλούδισµα, µπόλικα ήταν τα τρα-
γούδια και τα αστεία. Τα αγόρια γλυκοκοίταζαν τις κοπέ-
λες και εκείνες χαίρονταν τα πειράγµατα. Το κουτσοµπο-
λιό έπαιρνε κι έδινε στον ξέφλο. Αυτά τα ανταµώµατα ή-
ταν µικρά γλέντια. Η νοικοκυρά έκανε τηγανίτες, έβαζε το
τσίπουρο, τα καρύδια και άµα έλαχε, οι άντρες έριχναν και
καµιά γυροβολιά. Στα µισά του ξεφλουδίσµατος στρωνό-
ταν το τραπέζι. Οι οικοδεσπότες συνήθως έσφαζαν ένα ο-
λόκληρο σφαχτό, κοτόπουλα κ.α. Το τραπέζι ήταν πλού-
σιο, ποσοτικά και ποιοτικά, κρέας βραστό, ψητό, σούπες,

τυριά, πίττες κ.α. Κοντά στα µεσάνυ-
χτα η παρέα διαλύονταν και ο καθέ-
νας πήγαινε σπίτι του. Ο ξέφλος χάρι-
ζε αξέχαστα βράδια, ήταν σωστό πα-
νηγύρι. Πολλές φορές έφταναν δέκα
και δεκαπέντε  νοµαταίοι  µε χαρές,
τραγούδια, αστεία, πειράγµατα, καλό
φαΐ και  στο  τέλος  χορό . Τελειώνο -
ντας, έδιναν ραντεβού για τον επόµε-
νο ξέφλο.

Λεξιλόγιο
το σουβλί= ξύλο µε µύτη που το έµπαζαν στη µύτη της
ρόκας για να ανοίξουν τα φύλλα.
οι γρεντές= µεγάλα ξύλινα δοκάρια από τον ένα τοίχο
στον άλλο, στηρίγµατα της στέγης.
το αραποσίτι= το καλαµπόκι, ως σπυρί λέγεται και «γέν-
νηµα»
η/οι ζιάκα-ες= σάκος φτιαγµένος από λινάρι.
τα δάρτια= δύο ξύλα ανταµωµένα µε σχοινί κάνουν το
«δάρτη» για το ξεσπύρισµα του καλαµποκιού.
τα κότσαλα= είναι το στέλεχος γύρω από το οποίο είναι
τα αραποσιτόσπυρα.
το ροκίσιο= ψωµί από ρόκα, από στάχυ καλαµποκιού.
η µποµπότα= τα καλαµποκίσιο ψωµί.
τα µουστάκια ή τσαµπαλούκια= τα µαλλιά από τον καρ-
πό του καλαµποκιού

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Για να δώσουµε  αίµα απευθυνόµαστε σε οποιοδή-
ποτε κοντινό νοσοκοµείο και ζητάµε να καταχωρεί-
ται  στην τράπεζα αίµατος Μανωλιασσιτών  στο νο-
σοκοµείο «Γ.Χατζηκώστας».

Λαογραφικά θέµατα



Συνέχεια
από το
προηγούµενο

Περί τα µέσα
Αυγού-

στου. αφού έγι-
ναν διάφορες
επισκευές, α -
ποπλεύσαµε
για τη Βοµβάη,
µε ενδιάµεσο
σταθµό το
Άντεν, όπου
ανθρακεύσα-
µε ξανά  και

καθίσαµε µία-δύο µέρες. Φθάσαµε στη
Βοµβάη περί τα µέσα Σεπτεµβρίου του
941 και, µετά από ένα δεξαµενισµό, α-

ποπλεύσαµε για να συνοδεύσουµε µία
νηοποµπή προς τον Περσικό Κόλπο.

Προς το τέλος τού έτους, συνοδεύσα-
µε µερικά πλοία από τη Βοµβάη στη Σι-
γκαπούρη. Κατεβήκαµε προς Νότο. και
νότια από την Κεϋλάνη αντικατασταθή-
καµε από ένα άλλο αγγλικό καταδροµι-
κό. εµείς δε καταπλεύσαµε στην πρω-
τεύουσα τού νησιού. το Κολόµπο. Ήταν
µεταξύ Χριστουγέννων  και  Νέου

Έτους". Αργότερα µάθαµε ότι η νηοπο-
µπή είχε δεχθεί επίθεση ιαπωνικών υπο-
βρυχίων και είχαν χαθεί πολλά καράβια,
Εµείς για µία ακόµη φορά γλιτώσαµε Αν
κανείς σκεφθεί πόσες φορές το Αβέρωφ
γλίτωσε από το χαµό, θα πρέπει να πα-
ραδεχθεί ότι το καράβι ήταν ευλογηµέ-
νο από  το  Θεό . Κάναµε  Πρωτοχρονιά
στο Κολόµπο και επιστρέψαµε στη Βοµ-
βάη. Λίγο αργότερα, προήχθη σε υποκε-
λευστή Β'12, 

Μετά από µερικές µέρες, γύρω στα
µέσα Ιανουαρίου τού 1942, ήρθε ένα
σήµα να φύγουµε κατεπειγόντως για να
κάνουµε περιπολία  στα  ανοικτά  τού
Περσικού Κόλπου, Αποπλεύσαµε µε τό-
ση βιασύνη που έµειναν έξω οι οψωνι-
στές και φύγαµε χωρίς επαρκή τρόφιµα.
Περιπολήσαµε στην περιοχή αποτρέπο-
ντας τις δυνάµεις αλλά και µε µαύρη
καρδία που αφήναµε την πατρίδα µας
την ώρα που αυτή σκλαβωνόταν. Βέ-
βαια. για εµένα που ήµουν νέος, ενθου-
σιώδης και χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις, τα πράγµατα ήταν πιο εύκολα.
Για άλλους. µεγαλύτερους στην ηλικία.
θα πρέπει να ήταν πολύ δυσκολότερα.
ΩΩστόσο. στην Αλεξάνδρεια βρήκαµε µία
δεύτερη Ελλάδα . Η  ακµαία  ελληνική
κοινότητα µας άνοιξε τα σπίτια της. µας
δέχθηκε µε ., θέρµη και έκανε πολλά για
εµάς. αυτό δε ανακούφισε τον πόνο µας
και αποτέλεσε µία πολύ ισχυρή ένεση
στο ηθικό µας. 

Στα τέλη loυvίoυ τού 1941 αποπλεύ-
σαµε µε κατεύθυνση τον Ινδικό ΩΩκεανό.
Πιάσαµε πρώτα στο Πορτ Σάιντ και από
εκεί περάσαµε τη Δ∆ιώρυγα τού Σουέζ, .
Μαζί µας ταξίδευαν και το πλωτό συνερ-
γείο Ήφαιστος. το τορπιλοβόλο Σφεν-
δόνη και το υποβρύχιο Κατσώνης. Στο
Αβέρωφ επέβαινε  ο  αρχηγός  Στόλου
Καββαδίας. Κυβερνήτης είχε αναλάβει ο
πλοίαρχος Κ. Κοντογιάννης, ύπαρχος δε
ο αντιπλοίαρχος Α. Σπανίδης. Αξιωµατι-
κός πυροβολικού ήταν πια ο πλωτάρχης
Φ. Καζάκος….. αξιόλογος αξιωµατικός.
Επόµενος σταθµός  µας ήταν  το  Πορτ
Τουεφίκ. όπου χορηγήθηκε άδεια εξό-
δου. Βγήκα στην πόλη και µε µία παρέα
ήπιαµε "λίγο παραπάνω" και γίναµε "φέ-
σι". Κάποια στιγµή. περίπολος του πλοί-
ου άρχισε να καλεί τους πυροβολητές
να επιστρέψουν αµέσως στο Αβέρωφ.

Γύρισα και εγώ κα-
κήν-κακώς και  σε
λίγο δεχθήκαµε
νυκτερινή αεροπο-
ρική επίθεση. Εγώ
ήµουν σκοπευτής
στο πρυµναίο 

δεξιό Vickers και
ένα θραύσµα  µε
βρήκε στο αριστε-
ρό µάγουλο. Το
τραύµα ήταν  επι -
πόλαιο αλλά . πα -
ρόλο που µε περι-
ποιήθηκαν αµέσως
στο νοσοκοµείο τού πλοίου.
επί µερικές µέρες ήµουν αγνώριστος α-
πό το πρήξιµο. Ακόµα έχω το σηµάδι. Σε
εκείνο το βοµβαρδισµό κτυπήθηκε το
Georgik. ένα υπερωκεάνιο 

γεµάτο Γυναικόπαιδα. το οποίο ήταν
αγκυροβοληµένο στον  όρµο . Τελικά.
προσάραξε. αφού κόντεψε να πέσει ε-
πάνω µας. φλεγόµενο. 

Μετά από µερικές µέρες. φύγαµε από
το Πορτ Τεουφίκ για το Πορτ Σουδάν. 

Μπήκαµε στην Ερυθρά Θάλασσα και η
θερµοκρασία άρχισε να ανεβαίνει. µέχρι
που έγινε αφόρητη. Τα καταστρώµατα
και οι λαµαρίνες πύρωναν και το εσωτε-
ρικό των πλοίων ήταν σαν φούρνος. Οι
λίγοι ανεµιστήρες δεν έκαναν άλλο από
το να διασκορπίζουν τον ζεστό αέρα.
Βρέχαµε τα καταστρώµατα µε τις µάνι-
κες και. συγχρόνως. καταβρέχαµε ο έ-
νας τον άλλον. 

Τις µέρες εκείνες διαδραµατίστηκαν
και ορισµένα ευτράπελα. Από τη µία η
ζέστη τής Μέσης Ανατολής και από την
άλλη ο συγχρωτισµός µας µε τους Βρε-
τανούς. οδήγησαν την Υπηρεσία στην
υιοθέτηση τής στολής "ισχυρού καύσω-
νος"' -όπως αυτή ονοµάστηκε- δηλαδή
ανοικτό πουκάµισο µε κοντά µανίκια (ή
ναυτική φανέλα  για  τους  ναυτοδιό -
πους). κοντό παντελόνι -τα σορτς- και
µακριές κάλτσες µέχρι το γόνατο ή σαν-
δάλια. Ήταν πολύ πρακτική για τα ιδιαί-
τερα θερµό κλίµατα στα οποία βρεθήκα-
µε. παράλληλα όµως πρωτοφανής γιά
το Ελληνικό Ναυτικό. Στην αρχή. η στο-
λή αυτή έγινε δεκτή µε πολύ επιφυλα-
κτικότητα. ορισµένοι δε µεγάλης ηλι-
κίας υπαξιωµατικοί αρνήθηκαν πεισµα-

τικά να την φορέσουν. υποστηρίζοντας
ότι προσέβαλε τον ... ανδρισµό τους.
Αλλά και µεταξύ των νεότερων υπήρξαν
αντιδράσεις. Θυµάµαι ότι όταν διατά-
χθηκε να φορέσουµε τα κοντά παντελό-
νια και να περάσουµε σε κλήση επιθεώ-
ρησης. εγώ κλείστηκα στον έκτο πύργο
-αυτόν τής πρύµνης. στον οποίο ήµουν
επιστά� της- και µε τίποτε δεν εννοούσα
να βγω. Τελικά. όπως συµβαίνει τις πε-
ρισσότερες φορές. αντιληφθήκαµε την
πρακτικότητα των κοντών παντελονιών
και. µάλιστα, τα συνηθίσαµε. 

Καταπλεύσαµε στο Πόρτ Σουδάν στα
τέλη Ιουλίου 1941. Εκεί. τα Σφενδόνη
και Κατσώνης επρόκειτο να κάνουν ορι-
σµένες εργασίες επισκευών και συντή-
ρησης µε τη συνδροµή τών τοπικών συ-
νεργείων και αυτών τού Ήφαιστος. Στο
Πορτ Σουδάν είχαµε την ατυχία να γνω-
ρίσουµε το "χαµπούµπ", ένα κύµα καύ-
σωνα πρωτοφανούς. ακόµη και για τους
ντόπιους. Πέθαναν από θερµοπληξία ο
µάγειρος τού Αβέρωφ και µερικοί ακόµη
από άλλα πλοία. Το καταβρέξιµο των
καταστρωµάτων και ηµών τών ιδίων µε
θάλασσα συνεχίστηκε µε ακόµη µεγα-
λύτερη συχνότητα και οι εργασίες δια-
κόπτονταν κατά τις 1 Ο το πρωί. για να ε-
παναληφθούν αργά το απόγευµα. Κά-
ναµε και µία ανθράκευση 1.200 τόνων.
Η ανθράκευση ήταν εργασία πολύ κο-
πιαστική. σκέτο µαρτύριο. ιδίως µε τη
ζέστη που επικρατούσε. στην οπό(απο-
λάµβαναν µέρος όλοι. ασχέτως βαθµού.
ενώ η µουσική τού πλοίου παιάνιζε για
να δίνει κουράγιο. Και όταν η ανθράκευ-
ση τελείωνε. δεν υπήρχε χρόνος για α-
νάπαυση: Άρχιζε ο καθαρισµός των εξω-
τερικών επιφανειών και τού εσωτερικού
τού πλοίου  από  την  καρβουνόσκονη
που έµπαινε  µέχρι τα  κατώτερα  υπο-
στρώµατα και επικαθόταν παντού. Στο
Πορτ Σουδάν αποβιβάστηκε ο Καββα-
δίας για να επιστέψει στην Αλεξάνδρεια.
καθήκοντα δε  κυβερνήτη  ανέλαβε  ο
πλοίαρχος Σ. Μάτεσης. 

Συνέχεια στο επόµενο φύλλο.
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Σελίδες από τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία:
O ρόλος του στόλου µας στο Δ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο

Tου Aνθυποπλοιάρχου
(ΠY) Π.N. ε.α.

Γ. Γούση

Οµοχειρία RhinemetaI τού θωρηκτού αποτε-
λούµενη από στρατευµένους οµογενείς της
Αιγύπτου.Μπροστά  µε το σορτς  ο Γ Γούσης

Άνω. το Αβέρωφ εν πλω. 



Το Υπουργείον των Στρατιωτικών κα-
τόπιν αναφοράς  του  Αρχηγού  του
Στρατού Μακεδονίας, υποδεικνύοντος
την εις Πρέβεζαν απόβασιν της ΙΥ Με-
ραρχίας, εγνώρισεν εις τούτον ότι ελή-
φθη πλέον απόφασις σύµφωνος προς
την πρότασιν ταύτην τη υποδείξει και
του Αρχηγού του Στρατού Ηπείρου.

Το Επιτελείον όµως του Αρχηγείου
του Στρατού Ηπείρου έχον την αντίλη-
ψην ότι και η αποστελλόµενη ενίσχυ-
σις δεν ήτο επαρκής, υπέβαλεν εις το
Υπουργείον των Στρατιωτικών δια του
υπασπιστού του Αρχηγού λεπτοµερή
αναφοράν περί της ουχί ευχάριστου
τακτικής καταστάσεως του Στρατού.

Την αναφοράν ταύτην το Υπουργεί-
ον των  Στρατιωτικών  διεβίβασε  την
22αν ώραν εις το εις Θες/νίκην Γενικόν
Στρατηγείον και ώρισε τηλ/κήν δια το
µεσονύκτιον συνεννόησιν  µετά του
Αρχηγού του  Στρατού  Μακεδονίας.
Κατά την επακολουθήσασαν ανταλλα-
γήν σκέψεων απεφασίσθη η αποστολή
εις Ήπειρον και της ΥΙ Μεραρχίας επί
πλέον δε  εγένετο  πρότασις  εις  τον
Αρχηγόν του Στρατού Μακεδονίας ν'
αναλάβη αυτός  την  διοίκησιν  του
Στρατού Ηπείρου. Ο Αρχηγός όµως του
Στρατού Μακεδονίας προέτεινεν ως
τοιούτον τον διοικητήν ΙΥ Μεραρχίας.

Την διάθεσιν των δύο Μεραρχιών εις
Ήπειρον ανέφερεν  ο  Αρχηγός  του
Στρατού Μακεδονίας  και  εις  τον  εις
Λονδινον Πρόεδρον της Κυβερνήσε-
ως.

9η Δ∆εκεµβρίου.
I. Απόσπασµα δεξιού. Ο διοικητής

του αποσπάσµατος Πραµάντων εις α-
πάντησιν των διαταγών του Αρχηγείου
όπως άχθη προς ενίσχυσιν του Α’ µι-
κτού αποσπάσµατος  δια  γεφύρας
Σκλούπου εις Αετορράχην, ανέφερεν
ότι ήτο δυσχερής η εκείθεν διέλευσις
στρατευµάτων και ότι προτιµότερα θα
ήτο δυσχερής η ζεύξις του Αράχθου
δυτικώς των Χουλιαράδω, οπόθεν τα-
χύτερον θα ήγοτο τα τµήµατα εις Αε-
τορράχην. Κατόπιν  εγκρίσεως  του
Αρχηγείου διετάχθη η κατασκευή της
πρόχειρου γεφύρας. Περί την 21.30' ό-
µως ώραν απεστάλη νέα διαταγή εκ
µέρους του Αρχηγείου, δια της οποίας
καθίστατο γνωστόν ότι η δια Χουλια-
ράδων πορεία δεν παρείχεν ασφάλει-
αν επαρκή και ενετέλλεντο όπως τα
µεν πεζοπόρα τµήµατα διέλθωσι δια
της γεφύρας Σκλούπου, τα δε µεταγω-

γικά έτι νοτιότερον. Δ∆εξιότερων ο διοι-
κητής του Αρχηγείου περί ενισχύσεως
του Α’ µικτού αποσπάσµατος, ανέφε-
ρεν ότι θα ετίθετο αµέσως εν πορεία,
ταυτοχρόνως δε διέταξε τα εις Κράψη
τάγµατα όπως αναχωρήσωσιν εκείθεν
την 19ην ώραν κατευθυνόµενα εις Πα-
λαιοχώρι. Όντως τα τάγµατα µετά του
διοικητού του αποσπάσµατος.

II. Α' µικτόν απόσπασµα. Κατά τη νύ-
χτα της 8 προς την 9 Δ∆εκεµβρίου ως και
καθ' όλην την ηµέραν της 9 Δ∆εκεµβρί-
ου οι  Τούρκοι  έβαλον  σφοδρώς  δια
του πυροβολικού των του Μπιζανίου,
όσον και της τεταγµένης εις τα υψώ-
µατα του χωριού Ελληνικόν πεδινής
πυρ)χίας ήσαν ανίσχυρα ν' αντιπαρα-
ταχθώσιν εις το ισχυρόν του εχθρού
πυρ)Κον, όπερ ούτως ανενοχλήτως α-
πεδεκάτιζε τα τµήµατα του αποσπά-
σµατος τούτου, εναντίον του οποίου,
καθ όλην την ηµέραν , εξαπελύοντο ε-
πιθέσεις του αντιπάλου πεζικού. Ο δι-
οικητής του αποσπάσµατος την 11ην
ώραν εκθεσάς τα συµβάντα και τας αλ-
λεπάλληλους τουρκικάς επιθέσεις εις
το Αρχηγείον προέτεινε την υποχώρη-
σιν του αποσπάσµατος εις τς προ της
29ης Νοεµβρίου θέσεις εξοσµήσεως
επί του Ξηροβούνι, Εν συνεχεία περί
την µεσηµβρίαν δια  νέας  αναφοράς
του εξέθεσε την επιδείνωσιν της τα-
κτικής καταστάσεως και εζήτησε την
έγκρισιν της αναπτύξεως των τµηµά-
των του εις Ξηροβούνι. Το Αρχηγείον
όµως δεν ενέκρινε την πρότασιν ταύ-
τιν και διέταξε την πάση θυσία τήρησιν
των κατεχόµενων θλεσεων.

Ο εκ του Β' µικτού αποσπάσµατος
διατέθεις διοικητής του 15ου συν)τος
πρζ., αµαχωρήσας εκ Μύλες την πρω-
ίαν µετά του επιτελείου του συν/τος,
του 5ου λόχου του και των πολυβό-
λων, έφθασε περί την µεσηµβρίαν εις
Αετορράχην και ανέλαβε την διοίκησιν
του αποσπάσµατος. Άµα τη αφίξει του
ησχολήθη ούτος µε την τακτοποίησιν
και εµψύχωσιν των µονάδων του. Επί
της γραµµής  αντιστάσεως  κατείχον
θέσεις εν αναµίξει και τα 5 τάγµατα
του Α' µικτού αποσπάσµατος ως και οι
λόχοι µηχανικού, ετηρούντο  δεν  εν
δευτέρα γραµµή  ελάχιστοι  µόνον
λόxοι.

Οι Τούρκοι εξηκολούθησαν την δια
του πυροβολικού των προπαρασκευ-
ήν της επιθέσεως. Άµα τη επελεύσει
του σκότους η προπαρασκευή του πυ-
ροβολικού έπαυσε και ήρξατο η επίθε-
σις του πεζικού υπό τους ήχους σαλ-

πίγγων.Αι απότοµοι  δυτικαί  κλιτύες
του υψώµατος 1058,8 επέτρεψαν εις
τον εχθρόν όπως αφανώς συγκετρώση
ισχυράς δυνάµεις εις τους πρόποδας
τούτου. Εκείθεν οι Τούρκοι κατά αλλε-
πάλληλα κύµατα ανήλθον τας κλιτύας
του υψώµατος εις απόστασιν 25 βηµά-
των από τας θέσεις των αµυνόµενων
εξόρµησαν εις έφοδον. Τα εν γραµµή
όµως τµήµατα του αποσπάσµατος υ-
πεδέχθησαν ευτόλµως την εχθρικήν
προσβολήν προξενούντα σοβαράς α-
πώλειας εις τας τάξεις των εφορµού-
ντων. Αλλά και αι απώλειαι των αµυνό-
µενων δεν ήσαν µικραί. Προς στιγµήν
µάλιστα επελήφθη σηµαντικός κλονι-
σµός της παρατάξεως, λόγω της δια-
ταχθείσης υπό του διοικητού του υπο-
χωρήσεως του 1ου λόχου του 10ου
τάγ. ευ., οι άνδρες του οποίου φεύγο-
ντες συµπαρέσυρον και τον 4ον και
3ον λόχους του 3ου τάγ. ευζ.

Ο διοικητής του 10ου τάγ. ευζ. απεύ-
σας µετά των τινών αξιωµατικών κα-
τώρθωσε να καλύψει δια των αναχαιτι-
σθέντων ανδρών το δηµιουργηθέν κε-
νόν, επιτυχών τελικώς την προώθησιν
αυτών εις τας προτέρας θέσεις των.
Ουχ' ήττον υπό των υποχωρησάντων
τµηµάτων µετεδόθη ο πανικός προς τα
όπισθεν και εις τους χωρικούς των Πε-
στών, πλείστοι των οποίων εξεκένω-
σαν το  χωρίον  των  φεύγοντες  προς
νότον. Τα µη συγκρασθέντα τµήµατα,
µεταξύ των οποίων και οµάς εκ πεντη-
κοντάδος ανδρώνυπό τον προσωρινόν
διοικητήν του 3ου τάγµατος ευζώνων,
εξηκολούθησαν την εις αρκετών βά-
θος υποχώρησίν των.

Εν τούτοις αι παραµείνασαι εις τας
θέσεις των µονάδες και ιδία ο 4ος λό-
χος του συν/τος Κρητών, αποτελού-
µενος εξ εθελοντών της Αµερικής α-
πέκρουσαν τας διαδοχικάς επιθέσεις
των Τούρκων, οι οποίοι απελπισθέντες
ως προς το δυνατόν της καταλήψεως
του δεσπόζοντος βραχώδους υψώµα-
τος 1058,8 δια µετωπικής ενέργειας,
ήρχισαν προσβάλλοντες τα εις αµφό-
τερα τα πλευρά τεταγµένα τµήµατα ε-
πί των κλιτύων του υψώµατος. Εις το
αριστερόν η διείσδυσις του εχθρού ε-
πέτυχε λόγω της από της αρχής απο-
χωρήσεως των εκεί τεταγµένων τµη-
µάτων. Οι Τούρκοι προχωρήσαντες ε-
κείθεν ηπείλησαν τα νώτα των επί του
υψώµατος 1058,8 παραµενόντων, οί-
τινες υπεχρεώθηκαν να εγκαταλείψω-
σι τας θέσεις των και να υποχωρήσωσι
προς τα οπίσω.

Ο διοικητής όµως του 10ου τάγ. ευζ.,

όστις ωθεί τα συγκρατούµενα τµήµα-
τα προς τας προτέρας των θέσεις, και ο
διοικητής του  αποσπάσµατος , όστις
διέθεσεν εις τον αγώνα και τον 3)15
λόχον, ου  µόνον συνεκράτησαν  επί
της γραµµής των εφεδρειών τα υπο-
χωρήσαντα εκ του υψώµατος 1058,8
τµήµατα, αλλά προσεπάθουν να αγά-
γωσι τας  µονάδας προς  τα  εµπρός
προς ανακατάληψιν των απωλεσθει-
σών θέσεων. Μη κατορθωθέντος τού-
του, τα τµήµατα παρέµειναν εις τας
νέας θέσεις των, εις µικράν απόστασιν
από του εχθρού, περιορισθέντα κατά
την υπόλοιπον νύκτα εις ανταλλαγήν
πυροβολισµών. Οι διοικηταί των µονά-
δων ησχολήσθησαν µε την ανασύντα-
ξιν των τµηµάτων των.

ΙΙΙ. Β' µικτόν απόσπασµα.
Τούτο ετήρησε τας θέσεως του ου-

δόλως ενοχλούµενον  υπό  του  ε -
χθρού. Μόνον περί την 9ην ώραν επι-
θετικαί αναγωρίσεις  των  Τούρκων
προς την στενωπόν Φουάτ και προς τα
υψώµατα Άνω Θεριακίσι απεκρούσθη-
σαν.

Η 6η πυρ/χία της IIII 4 µοίρας, εκκι-
νήσασα την 1ην ώραν εκ των περί τα
Λαγάτορα θέσεων της, εις εκτέλεσιν
της δοθείσης αυτή διαταγής, ήχθη εις
τον λόφον Φουάτ ένθα µέχρι της χα-
ραυγής ετάχθη εις τας θέσεις, ας κα-
τείχε κατά  τας  πρώτας  ηµέρας  η  5η
πυρ/χια. Εν τούτοις καθ' όλην την ηµέ-
ραν η πυρ/χια αυτή δεν εξετέλεσε βο-
λήν.
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Συνέχεια απο το προηγούµενο φύλλο

Συνέχεια στο επόµενο

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.
Δ∆ηµοσιεύουµε αποσπάσµατα από το βιβλίο: Bαλκανικοί Πόλεµοι 1912-13
Πολεµική Έκθεση του Γενικού Editorial Στρατού



Ένα από τα πιο γνωστά και ευ-
ρύτατα διαδεδοµένα ροφήµατα
του ελληνικού λαού είναι αυτό
που παρασκευάζεται  όταν  σε
νερό που βράζει ρίξουµε λίγα α-
ποξηραµένα λουλούδια του φυ-
τού χαµοµήλι. 

Τα λουλούδια του χαµοµηλιού είναι διεθνώς ανα-
γνωρισµένα ως φάρµακο. Το χαµοµήλι είναι διαδεδο-
µένο σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνει σε χωράφια και
γενικά σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, στα πλάγια των
δρόµων, µέσα σε ερείπια και προτιµάει έδαφoς αµ-
µοαργιλλώδες. 
Είναι φυτό µονοετές, ποώδες, φτάνει σε ύψος (σε
πλούσια εδάφη) µέχρι και 50 εκατοστά. Ο βλαστός
του, που είναι λείος, διακλαδίζεται, φέρει φύλλα πο-
λύ σχισµένα και στην κορυφή έχει λουλούδια. 
Στην Ελλάδα το χαµοµήλι είναι αυτοφυές και δεν
καλλιεργείται, όπως σε πολλές άλλες χώρες. 
Το χαµοµήλι αποτελεί την "πρώτη ύλη" πολλών φαρ-
µακευτικών ουσιών. Η δε λαϊκή ιατρική το αντιµετω-
πίζει ως θαυµατουργό βότανο. Θεωρείται ότι έχει ευ-

εργετικά αποτελέσµατα ως χαλαρωτικό και στην α-
ντιµετώπιση της αϋπνίας. Οι χλιαρές κοµπρέσες, ό-
πως και το χλιαρό λουτρό µε χαµοµήλι είναι ό,τι κα-
λύτερο για την ανακούφιση στις ενοχλήσεις (τσουξί-
µατα κτλ. ) των µατιών. 
Στην περίπτωση πόνων του στοµάχου ή δυσπεψίας έ-
να φλιτζάνι χαµοµήλι (όχι βρασµένο, αλλά λίγο χα-
µοµήλι σε βραστό νερό) έχει ευχάριστα αποτελέσµα-
τα. 
Το χαµοµήλι δρα αποτελεσµατικά στον τυµπανισµό
(αέρια εντέρων) και στην ανακούφιση του εντερικού
σωλήνα. Είναι πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών, αντι-
φλεγµονώδες, αντιαλλεργικό και ευεργετικό στις
δερµατικές παθήσεις και στην επιπεφυκίτιδα. α
Στο "κριθαράκι" οι ζεστές κοµπρέσες στο µάτι, αλλά
και το κατάπλασµα µε βρασµένο χαµοµήλι (τυλιγµέ-
νο) σε τουλουπάνι έχει πολύ ευεργετικά αποτελέ-
σµατα. 
Το χαµοµήλι, τέλος, χρησιµοποιείται µε επιτυχία την
καταπολέµηση των λειχήνων και των δερµατικών ε-
ξανθηµάτων, καθώς και σε πλύσεις και απολυµάν-
σεις ευπαθών σηµείων του σώµατος. 

Πρώτος και καλύτερος ως σύµ-
βολο είναι  ο αετός. Οι  αρχαίοι
Έλληνες τον πιστεύαν ιερό που-
λί του  βασιλέα  των  Θεών , του
Δ∆ία. Μα και όλα σχεδόν τα κράτη
τον επήραν σύµβολο ισχύος και
µεγαλείου. Η µεγαλοσύνη του,
το γρήγορο πέταγµά του, το ανέ-
βασµά του σε ύψη, η αστραπόβο-
λη και περήφανη µατιά του, 11
µεγαλοπρέπεια της µορφής και
της στάσης του, η δύναµή του, το
φώλιασµά του στις ψηλές κι απά-
τητες κορφές, όλ' αυτά τα προ-
σόντα τον κατέταξαν, από τα πα-
λαιότατα χρόνια επί κεφαλής των
φτερωτών του κόσµου και πολ-
λοί βασιλιάδες, παλιοί και σηµε-
ρινοί, τον πήραν ως σύµβολο. Οι
αυτοκράτορες του Βυζαντίου εί-
χαν σύµβολό τους το δικέφαλο
αετό, που κατόπιν τον πήρε κι ο
αυτοκράτωρ της Ρωσίας, της Γερ-
µανίας και άλλοι.

Χαλασιά µου ! 
Στα δύο

Δ∆ε στο 'πα χαλασιά µου στο µύλο να µη πας,
χαλασιά µου, στο µύλο να µη πας.

Τί θα σε κόψει η ρόδα, και γίνω 'γω φονιάς,
χαλασιά µου, και γίνω εγώ φονιάς.

Δ∆εν σ' έχω να δουλεύεις, να βασανίζεσαι,
χαλασιά µου, να βασανίζεσαι.

Σ' έχω να τρως να πίνεις , και να στολίζεσαι,
χαλασιά µου, και να στολίζεσαι.

Να τηγανίζεις ψάρια, µέσα στο µαγειριό,
χαλασιά µου, µέσα στο µαγειριό.

Άφσέ τα να καούνε, κι' έβγα για να σε δω,
χαλασιά µου, κι' έβγα για να σε δω.

Δ∆εν στο 'πα χαλασιά µου, στα ξένα να µη πας,
χαλασιά µου στα ξένα να µη µας,

γιατί θαλά σε χάσω, και γίνω 'γω φονιάς.
χαλασιά µου, και γίνω 'γω φονιάς.

Χαλασιά κι' αλλί από µένα,
πού 'βαλα σεβντά για σένα.

Χαλασιά µου, χαλασιά µου, ζωντανή ξεχωρισιά µου,
δεν σ' εχόρτασε η καρδιά µου.

Η ΚΡΥΟΒΡΥΣΙ
Σαράντα πέντε Κυριακαίς, 
σαράντα τρεις Δ∆ευτέραις

δεν είδαν τα µατάκια µου την κόρη π' αγαπούνε,
και χθες την είδα 'ς το χορό που χόρευε 'ς τη µέση,

τα µάτια τα χαµήλονε κι' όλο χαµογελούσε,
και µια φορά 'πο ταίς πολλαίς που διάβαιν' από 'µπρος µου

άνοιξε τ' αχειλάκι της και σιγαλά µου το είπε.
-Απόψε 'ς την κρυόβρυσι θαρθώ ν' ανταµωθούµε.

Πως να το ειπή της µάνας της και πως να την γελάσει,
ποιαν αφορµή να της εύρη να πάη 'σ τη βρύσ' 'ξώρας ;

-Μάνα µ', νερό δεν έχουµε, και τι θα πιούµ απόψε ;
-Κόρη µου, είναι πάρωρα, και πως να πας µονάχη ;
Πήρε τη στάµνα κ' έτρεχε, σαν πέρδικα πατούσε,

καρδιοχτυπούσε κ' έλεγε 'ς το δρόµο µε το νου της :
Αν ην' η βρύσι µοναχή, ο φίλος µ' αν κοιµάται,

το τι να κάµω να µε Ίδη, το πως να τον ξυπνήσω ;
Να τον φιλήσω, ντρέποµαι, να τον χαϊδέψω, τρέµω,

να τον ραντίσω µε νερό, σκιάζοµαι µην κρυώση.
Ηύρε τον φίλον έξυπνον, τη βρύσι µονµονάχη,

ηύρε και τη µανούλα της βαρθά 'ποκοιµισµένη.

Ο σπουργίτης ο αχόρταγος και
ο.. , αναιδέστατος, που τολµάει
να µπαίνει και στα σπίτια ακόµα,
θεωρείται πουλί  επιπόλαιο  και
συµβολίζει τον  µποεµισµό και
την αλητεία . Γλεντάει  τη  µέρα
του δίχως να τον νοιάζει για την
επαύριον. Οι ποιητές, λέει ο κό-
σµος, ζουν  σαν  τα  σπουργίτια,
δηλαδή µη µεριµνώντες περί της
αύρων. Λένε όµως επίσης και για
τις λεπτεπίλεπτες δεσποινίδες,
που για να µην παχύνουν κάνουν
δίαιτα και τρώνε λίγο: "µόλις τσι-
µπάει λίγο φαί σα σπουργιτάκι".
Λάθος! Το σπουργιτάκι τρώει τον
... περίδροµο. Αν η δεσποινίδα έ-
τρωγε σα σπουργιτάκι, θα ήθελε
ένα βόδι στην καθισιά της.
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Ανέκδοτα
Ο γιατρός επισκέφτηκε τον ασθενή στο σπίτι του και η πρώτη ερώτηση που
του έκανε ήταν αν βγαίνει έξω, δηλαδή αν ενεργείται. Με τρόπο του απευ-

θύνει την ερώτηση: 
- Πώς πάµε, βγαίν’ς όξω;
Ο ασθενής δεν κατάλαβε και απάντησε:
- Ναι γιατρέ, πώς, πώς, πάω, πάω στο µαγαζί, στο αµπέλι, στο χωράφι, στον
κάµπο…
Ο γιατρός επανέλαβε την ερώτηση και έλαβε την ίδια απάντηση. Εξοργίστη-
κε και σε έντονο ύφος τον ρωτάει:
«Χέζ…  ανόητε;»

Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Οικιακά σκεύη

Υγεία και διατροφή Βότανα
Η φύση αποτελεί το µεγαλύτερο φαρµακείο! Με τα φυτά, τα βότανά της και τα µυστικά που κρύβονται στις
ιδιότητές τους, δίνουν σε κάθε πρόβληµα του ανθρώπου την άριστη δυνατή λύση. Η Ελληνική χλωρίδα εί-
ναι πλούσια σε βότανα και αρωµατικά φυτά. Ας γνωρίσουµε κάποια από αυτά:

Τα πουλιά ως σύµβολα

Τσουκάλι Μαστραπάς

Το τσουκάλι είναι χάλκινο αγ-
γείο. Κατασκευάζεται από τους
καζαντζήδες και  έχει  µία λαβή
στα πλάγια. Το χρησιµοποιούµε
για να πίνουµε νερό. Πολλές φο-
ρές χρησιµοποιείται και για την
µετάγγιση του κρασιού από το
βαρέλι στο τραπέζι όπου µοιρα-
ζόταν στα ποτήρια.

Είναι αγγείο που µοιάζει µε το
τσουκάλι. Δ∆ιαφέρει  στο  ότι  το
στόµιο εξέχει προς εύκολη ροή
του υγρού και στη µέση είναι πιο
στενό ενώ στον πυθµένα φέρει
υπόβαθρο. Με το µαστραπά πή-
γαιναν οι γιαγιάδες µας και οι µα-
νάδες µας «Τα Φώτα » στην
Εκκλησία για να πάρουν το µεγά-
λο αγιασµό.

Δ∆ιάβασα κάπου ότι ο Μέγας Αλέξανδρος λίγο πριν πεθά-
νει κάλεσε τους Στρατηγούς του και τους ανακοίνωσε τις
τελευταίες του επιθυµίες. Τους είπε: 
«Όταν πεθάνω θέλω: 
1.Το φέρετρό µου να το µεταφέρουν στους ώµους τους οι
καλύτεροι γιατροί της εποχής.
2.Τους θησαυρούς που έχω αποκτήσει, χρυσό, ασήµι και
πολύτιµους λίθους, να τους σκορπίσετε στη διαδροµή µέ-
χρι τον τάφο µου και
3.να αφήσετε τα χέρια µου έξω από το φέρετρο να φαίνο-
νται και να κουνιούνται.»
Όταν ένας από τους στρατηγούς του έκπληκτος από τις ε-

πιθυµίες του Στρατηλάτη ρώτησε για τους λόγους των επι-
θυµιών αυτών, ο Μέγας Αλέξανδρος του είπε: «Θέλω να

δείξω στον κόσµο ότι και οι καλύτεροι γιατροί δεν µπο-
ρούν µε τις γνώσεις, τα µέσα και τα φάρµακά τους να νική-
σουν το θάνατο. Θέλω να σκορπίσετε στο έδαφος τους θη-
σαυρούς που απέκτησα για να δείξω στον κόσµο πως ό,τι
αποκτάµε εδώ, εδώ και µένει και θέλω τα χέρια µου να εί-
ναι έξω από το φέρετρό µου για να δουν οι άνθρωποι ότι µε
άδεια χέρια ερχόµαστε στον κόσµο και µε άδεια φεύγου-
µε.»
Επιθυµίες µε βαθύ νόηµα, σοφές. Αν όλοι οι άνθρωποι τις

ακολουθούσαµε, η κοινωνία µας θα πλησίαζε την κοινωνία
των αγγέλων.

Στέφανος Κων. Γιωτάκης
Ηλιούπολη, Ιούνιος 2011

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔ∆ΡΟΥ

Δ∆ιάφορα πουλιά  χρησιµο -
ποιήθηκαν ως σύµβολα στα
παλιά χρόνια , ο  συµβολι -
σµός δε µερικών διατη -
ρείται και σήµερα ακόµα.

Η καρακάξα σύµβολο κουτσο-
µπολιού και ασχηµίας. Καρακά-
ξες λένε  τις  άσχηµες  κουτσο -
µπόλες. Ενώ η γαλιάντρα συµβο-
λίζει τη φλύαρη, αλλά γλυκόλο-
γη γυναίκα ξεπλανεύει µε τη φω-
νή της.

Η σουσουράδα είναι σύµβολο α-
µυαλιάς, ιδίως προκειµένου περί
ωραίων, αλλά οχι φρονιµων γυ-
ναικων. 

Δ∆ηµοτικά Τραγούδια

Το Χαµοµήλι 

Θεραπεία µε βδέλλες
Με τις βδέλλες θεράπευαν παλιά το κρύωµα, τα
χτυπήµατα, την πίεση και τους πονοκεφάλους. Για
τον πονοκέφαλο και την πίεση έβαζαν βδέλλες
στον αυχένα. Για την πνευµονία τις έβαζαν στην

πλάτη ή όπου υπήρχε τοπική υπεραιµία. Στα χτυ-

πήµατα, τις  έβαζαν  στο
χτυπηµένο µέρος του σώ-
µατος και απορροφούσαν το µαύρο αίµα από το
χτύπηµα. Τις βδέλλες, οι Μανωλιασσίτες τις µάζευ-
αν από λιµνάζοντα νερά στη Μπάρτζη (Επισκοπικό)
και τις τοποθετούσαν σε διάφορα δοχεία.

Τα παραδοσιακά  γιατροσόφια
Συνεχίζουµε και σε αυτό το τεύχος την έρευνά µας 
για τα παραδοσιακά γιατροσόφια
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Φίλες και φίλοι γεια σας.

☞ Το καλοκαίρι τέλειωσε. Άλλος λίγο, άλλος
πολύ, καταφέραµε  να  αποδράσουµε  από

την πόλη και να διαφύγουµε από τον εξαντλητικό
ρυθµό εργασίας. Το σταµάτηµα της καθηµερινής α-
σχολίας επιβάλλεται για τη σωµατική και ψυχική υ-
γεία µας. Πολύ περισσότερο σήµερα που βιώνουµε
τούτες τις δύσκολες στιγµές. Το Μανωλιασσίτικο α-
ντάµωµα ήταν ζωτικό για εµάς και υποστηρικτικό
για το χωριό µας. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία
των παιδιών στη Μανωλιάσσα το καλοκαίρι. Μπρά-
βο παιδιά!

☞ Οι Μανωλιασσίτες γιόρτασαν και φέτος τον
Αϊ-Λιά.

Ανήµερα της γιορτής, αρκετοί Μανωλιασσίτες και
φίλοι από τα γύρω χωριά, ανηφόρησαν στο βουνό
της Μανωλιάσσας για να ανάψουν το κεράκι τους
και να προσευχηθούν στον προστάτη τους Προφή-
τη Ηλία . Συλλειτούργησαν  ο  πρωτ . Αθανάσιος
Ίσκος, ο π. Πέτρος Βαφέας και ο π. Ιωάννης Γούσης.
Την εικόνα κράτησε η Αµαλία Γούση. Έγινε αρτο-
κλασία του Βασίλη Ευθ. Μπέλλου και µετά ξεκίνησε
το καλλιτεχνικό µέρος της εκδήλωσης. Την οργά-
νωση ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο κ.Ι.Γιωτάκης και
την εκδήλωση, υποστήριξε µουσικά το συγκρότηµα
του κλαρινίστα Μποροδήµου. Ξεκίνησαν µε παραγ-
γελιές, σιγά-σιγά άρχισε ο χορός και το γλέντι κρά-
τησε µέχρι αργά το απόγευµα. Και του χρόνου!

☞ Με µεγαλοπρεπή κατάνυξη γιορτάστηκε και
φέτος η Κοίµηση της Θεοτόκου. Ανήµερα

της γιορτής ψάλθηκε ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία
και ακολούθησε η δοξολογία. Οι συγχωριανοί µας
κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας για
να τιµήσουν την Παναγία, να πάρουν κουράγιο και
να την παρακαλέσουν να είναι βοήθεια και ευλογία
για όλους.

Την εκδήλωση του πανηγυριού στις 15 και 16 Αυ-
γούστου ανέλαβαν τα µέλη του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου και τα συγχαίρουµε. Αν και είχαµε θανάτους
µέχρι την τελευταία στιγµή, ο κόσµος ήρθε στην εκ-
δήλωση. Τα κενά των ανθρώπων που χάνονται δυ-
στυχώς δεν αναπληρώνονται, όµως η ζωή συνεχί-
ζεται. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε, µεταξύ των
άλλων, και ο αντιδήµαρχος Ιωαννίνων κ. Δ∆.Νάστος.

☞ Τα ζωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
δήµος Ιωαννίνων παραµένουν. Η γραφειο-

κρατία και η έλλειψη κονδυλίων καθηλώνουν κάθε
προσπάθεια. Η οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα
µας φαίνεται ότι θα είναι µακροχρόνια. Αυτό σηµαί-
νει ότι για πολλά χρόνια οι δυνατότητες χρηµατο-
δότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό θα είναι ιδιαίτερα περιορισµέ-
νες. Το µόνο που αποµένει είναι τα κοινοτικά προ-
γράµµατα.

☞ Μικρός πανικός  επικράτησε  στη  Μανω -
λιάσσα στις 5 Οκτωβρίου 2011 όταν οι βρύ-

σες του χωριού έβγαζαν λάσπη αντί για νερό. Ο
πανικός προκλήθηκε από τη σύνδεση νέας παρο-
χής ύδρευσης της κοινότητας Θεριακισίου στην υ-

δροµάστευση των πηγών Κεφαλόβρυσου χωρίς κα-
µία ενηµέρωση-συνεννόηση µε την τοπική κοινό-
τητα Μανωλιάσσας. Περισσότερα διαβάσατε στη
σελ. 3 στα Νέα της κοινότητας Μανωλιάσσας. Με
την ευκαιρία, ενηµερώνουµε ότι οι λογαριασµοί α-
πό τις 22/8/2011 θα έρθουν επιβαρυµένοι  αναδρο-
µικά µε Φ.Π.Α. 13%. 

☞ Συγκινητική ήταν η επίσκεψη στο χωριό µας
των Κρητικών από τους Λάκκους Χανίων. Ο

πρόεδρος του Συλλόγου την πρωινή τηλεφωνική ε-
πικοινωνία που είχε µαζί µου στην προσπάθεια να
βρει κάποιο Μανωλιασσίτη να σηκωθεί για την επί-
σκεψη, µεταξύ των άλλων, µου είπε: «Από όταν
γεννήθηκα, σαράντα χρόνια και πλέον, ακούω αυ-
τή την επιθυµία από τον πατέρα µου ακόµη να επι-
σκεφτούµε τη Μανωλιάσσα, να προσκυνήσουµε
τα άγια χώµατα, γιατί εκεί έπεσαν στις µάχες του
1912-13 δυο Λακκιώτες.» Μεταξύ των άλλων, µου
είπε πως καµαρώνουν γιατί στον πόλεµο 1912-13
έπεσαν περισσότεροι Λακκιώτες από ότι έπεσαν α-
πό όλη την Κρήτη. Οι Κρητικοί έδωσαν δύο βιβλία µε
πλούσιο υλικό για τους Λακκιώτες πεσόντες στον
πόλεµο 1912-13.

☞ Στις 8 Οκτωβρίου 2011, έπεσαν τα πρώτα
χιόνια στην Ολύτσικα. 

Άντε και καλό χειµώνα!
O παλιός

Λίγ' απ' όλα ... για όλα 

Φόλι έβαλες; Aυγά θα µάσεις.

Η Μανωλιάσσα κάτω από το βουνό Ολύτσικα
στις αρχές της δεκαετίας ’60.

Ο παπα-Βασίλης καλεί τους πιστούς µε το σήµαντρο
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Μανωλιάσσα

στις αρχές της δεκαετίας ’60.

Από το αρχείο Κ.Π. Γιωτάκη

Ματιές στο παρελθόν


