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Kαι τούτος ο ανήφορος, κατήφορο θα φέρει.

H MANΩΛIAΣΣA ΣTO ΔIAΔIKTYO
Aπό τις 13 Mαρτίου 2009, λειτουργεί η ιστοσελίδα της Mανωλιάσσας στη διεύθυνση:

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

Σ
τις 12 Φεβρουαρίου

2012, Κυριακή μεση-

μέρι, έγινε ο ετήσιος

χορός της Αδελφό-

τητάς μας  στο κοσμικό κέ-

ντρο «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» στη Χα-

σιά.

Η  προσέλευση των με-

λών της Αδελφότητας  και

φίλων της Μανωλιάσσας

κρίνεται ικανοποιητική αν

λάβουμε υπόψη μας ότι

πολλοί συγχωριανοί μας

δεν πήραν μέρος λόγω θα-

νάτου προσφιλών τους

προσώπων.

Το μενού του κέντρου ή-

ταν πλήρες και πολύ καλό

και το κρασί ελαφρύ και ά-

φθονο. Αυτό έγινε και η α-

φορμή  να αρχίσει νωρίς ο χορός κάτω από τη

ζωντανή δημοτική  μουσική του Ζιάκα και του

τραγουδιστή Τζίμα.

Ήταν ωραίο θέαμα να βλέπεις Μανωλιασσίτες

και φίλους της Μανωλιάσσας πιασμένους χέρι

–χέρι να επιδίδονται στους αθάνατους δημοτι-

κούς μας χορούς .

Στη διάρκεια της εκδήλωσης το διοικητικό

συμβούλιο, ύστερα από σχετική προσφώνηση

της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ.

Χρύσας συζύγου Νικολάου Γιωτάκη, έκοψε την

πίτα και βράβευσε τα παιδιά της Μανωλιάσσας

που πέτυχαν να εισαχθούν σε διάφορα Α.Ε.Ι  και

Τ.Ε.Ι  της χώρας.

Τέτοια ανταμώματα είναι ωφέλιμα από πολ-

λές πλευρές γιατί οι μετέχοντες λένε τα νέα

τους, θυμούνται τα παλιά, τρώνε  και διασκεδά-

ζουν μαζί. Γυρίζουν και θυμούνται τις ρίζες τους

απ’ όπου παίρνουν κουράγιο για τη συνέχιση

του ανηφορικού δρόμου της ζωής. Ιδιαίτερα για

φέτος η εκδήλωση αυτή ήταν μια όαση στην έ-

ρημο της σημερινής καθημερινότητας. Γι’ αυτό

αξίζουν συγχαρητήρια  στα μέλη του διοικητι-

κού συμβουλίου για την οργάνωση αυτής της

σμίξης και για τις άοκνες προσπάθειες που κατα-

βάλουν για να κρατήσουν ζωντανή την Αδελφό-

τητά μας.

Ηλιούπολη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Έγινε ο χορός

της αδελφότητας

Γράφει ο Στέφανος Κ. Γιωτάκης 

Ανάστασιν Χριστού
Θεασάμενοι

«Αύτη η ημέρα, 
ην εποίησεν ο Κύριος,

αγαλλιασόμεθα και 
ευφρανθώμεν εν αυτή»

Τούτη τη μέρα μπορούμε να χαιρόμαστε ως μέλη της

Εκκλησίας που αγάλλεται στο πάθος και την Ανάστα-

ση του Κυρίου της. 

Χάρη στον Αναστάντα Χριστό τολμάμε να ελπίζουμε.

Η προτροπή για χαρά ίσως να ακούγεται παράξενα

στην πατρίδα μας γιατί η πραγματικότητα που μας περι-

βάλλει είναι καταθλιπτική. Η αβεβαιότητα και το άγχος

κυριαρχεί σε όλους μας. Πολλοί δυσκολεύονται να επι-

βιώσουν και φθάνουν στην απελπισία και την απόγνωση.

Οι νέοι μας απογοητεύονται βλέποντας παντού αδιέξοδα.

Η οικονομική χρεοκοπία φέρνει και τη χρεοκοπία της ελ-

πίδας. Όσο κι αν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα μας εμποδί-

ζει να χαιρόμαστε εμείς γιορτάζουμε την Ανάσταση του

Χριστού και έχουμε ελπίδα. Ο Χριστός είναι Αυτός που

κατάργησε το θάνατο και με την Ανάστασή Του χάρισε τη

ζωή σε εκείνους που ήταν «εν τοις μνήμασιν». Το Πάσχα

του Κυρίου μας είναι «λύτρον λύπης» για όλους τους αν-

θρώπους και πηγή χαράς «εν όλω τω κόσμω».  

Ο παπα-Κώστας στο «Δεύτε λάβετε φως…»

Σε λίγες μέρες ο ελληνικός λαός καλείται να εκλέ-
ξει κυβερνήτες και να τους στείλει στη Βουλή.

Στους υποψηφίους έχουμε να τους πούμε αυτά που
ακούμε κάθε μέρα: είμαστε άνεργοι, δεν έχουμε λε-
φτά να φάμε, να πληρώσοουμε το ενοίκο, να αγορά-
σουμε το πετρέλαιο, δεν πάει άλλο… Επίσης, μπο-
ρούμε να τους πούμε ότι δεν ανεχόμαστε πρόσωπα
τα οποία να προσβάλλουν και να ντροπιάζουν την πα-
τρίδα.

Ζητάμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους
τους υποψηφίους των πολιτικών κομμάτων. Θέλουμε
οι πολιτικοί να έχουν ήθος, αξιοπρέπεια και να υπηρε-
τούν το συμφέρον του λαού που τους ψηφίζει. 

Βουλευτικές Εκλογές

2012

Στο 56ο φύλλο της εφημερίδας μας ,το 2007 δη-

μοσιεύσαμε άρθρο με θέμα την ανέγερση μνη-

μείου πεσόντων στη Μανωλιάσσα. Στόχος μας ή-

ταν και παραμένει η εκπλήρωση του χρέους μας α-

πέναντι σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για

την ελευθερία μας. Στο θέμα επανέρχεται ο κος

Ευάγγελος Καραμπίνας με επιστολή του προς το

δήμαρχο Ιωαννιτών, κ. Φίλιππα Φίλιο, την οποία

και δημοσιεύουμε στη σελίδα 3.  

Ανέγερση μνημείου πεσόντων 

στη Μανωλιάσσα

Στιγμιότυπο από το χαιρετισμό της προέδρου Χρυσούλας Γιωτάκη
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νται για δημοσίευση στην εφημερίδα, να είναι
καθαρογραμμένα.

Oι αρθρογράφοι φέρουν την ευθύνη των κει-

μένων τους.
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ΠENΘH

ANTI  Γ IA ΣTEΦANI

Γάμος

•Στις 21 Απριλίου 2012, ο

Αγγελος Παπαρίδης  και η Λί-

τσα Μπέλλου, κόρη του Θω-

μά και της Θεοδώρας, πα-

ντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό

του Προφήτη Ηλία Καστέλ-

λας Πειραιά. Κουμπάρος ήταν

ο Χρήστος Μητρέντζος. Ακο-

λούθησε δεξίωση στο Roual

Fare, Στάδιο Ειρήνης &Φιλίας.

Να ζήσετε ευτυχισμένοι

Ένας-ένας φέυγουν από τη ζωή οι με-

γάλοι άνθρωποι του χωριού μας, κυριο-

λεκτικά αδειάζει η Μανωλιάσσα. Πλήρης

ημερών ημερών έφυγε από τον μάταιο

τούτο κόσμο ο «μπαρμπα-Νάκος». Έφυγε

ήρεμα, έτσι όπως ήταν όλη του η ζωή.

Δούλεψε σκληρά για να στηρίξει την οι-

κογένειά του ασχολούμενος με την κτη-

νοτροφία και τη γεωργία. Αξιόθηκε να χα-

ρεί αποκατεστημένα τα παιδιά του και να

καμαρώσει εγγόνια και δισέγγονα. Ας εί-

ναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Αιωνία του η μνήμη. 

Στον αδερφό του, τα

παιδιά του, τα εγγόνια

και τους λοιπούς συγ-

γενείς εκφράζουμε τα

θερμά μας συλληπητή-

ρια. 

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη του Ιωάννη Λιόντου, αντί για στεφάνι προσέφεραν χρηματικά ποσά

στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου οι κάτωθι:

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη του Περικλή Κύρκου, αντί για στεφάνι προσέφεραν χρηματικά ποσά

στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου οι κάτωθι:

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη του Πέτρου Ευάγγελου, αντί για στεφάνι προσέφεραν χρηματικά ποσά στην εκ-

κλησία του Αγίου Γεωργίου οι κάτωθι:

Τα παιδιά Βασίλειος και Ιωάννα Λιόντου

«         Θωμάς και Ευαγγελία Λιόντου

«         Μαρία και Παναγιώτης

Τα εγγόνια Βασίλειος και Σάσα

«         Ιωάννης και Σούλα

Οι οικογένειες:

Γούση Αλεξίου

Ντάφλου Ναπολέοντος

Μπέλλου Πολύκαρπου

Γιωτάκη Κωνσταντινου του Παναγιώτη

Γιωτάκη Παναγιώτη του Γρηγορίου

Νάκου Γεωργίου του Ευάγγελου

Παππά Νέστορα

Γιώτη Κωνσταντίνου

Παππά Ευάγγελου

Ντάφλου Κωνσταντίνου (ιερέως)

Γούση Σπυρίδωνα

Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου

Ντάφλου Κωνσταντίνου

Κύρκου Βάιου

Μήτση-Παπαθανασίου Γιαννούλας

Μπελλου Ανθούλας

Ίσκου Ελένης Τόλη Γεωργίου

Ντάρα Λεωνίδα

Μπέλλου Δημητρίου

Μπέλλου Θεολόγου

Γούση Δημητρίου του Περικλή

Γούση Ηλία

Ίσκου Αλέξανδρου

Γιώτη Θεμιστοκλή

Λιόντου Αναστασίου

Μπελλου Βασιλείου του Αναστασίου

Μπέλλου Ιωάννη

Λιόντου Κωνσταντίνου

Κασαγιάννη Βασιλείου 

Γούση Δημητρίου του Αναστασίου

Νίκου Κωνσταντίνου του Δημητρίου

Ζήκου Ευάγγελου

Λιόντου Θεόδωρου

Λιόντου Ηλία

Νάκου Κωνσταντίνου

Λιόντου Λάμπρου του Αναστασίου

Λιοκάτη Μάρθας

Μπέλλου Κλέαρχου

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών Αθηνών

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Τα παιδιά  Ανθούλα και 

Αγάθος Ντάφλος

Οι οικογένειες:

Ίσκου Ελένης

Γιώτη Αποστόλου

Αυγέρη-Γιωτάκη Αθηνάς

Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου

Μπέλλου Χριστοδούλου

Μπουκουβάλα Γεωργίου και Δήμητρας

Μπέλλου Δημητρίου

Γιωτάκη Παναγιώτη του Γρηγορίου

Τζίμα Ευάγγελου

Παππά Ευάγγελου

Λιόντου Αναστασίου Κ.

Γούση Ηλία

Μπέλλου Πολύκαρπου

Τζίμα Βασιλείου

Γιώτη Ευάγγελου

Νάκου Χρήστου

Γιώτη Ιωάννη

Τσιαμπάση- Μπέλλου Ανθούλας

Μπελλου Αναστασίου

Πέτρου Βασιλείου του Αθανασίου

Παππά Νέστορα

Ντάφλου Κωνσταντίνου (ιερέως)

Πέτρου Αθανασίου

και η Αδελφότητα Μανωλιασσιτών

Αθηνών

Οι οικογένειες Μπέλλου Κλέαρχου και

Μπέλλου Γεωργίου του Περικλή προ-

σέφεραν χρηματικά ποσά στη Μονή

Ντουραχάνης. 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Οι οικογένειες:

Γιωτάκη Παναγιώτη του Γρηγορίου

Μπέλλου Πολύκαρπου

Νάκου Κωνσταντίνου

Τζίμα Βασιλείου

Γιωτάκη Χαρίκλειας

Γιωτάκη Ιωάννη

Γούση Ηλία

Γούση Δημητρίου

Ευτυχιάδη

Νάκου Χρήστου

Ντάφλου Κωνσταντίνου (ιερέως)

Πέτρου Παναγούλας

και η Αδελφότητα Μανωλιασσιτών

Αθηνών 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

•Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη μνήμη της Άννας Γούση και του Ευθυμίου Γιωτάκη, αντί για στεφάνι προ-

σέφεραν χρηματικά ποσά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου οι οικογένειες Γεωργίου Γούση (πατρός ιερέως) και

Δημητρίου Γούση. 

Ιωάννης Λιόντος 

•Στις 28 Ιανουαρίου 2012, η Χριστίνα Ντάφλου του Κωνσταντίνου

αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στον τομέα της

Ιστορίας της τέχνης.

•Ειρήνη Μπέλλου, κόρη της Δήμητρας Σταύρου και του Βασιλείου Ε. Μπέλ-

λου, πέτυχε στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σειρά ει-

σαγωγής τέταρτη. 

•Η Χρυσοβαλάντου Παπαποστόλη του Ανδρέα πέρασε στο τμήμα Πολιτι-

κών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

•Ο Θεόδωρος Μάρης του Αχιλλέα πέρασε στο τμήμα Οικονομικών Επιστη-

μών του Πανεπιστήμιου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Θερμά συγχαρητήρια!

Η
οικογένεια Στέφανου

Γιωτάκη προσέφερε στην

Αδελφότητα 100 ευρώ εις

μνήμην των Ευθύμιου Γιωτά-

κη, Αννας Γούση, Παναγιώτη

Γιώτη και Κώστα Μπέλλου.

Επίσης προσέφεραν:

Ο Πέτρου Ευάγγελος 50

ευρώ, η Χρυσούλα Γιωτάκη

του Παναγιώτη 50 ευρώ, η

Αναστασία και η Ελένη Γιω-

τάκη 50 ευρώ, ο Γεώργιος

Γιωτάκης 20 ευρώ, η Αθηνά

Νίκου 10 ευρώ, ο Αλέκος

Μπέλλος 10 ευρώ, ο Γεώρ-

γιος Γεωργίου 10 ευρώ, η Σο-

φία και ο Κώστας Χριστοφής

50 ευρώ και η Χριστίνα Ντά-

φλου του Κωνσταντίνου 50

ευρώ. 

Τέλος, ο Γεώργιος και η

Βιολέττα Κούτσικου προσέ-

φεραν στη λαχειοφόρο δεί-

πνο για 4 άτομα. 

Τους ευχαριστούμε πολύ!

Η Αδελφότητα 

Μανωλιασσίτων Αθηνών.

«Τ’ αχνάρια» και το Δ.Σ. της
Αδελφότητας ευχαριστούν τους:

Κλέαρχο Μπέλλο, Γιωτάκη Μι-
χάλη και Γιωτάκη Ντίνα οι οποίοι
προσέφεραν 200, 30 και 20 ευρώ
αντίστοιχα, στην Αδελφότητα. 

Επίσης ευχαριστούμε και ό-
λους τους χωριανούς για τη συ-
νεισφορά τους προς την Αδελ-
φότητα.  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΕΠΙΤΥΧΙΕΣ



Ο
Κ. Σημίτης είχε πει τότε για την πρόσδεση μας

στην ΕΟΚ-ΟΝΕ ότι ''κάθε Έλληνας κερδίζει

από την ένταξη ασφάλεια και σιγουριά, καλύ-

τερες ευκαιρίες και δυνατότητες για τον ίδιο και τα παι-

διά του''. Σήμερα μισό αιώνα μετά, τίποτε από τα παρα-

πάνω δεν επαληθεύτηκε και καμία αισιοδοξία για τον

μέλλον δεν υπάρχει. Κύρια αιτία όμως είναι η ΕΟΚ-ΕΕ

με τους μηχανισμούς της παγκοσμιοποίησης ή και το ό-

τι η ελληνική κοινωνία έμαθε να δέχεται το ψέμα, την α-

πάτη, τη διαπλοκή, χωρίς καμία αντίδραση, όταν οι δι-

οικούντες κάνουν αυτό που κάνουν επειδή εμείς, ο ελ-

ληνικός λαός, τους ψηφίσαμε, τους δώσαμε την εξουσία

και τους ανεχτήκαμε. Η οικονομία λειτούργησε για αρ-

κετούς εργολάβους και προμηθευτές, που πήραν τα με-

γάλα έργα και τις προμήθειες και εξασφάλισαν τη με-

γάλη ρεμούλα εν γνώσει των εποπτευόντων φορέων.

Πλούτισαν οι άνθρωποι του συστήματος από τα ανεπί-

στρεπτα δάνεια και τα κονδύλια της ΕΕ-ΕΣΠΑ κ.λπ.,

χωρίς ολοκλήρωση έργων υποδομής και με πλήρη ατι-

μωρησία, ενώ το κλέψιμο ήταν εξώφθαλμο, κάποιοι δι-

καστικοί λειτουργοί – ευτυχώς λίγοι τους κάλυπταν

χρηματιζόμενοι.

Δυστυχώς, φοβάμαι τι και η Κυβέρνηση του Λουκά

Παπαδήμου δε θα έχει θετικό αποτέλεσμα, γιατί το

πρωτογενές πλεόνασμα, που ψάχνει εναγώνια, ο σημε-

ρινός Υπουργός Οικονομικών δε φαίνεται στον ορίζο-

ντα. Η ελπίδα σωτηρίας ελαχιστοποιείται και διότι, οι ί-

διοι διεκδικούν ξανά το ρόλο του αυριανού ''σωτήρα''

της χώρας, ενώ δε γνωρίζουμε τι πολίτευμα έχει σήμερα

η χώρα μας, όταν οι πολιτικοί εκλεγμένοι για να κυκλο-

φορούν χρειάζονται τη συνοδεία ενόπλων σωματοφυ-

λάκων. Πόσο δημοκρατικό είναι το πολιτικό μας σύστη-

μα, όταν έχει ως στόχο, μισθοσυντήρητους και χαμηλο-

συνταξιούχους, όταν απειλείται ο πολίτης με διακοπή

ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί δεν έχει να πληρώσει φόρο

για το σπίτι του, όταν κανείς πολιτικός δεν πήγε φυλακή

για παραβάσεις που έκανε ή αμέλησε να αντιδράσει σε

παρανομίες. Όμως μήπως ήρθε η ώρα να τους ρωτή-

σουμε αν θα αναγνωρίσουν τα λάθη τους και θα δε-

χθούν τη νόμιμη τιμωρία για να ελπίζουν έτσι οι ερχό-

μενες γενεές ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτόν τον τόπο ή θα

επαναληφθούν οι βάρβαρες εκφράσεις για τους πρώ-

τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική.

Δυστυχώς μέχρι τώρα

στην πατρίδα μας ισχύ-

ουν αυτά που ο Λιβανέ-

ζος ποιητής ΧΑΛΙΛ έ-

γραψε για την δική του

πατρίδα. ''Το ΕΘΝΟΣ

να λυπάστε αν φορεί έν-

δυμα που δεν το ύφανε.

Ψωμί αν τρώει αλλά όχι

από τη δική του σοδειά,

κρασί αν πίνει, αλλά όχι

από το πατητήρι του, που

δεν υψώνει τη φωνή του

παρά μονάχα στην πο-

μπή της κηδείας, που δεν

επαναστατεί παρά μονά-

χα σαν βρεθεί ο λαιμός

του ανάμεσα στο σπαθί

και την πέτρα''.

Κι όμως εγώ πιστεύω, όπως

τόσες φορές που οι πληγές πή-

γαιναν να κακοφορμίσουν ξυ-

πνούσαμε από το λήθαργο και

τις επουλώναμε, έστω και με λί-

γη συμπαράσταση από φιλέλ-

ληνες, έτσι και τώρα με το κίνη-

μα των 35 Άγγλων βουλευτών

για την αδικία που γίνεται

στους Έλληνες πολίτες θα παλέψουμε και θα νικήσου-

με.
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Στιγμιότυπα από τον απογευματινό 

περίπατο των συγχωριανών

Φωτ. Στ. Νάκου

Ελλάς το μεγαλείο σου

Προς 
Τον κ. Φίλιππα Φίλιο 
Δήμαρχο Ιωαννιτων 

Θέμα:
«Μνημείο πεσόντων στη Μανωλιάσσα»

Κύριε Δήμαρχε 
Στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της πόλεως

των Ιωαννίνων πρέπει να επισημανθεί ώστε  να γίνει γενικότερη μελέτη για να α-
ναδειχθούν και προβληθούν εκτός από το Μπιζάνι και οι άλλες περιοχές όπου έ-
γιναν τα πολεμικά γεγονότα του 1912-1913.

Τέτοια γεγονότα διαδραματίστηκαν στον Άγιο Νικόλαο και στην Τσούκα της
Κοσμηράς καθώς επίσης στα Μάρμαρα και στην Δουρούτη απ’ όπου ο  Διοικητής
του 9ου Τάγματος Ευζώνων Ταγματάρχης  Ιωάννης  Βελισάριος  έγινε  ο πορθητής
των  Ιωαννίνων.

Όμως η περιοχή που καθόρισε την έκβαση της νίκης ήταν τα κακοτράχαλα
βουνά της Μανωλιάσσας.

Σύμφωνα με τους ιστορικούς στο Μπιζάνι και σε  άλλες περιοχές πράγματι δό-
θηκαν σπουδαίες μάχες.  

Εκεί που πραγματικά έχασαν τη ζωή τους πάρα πολλά παλικάριά ήταν στη
περιοχή της Μανωλιάσσας.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΕΣ-Δ/ΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 256 αξιωματικοί
και στρατιώτες έδωσαν την ζωή τους στην ιστορική αυτή περιοχή.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι πεσόντες ήταν απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά πολλοί α-
πό αυτούς ήταν εθελοντές από την Μάνη και Κρητη.

Φυσικά οι διάφορες οργανώσεις κυρίως Κρητων και Μανιατών κάθε χρόνο τι-
μούν τους νεκρούς ήρωες τους .

Όμως θα πρέπει να τύχουν ανάλογης τιμής και από την πόλη των Ιωαννίνων
για την οποία έχυσαν το αίμα τους.

Θα πρέπει σε συνεργασία με την VIII Μεραρχία αλλά και την περιφέρεια Ηπεί-
ρου να γίνει ένα μνημείο και γιαυτους τους 256 όπου θα αναγράφούν τα ονόματά
τους και θα μπορούν οι εκπρόσωποι των περιοχών τους να καταθέτουν εκεί ένα
δάφνινο  στεφάνι.

Η πιο κατάλληλη περιοχή φυσικά είναι στη Μανωλιάσσα και σε  θέση κοντά
στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία απ΄ όπου αντικρίζει κανείς όχι μόνο το Μπι-
ζανι αλλα ολοκληρο το λεκανοπεδιο. 

Βέβαια η άποψη των ειδικών και των ιστορικών καθώς και της τοπικής κοινω-
νίας της Μανωλιάσσας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την τελική κατασκευή και
θέση του συγκεκριμένου Μνημείου.

Τελειώνοντας να επισημάνω ότι η ανάδειξη των παραπάνω ιστορικών χώρων
θα συντελέσει και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΟΣ.

Βαγγέλης Καραμπίνας 
Φυσικός 

Συν:Κατάσταση Νεκρών –Αξιωματικών και Οπλιτών στη μάχη της   
Μανολιασσας  περιόδου 1912-1913.

Κοιν. 1. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτων 
2. κ. Διοικητή VIII Μεραρχίας 
3. κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μανολιασσας 
4. Αδελφότητα Μανωλιασσιτών Αθηνών

Η ανέγερση μνημείου είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους φορείς της Μα-
νωλιάσσας και ως εφημερίδα θα επανέλθουμε.

Ανέγερση μνημείου πεσόντων 

στη Μανωλιάσσα
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Του Κώστα Ε. Γιαννούλα

Βαγγέλης Καραμπίνας
Ν. Δούκα 25,   45332 Ιωάννινα 
Κιν.: 6979666847
ekarampinas@gmail.com
Ιωάννινα 17.4.12



Σε εντελώς νέα φάση εισέρχεται η δια-
βούλευση για το προτεινόμενο Σχέδιο

ΠΔ της λίμνης Παμβώτιδας, όπως αυτό
παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες σε
συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης της
λίμνης, από την εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ
στο ΔΣ κα Γιορταμά-
κη. Στις αντιδράσεις
που εκδηλώθηκαν α-
πό την ημέρα κιόλας
της πρώτης παρου-
σίασης στο ΔΣ από κα-
τοίκους των παραλί-
μνιων περιοχών, ήρθε
να προστεθεί και μάλι-
στα με εκκωφαντικό
τρόπο, η αντίδραση
του Τμήματος Ηπεί-

ρου του ΤΕΕ. Η διοικούσα επιτροπή του
ΤΕΕ συνεδρίασε και έδωσε στη δημοσιό-
τητα την τοποθέτησή της για το προτεινό-
μενο Σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως
το χειρότερο από όλα όσα έχουν κατατε-
θεί μέχρι σήμερα.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα Φωτογραφικά στιγμιότυπα

ΠAPAΛIA NEAΣ MAKPHΣ

THΛ. (0294) 94794

ΨAPOTABEPNA

«H TPATA»
KΛEAPXOΣ MΠEΛΛOΣ

Tο στέκι 

για καλοφαγάδες

Ψάρια φρέσκα

Aστακοί

Kαραβίδες

Kαλαμαράκια

από την Tράτα μας

κατευθείαν στα κάρβουνα

Aξιοπρεπές περιβάλλον

...και το 
χορό της
Αδελφότητας

Φωτ. Στ. Νάκου

Κάθε Τετάρτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων πραγματοποιούνται εκ-
παιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμί-

δες. Ο κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων για το 2012 άρχισε την 18/01/2012 και
θα ολοκληρωθεί στις 06/06/2012.

Μια 
σταγόνα

αίμα,
μια 

ολόκληρη
ζωή!

Γίνε κι εσύ
εθελοντής
αιμοδότης.

από το Πάσχα στη Μανωλιάσσα

Την ημέρα του Λαζάρου, τα μέλη του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου,

πιστά  στο έθιμο, ανέλαβαν να πουν το τραγούδι του Λαζάρου στα ανοιχτά

σπίτια του χωριού μας. 

Στιγμιότυπα από το στολισμό του επιταφίου

Δεν ικανοποιεί 
ούτε το νέο Σχέδιο Π.Δ για την Παμβώτιδα

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων: 
Εκπαιδευτικά προγράμματα

...από την κοπή
της πίτας για το
2012



Συνέχεια

από το

προηγούμενο

Τα επεισόδια στη

Βομβάη τον Μάιο

του 1942

Γ
ια κάποιο διάστημα τα

πράγματα πορεύτη-

καν αρκετά ήσυχα.

Ωστόσο η συμπεριφορά του

Πετρόπουλου προς όλους,

άνετα θα μπορούσε να χαρα-

κτηριστεί σαν απρεπής, με συνέπεια το πλήρωμα να

στραφεί εναντίον του. Τον Μάιο, με κάλεσε ο Χατζη-

κωνσταντής και με διέταξε να πάρω έναν ναύτη ο-

πλίτη και έναν σηματωρό με φορητό ραδιοτηλέφω-

νο και να βγούμε περίπολο στη Βομβάη να συλλά-

βουμε ένα ναύτη ονόματι Πατρώνη και ένα ναύτη

αρμενιστή που τον έλεγαν Ράπτη. Ο Πατρώνης ήταν

λιποτάκτης του αντιτορπιλικού Κουντουριώτης που

μόλις είχε τελειώσει την επισκευή του στις Ινδίες και

είχε αποπλεύσει για τη Μεσόγειο. Ο Ράπτης ήταν του

Αβέρωφ.

Πήρα τον οπλίτη και τον σηματωρό και βγήκαμε

στην πόλη, αλλά πολύ σύντομα μας ειδοποίησαν α-

πό το πλοίο ότι είχαν πληροφορίες σύμφωνα με τις

οποίες οι δύο κατα-

ζητούμενοι γύριζαν

στα ντοκς στα οποία

έδεναν τα ελληνικά

πλοία. Πήγαμε στα

ντοκς και εκεί μας

είπαν ότι ο Πατρώ-

νης και ο Ράπτης

διανυκτέρευαν μεν

στα καράβια, αλλά

την ημέρα σύχνα-

ζαν στους οίκους α-

νοχής.

Τραβήξαμε κατά

τη γειτονιά των οί-

κων ανοχής και αρ-

χίσαμε να ψάχνουμε

από ''σπίτι'' σε ''σπί-

τι''. Κάποια στιγμή, παραμερίζοντας έναν μπερντέ

πόρτας, τους είδα να τρώγουν με τα χέρια ινδιάνικα

φαγητά, καθισμένοι κατάχαμα γύρω από ένα χαμηλό

τραπέζι. Έστειλα τον οπλίτη, γύρω, να πιάσει την α-

πέναντι πόρτα, μήπως μας ξεφύγουν από εκεί και

μπήκα στο δωμάτιο. Τα έχασαν, τα χάσαμε όμως και

εμείς. Τα χέρια τους και το πρόσω-

πό τους ήταν γεμάτα σημάδια από

αφροδίσια νοσήματα.

Τους πήραμε και τους οδηγήσα-

με στο Αβέρωφ, όπου βλέποντας

τους ο γιατρός, ο ανθυποπλοίαρ-

χος Α. Κατράκης, τους έκλεισε σε

πλήρη απομόνωση σε ένα μικρό

διαμέρισμα κοντά στο Γραφείο Πυ-

ροβολικού. Μετά από μία - δυο μέ-

ρες, το πλήρωμα άρχισε να βράζει.

Ένα βράδυ που επέστρεφα από

την έξοδό μου με ένα πυροβολοτε-

χνίτη και τραβούσαμε προς την

προβλήτα της Πύλης των Ινδιών για

να πάρουμε τη βάρκα, είδαμε τον

κελευστή οπλονόμο του πλοίου να

έρχεται προς το μέρος μας σε έξαλ-

λη κατάσταση. Σε σχετική ερώτησή

μας, είπε ότι είχε ξεσηκωθεί το πλήρωμα να τον λι-

ντσάρει και τώρα έψαχνε να βρει ένα δωμάτιο στην

πόλη για να γλυτώσει. Τι είχε συμβεί; Ο Πετρόπου-

λος είχε πάρει τους δύο ναύτες και τους πήγε στο

διαμέρισμα του πρυμναίου πηδαλίου. Κατόπιν κάλε-

σε έναν – έναν τους υπαξιωματικούς να πάνε να

τους δείρουν. Όλοι, ο υποπλοίαρχος Κ. Κιμούλης, ο

υποπλοίαρχος Ν. Αθανασιάδης, ο υποπλοίαρχος Α.

Τσάλλης, ο ανθυποπλοίαρχο Ε. Μακρής, ο ανθυπο-

πλοίαρχος Κ. Ιωάννου, αρνήθηκαν. Κατόπιν τούτου,

πήρε τον οπλονόμο, κατέβηκαν στο πρυμναίο πηδά-

λιο και κτύπησαν τους δυο ναύτες. Μαζεύτηκε το

πλήρωμα απ' έξω εξαγριωμένο και έγιναν άσχημα

πράγματα, ακόμα δε χειρότερα αποσοβήθηκαν με

την επέμβαση του υπάρχου Χατζηκωνσταντή. Όλα

αυτά δεν τα έζησα μου τα διηγήθηκαν όταν μπήκα

στο καράβι.

Στη συνέχεια, ο Πετρόπουλος αποβιβάστηκε και

κατέλυσε σε ένα ξενοδοχείο της πόλης, όταν δε τα

γεγονότα μαθεύτηκαν στην Αίγυπτο, ο υφυπουργός

των Ναυτικών υποναύαρχος Κ. Σακελλαρίου έστειλε

τον πλοίαρχο Π. Αντωνόπουλο και έναν δικαστικό α-

ξιωματικό του Στρατού Ξηράς, τον Κωτσάκο να κά-

νουν ανακρίσεις και να αναλάβουν τη διεξαγωγή δι-

κών. Ακολούθησαν τρία ναυτοδικεία με πρόεδρο

τον σμήναρχο Κασιμάτη: ένα για τον Πετρόπουλο, έ-

να για τους αξιωματικούς και ένα για το πλήρωμα.

Έπεσαν μεγάλες ποινές, φυλακίσεις σε ινδικές φυ-

λακές και επιβλήθηκαν αποτάξεις.
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ΣXOΛH OΔHΓΩN

AΦOI ΛAMΠPOY
ΔHM. MHTΣH

Valhallavägen 82 11427 STOCKHOLM
www.jarlatrafik.se

Tel.: 08-208393 08-109668 Fax: 08-201523

XΡAΡΡAΣ
ΣTAΘMOΣ 

AYTOKINHTΩN

Λ. Aθηνών 308
Περιστέρι T.K. 121.36,
Tηλ. 210 5733903,

Fax: 210 5733986

TOΠOΘETHΣEIΣ

MEΛETH

ΣXEΔIAΣMOΣ

SERVICE

EΠIΠΛA KOYZINAΣ

NTOYΛAΠEΣ

ΠOPTEΣ

ΣYNΘEΣEIΣ

ΘΩMAΣ ΓIΔAPHΣ

THΛ. 26510 90720

KIN. 6978 286290

Σελίδες από τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία:

O ρόλος του στόλου μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Tου Aνθυποπλοιάρ-

χου (ΠY) Π.N. ε.α.

Γ. Γούση

Το Αβέρωφ στο Πορτ Σάιντ. Διακρίνονται 

δύο αερόστατα αντιαεροπορικής προστασίας

Στον Ιερό ποταμό Γάγγη. 

Ο Γούσης πρώτος από δεξιά

Δόμηση εσωτερικού χώρου

Γυψοσανίδες - Ψευδοροφές

Φωτισμός - Διακόσμηση

ΓPHΓOPHΣ AP. ΓIΩTAKHΣ

Κλεισούρας 21

Δ��. 26510 36035 - ���. 6945 902525
ΛIMANI PAΦHNAΣ THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH

NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ

AΛEKOΣ E. MΠEΛΛOΣ

Πλ. Hρώων Kύπρου 12 
N. Σμύρνη

Tηλ.: 9330786

bello
PATISSERIE



Την ίδια περίπου ώρα ο Αρχηγός του

Στρατού Μακεδονίας ανέφεραν εις την

Κυβέρνηση ότι, κατά τα πληροφορίας ας

είχεν, ο τουρκικός στρατός των Ιωαννί-

νων δεν είχεν ενισχυθεί ειμή δια μικρών

μόνον δυνάμεων των εκ Μοναστηρίου

υποχωρήσαντος στρατού και ότι η κρίσι-

μος κατάστασις του στρατού Ηπείρου έ-

δει ν' αποδοθή μάλλον εις την αδεξιότη-

τα του Αρχηγού του Στρατού τούτου (2).

Εις απάντησιν του τηλεγραφήματος τού-

του ο προεδρεύων της Κυβερνήσεως α-

πήντησε περί το μεσονύκτιον της ιδίας

μέρας ότι εν των συγκροτηθέντι Υπουρ-

γικό Συμβούλιο προτάθη η ματάβασις

του Αρχηγού του Στρατού Μακεδονίας

εις Ήπειρον και η παρά τούτου ανάληψις

της διευθύνσεως του αγώνος, αλλά η ά-

μεσος εκτέλεσις της προτάσεως ταύτης

δεν ήταν ενδεδειγμένη, τουναντίον μά-

λιστα ήτο απαραίτητος η παραμονή τού-

του εις Θεσσαλονίκη, λόγω των δυσχε-

ρειών αίτινες παρουσιάζοντας κατά την

διεξαγωγήν των εν Λονδίνω συνεννοή-

σεων δια την σύναψιν της ειρήνης (3).

10 Δεκεμβρίου.

Ι. Απόσπασμα του δεξιού. Τα εκ Γοτί-

στης και Κράψη αναχωρήσαντα στρατεύ-

ματα συγκεντρώθηκαν μέχρι της μεσημ-

βρίας εις Παλαιοχώριον. Εκεί ο διοικητής

αυτών, λαβών την τελευταίαν διαταγήν

του Αρχηγού όπως σπεύση δια γέφυρας

Σκλούπου εις Αετοράχην (4) εκανόνισε

την κίνησιν της φάλαγγος δια την πρωίαν

της επομένης, προβλέψαν δια την εις

Παλαιοχώριον παραμονή δυνάμεως 80

στρατιωτών προς φρούρησιν της γέφυ-

ρας Παπαστάθη (5).

Ωσαύτως ο διοικητής του αποσπάσμα-

τος Πραμάντων ανέφερε εις το Αρχηγεί-

ον την 18η ώρα ότι τα υπ' αυτόν τμήματα

μετά του 1ου λόχου του 3ου Τάγματος

ευζώνων είχαν αναχωρήσει από της με-

σημβρίας κατευθυνόμενα εις την γέφυ-

ρα Σκλούπου (6)

ΙΙ Το Α' μικτό απόσπασμα την 2αν πρω-

ϊνήν ώρα ανέφερεν εις το Αρχηγείο ότι η

προ του μετώπου αυτού κατάστασις πα-

ρέμενεν εξαιρετικώς κρίσιμος και εζήτει

επειγόντως την αποστολήν ενισχύσεων,

ει δυνατόν μέχρι της πρωΐας (7).

1)Παράρτημα αριθ. 617γ.

2) Παράρτημα αριθμ. 618

Περί την χαραυγήν υπέβαλε νέαν ανα-

φοράν επαναλαμβάνων τα ως ανωτέρω

και εκθέτων ότι η θέσις των τμημάτων

του επιδεινώθη από πάσης απόψεως, ι-

δία ένεκα ελλείψεως πειθαρχίας και σθέ-

νους εκ μέρους των ανδρών  (1).

Εν τούτοις εχθρική δύναμις τάγματος

περίπου, επιτεθείσα κατά των μεταξύ

του χωρίου Αετορράχη και Λαζανά υψω-

μάτων, ηναγκάσθη, κατόπιν αγώνος ημι-

σείας ώρας, να υποχωρήση, αφού αφήκε

περί τους 150 νεκρούς και 4 αιχμαλώ-

τους. Η εχθρική αύτη επίθεσις αντιμετω-

πίσθη υπό του 1ου λόχου και του 3ου α-

νεξ. τάγματος, του 1ου λόχου του

συν/τος Κρητών και του 3)15 λόχου, των

οποίων αι απώλειαι υπήρξαν 5 νεκροί και

30 τραυματίες.

Κατά την υπόλοιπον ημέραν οι τούρ-

κοι περιωρίσθησαν εις εκτέλεσιν ζωηράς

βολής δια του πυροβολικού των κατά

των θέσεων του αποσπάσματος παρενο-

χλούντες ούτω την ανασυγκρότησιν των

ταγμάτων και προξενούντες απωλείας

εις ταύτα (2).

Περί την 18ην ώρα αφίκετο εις Αετορ-

ράχην διαταγή του Αρχηγείου (3) ενίσχυ-

σις εξ 750 ανδρών των εμπέδων, οίτινες

διενεμήθησαν εις τα τάγματα (4). Η άφι-

ξις του τμήματος τούτου και η πληροφο-

ρία ότι έσπευδον προς ενίσχυσιν Σκλού-

που, ανεπτέρωσαν το ηθικό των ανδρών

του Α' μικτού αποσπάσματος, τοσούτω

μάλλον καθόσον το πεζικόν του εχθρού

δεν εδείκνυεν ουδεμίαν δραστηριότητα

(5).

ΙΙΙ. Β' Μικτόν Απόσπασμα

Καθ' όλην την ημέραν επεκράτησεν ή-

ρεμα επί του μετώπου του αποσπάσμα-

τος. Ο διοικητής τούτου εζήτησε παρά

του Αρχηγείου την αποστολήν της βα-

ρείας πυρ/χίας εις Κανέταν (6), επίσης δε

συνέστησεν όπως ενισχυθή το Α΄μικτόν

απόσπασμα δια μιας ορειβ. Παρηνώχλει

ισχυρώς τα θέσεις τούτου (7). Επί πλέον

αφίκοντο αι διατεθείσαι ενισχύσεις 600

και πλέον ανδρών, οίτινες κατενεμήθη-

καν εις τα μονάδας του αποσπάσματος.

Η εις την στενωπόν Φουάτ από της προ-

τεραίας ταχθείσα 6/4 πεδινή πυρ/χία έ-

βαλλε δι' ενός των ουλαμών της από της

10ης μέχρις της 17ης ώρας, κατά του έ-

ναντι του Α' μικτού αποσπάσματος ε-

χθρού επί των υψωμάτων Αετορράχης.

IV. ΙI Μεραρχία. Το δεξιόν της Μεραρ-

χίας ταύτης επανειλημμένως κατά την

νύχτα ηνωχήθη υπό των τούρκων προ-

σπαθούντων να ανακαταλάβωοι τας α-

πωλεσθείσας κατά την προτεραίαν θέ-

σεις, πλην πάσαι αι απόπειραι απεκρού-

σθησαν.

Την πρωίαν αι εχθρικαί επιθέσεις επα-

νελήφθησαν. Εν ω δε καθ΄ όλον το μέ-

τωπον της ΙΙ Μεραρχίας αι προσπάθειαι

των τούρκων απεκρούοντο εις.

Παράρτημα αριθ. 619α

Το άκρο δεξιόν περί την 10.25΄ ώρα ο

εκεί τεταγμένος 5)3 λόχος, υπαγόμενος

εις τον τομέα του 1ου συντάγματος πεζι-

κού, ήρξατο υποχωρών, υποκύψας εις τα

πλευρικά πυρά του πυρ/κού του Μπιζα-

νίου (1). Ολίγον βραδύτερον ηναγκάσθη

να υποχωρήση δια την αύτην αιτίαν και η

παραπλεύρως τεταγμένη διλοχία του

1ου συν/τος πεζικού (2). Τη βοηθεία των

αξιωματικών και κατόπιν αποσταλείσης

ενισχύσεως υπό του δεξιώτερον τεταγ-

μένου ΙΙ)7 τάγματος, οι υποχωρήσαντες

άνδρες κατωρθώθη να συγκρατηθώσιν

επί θέσεων, αμέσως όπισθεν κειμένων.

Εις τα θέσεις ταύτας, μειονεκτούσας α-

πέναντι των του εχθρού, παρέμειναν τα

τμήματα μέχρι της εσπέρας, ότε διαταγή

της Μεραρχίας (3) απεσύρθησαν εις την

όπισθεν κορυφογραμμήν προς αποφυ-

γήν της βοής πυρ/κού του Μπιζανίου (4).

Εν τούτοις το εχθρικόν πεζικόν δεν επε-

χείρησε να καταλάβη τα εγκαταλειφθεί-

σας θέσεις.

Αριστερά του υποτομέως του 1ου

συν.πεζ. η διάτα-

ξις εξηκολούθει

να παραμείνη α-

μετάβλητος ως

ήτο την προτε-

ραίαν.

Η Μεραρχία α-

πό της 13ης ώρας

ανέφερεν εις το

Αρχηγείον την υ-

ποχώρησιν του

δεξιού της παριστώσα την κατάστασιν

ως εξαιρετικά κρίσιμον λόγω της μη υ-

πάρξεως εφεδρειών (5).

Επί πλέον διέταξεν:

1) Αφ΄ενός μεν το εις Χάνι Φτελιάς τε-

ταγμένον πυρ/κόν, ούτινος την τάξιν

προς πυροβόλησιν επί των υψωμάτων

Άνω Θεριακίσι είχε ζητήσει από της πρω-

ίας ο διοικητής του 2ου συν.πεδ.

Πυρ/κού, όσον και ο εις Εμίν Αγά επιτε-

λής αξ/κός 96), να βάλλη συμφώνως τη

εντολή του κατά πάσης εχθρικής προε-

λάσεως εκδηλωθησομένης νοτίως υψω-

μάτων Μανωλιάσης, αφ΄ ετέρου δε το

εν αναμονή εις Χάνι Σεφήκ ευρισκόμε-

νον τοιούτον να τάξη αμέσως όσον το

δυνατόν πλειοτέρας πυρ/χίας εν επιτη-

ρήσει εις Β.Α. Του Χάνι Σεφήκ υψώματα

(7).

2) Τον διοικητήν του 1ου πεζικού

συν/τος να αποφράξη δια των υπ' αυτών

δυνάμεων το δημιουργηθέν κενόν (8).

Συνεχιζόμενης όμως της διαρροής των

εν τη γραμμή τμημάτων απέστειλε νέαν

αναφοράν την 15.15΄ώραν, δι ής παρί-

στα το δύσκολον της δημιουργηθείσης

καταστάσεως (9). Εις απάντησιν ο Αρχη-

γός του Στρατού διέταξεν όπως τηρηθώ-

σιν αι θέσεις πάση θυσία και μόνον εν ε-

σχάτη ανάγκη να αποσυρθή η Μεραρχία

επί της γραμμής Καλογερίτσα – Σπαρτίτσι

(10).

Κατόπιν τούτου η Μεραρχία εξέδωκε

σχετικώς διαταγάς προς τα τμήματα, δι

ων καθώριζε την ενέργειαν αυτών εν πε-

ριπτώσει υποχωρήσεως, αλλά η οποία

θα ήρχιζε συντελουμένη μόνον κατόπιν

λήψεως ετέρας εγγράφου διαταγής της,

θα υπεστηρίζετο δε υπό των εις Καλογε-

ρίτσαν και Σπαρτίτσι τμημάτων δευτέρας

γραμμής (1).

Την 20.10΄ όμως ώραν η Μεραρχία ε-

πανέλαβε δια τηλ/κής αναφοράς το δύ-

σκολον της τακτικής της καταστάσεως

και παρεκάλει όπως διαταχθώσι τα λη-

πτέα μέτρα (2).

Αλλά ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου

και πάλιν συνέστησεν την τήρησιν πάση

θυσία των κατεχόμενων θέσεων και μό-

νον εν εσχάτη ανάγκη και μάλιστα κατό-

πιν υπευθύνου εγγράφου διαταγής αυ-

τού τούτου του Μεράρχου ν' αποσυρθώ-

σι τα τμήματα επί της γραμμής Καλογρί-

τσα (Καστράκι) – Σπαρτίτσι 93).

Εναντίον του αποσπάσματος Ολύτσικα

οι τούρκοι εξεδήλωσαν επιθετικάς ενέρ-

γειας κατά την ημέραν ταύτην (4) δια δυ-

νάμεως τάγματος περίπου πλην απο-

κρουσθέντες επανήλθον εις τας προτέ-

ρας των θέσεις.

Ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου όστις

την πρωΐαν απέστειλεν ειδικάς οδηγίας

προς το απόσπασμα τούτο δια την χρησι-

μοποίησιν των λόχων εθνοφρουρών ως

και της λοιπής δυνάμεως προς κάλυψιν

του αριστερού (5) διέταξε περί την με-

σημβρίαν όπως αφεθή επί των θέσεων

μικρά δύναμις, το δε υπόλοιπον απόσπα-

σμα αποσυρθή εις Μελίχοβον με τον λό-

χον ευζώνων και σώμα προσκόπων εις

την γραμμήν Βαρυάδας – Σπαρτίτσι (6).

Κατόπιν των διαταγών τούτων ο μεν

λόχος ευζώνων και εν σώμα προσκόπων

ανεχώρησαν δια Σπαρτίτσι (7) τα δε λοι-

πά σώματα εγκατέλειψαν τα χωριά Δρα-

μισού, Δωδώνη και Αγία Αναστασία και α-

πεσύρθησαν εις Μπαουσιούς (8).

Εν συνεχεία υπέβαλε προς το Υπουρ-

γείο των Στρατιωτικών αναφορά εκθε-

τών το επισφαλές της καταστάσεως κα-

τόπιν της υποχωρήσεως τμημάτων της ΙΙ

Μεραρχίας και της διαρκής πιέσεως του

εχθρού (9). Επί πλέον διετύπωσε παρά-

κλησιν όπως διαταχθή η VI Μεραρχία και

βαδίση εκ Κορυτσάς προς νότον κατα-

διώκουσα τους υποχωρούντας τούρκους

αντί να κινηθεί προς Θεσσαλονίκη και ε-

κείθεν μεταφέρθει εις Πρέβεζαν (10).

Ωσαύτως διέταξε τας αφιχθείσας εξ

600 περίπου ανδρών εις Φιλιππιάδα ενι-

σχύσεις να κατευθυνθώσιν εις Χάνι Σε-

φήκ Μπέη και εκείθεν εις το Β΄μικτόν α-

πόσπασμα, εις ο ενετάσσοντο (11).

Το Υπουργείο των Στρατιωτικών μερι-

μνών δια την αποστολή ενισχύσεων ε-

γνώρισεν εις τον Αρχηγόν του Στρατού

Ηπείρου ότι απεστάλησαν αυτό 500 πε-

ρίπου άνδρες εισέτι (1), εξουσιοδοτείτο

δε να χρησιμποιήσει επί πλέον δια την ε-

νίσχυσην των μονάδων του και μέρος

των δια της Μεραρχίας προοριζόμενων

και εις Πρέβεζαν αποσταλέντων ανδρών

(2).
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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.
Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από το βιβλίο: Bαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13
Πολεμική Έκθεση του Γενικού Editorial Στρατού

Η μάχη της Μανωλιάσσας



Το παγούρι κατασκευάζεται από

κράμα μολύβδου και κασσίτερου σε

ρευστή μορφή, το οποίο χύνεται σε

καλούπι. Κατασκευαζόταν από τους

τεχνίτες της Δημητσάνας, συμπερι-

λαμβανομένων και των χωριών της

Ρούμελης. Στο παγούρι τοποθετού-

νταν η ρακή, το γνωστό οινοπνευματώδες ποτό που προέρχεται

από την απόσταξη των σταφυλιών. Στα πανηγύρια και στους γά-

μους η ρακή πίνεται εκ περιτροπής από το παγούρι. Καθένας

παίρνει με τη σειρά του το παγούρι, ανοίγει το στόμιο αφαιρώ-

ντας το ελικοειδές πώμα, το προσαρμόζει στο στόμα του και α-

ναστρέφει το παγούρι προκειμένου να απολαύσει το ποτό. Ακο-

λουθώντας ο ένας μετά τον άλλο, πίνουν όλοι και απευθύνουν

ευχές σε αυτόν που το προσέφερε. 

Ο πελαργός, που καθαρίζει

τη γη από τα βλαβερά σκου-

λήκια και τα φίδια, ήταν ανέ-

καθεν αγαπητός στους αν-

θρώπους. Συμβόλιζε δε και τη

μαντική γιατί επικρατούσε η

γνώμη ότι φεύγει από τη σκε-

πή του σπιτιού που φωλιάζει

όταν πρόκειται να συμβεί κα-

κό στο σπίτι. 

Το χελιδόνι που φέρνει την

άνοιξη τραγουδήθηκε από

την αρχαία ακόμα εποχή ως

σύμβολο της αναγέννησης

της φύσης. 

Ο γύπας, το όρνιο, είναι

σύμβολο αχορτασιάς και χα-

ζομάρας. Όρνια αποκαλού-

νται οι χάχηδες. 

Το παγώνι είναι το πουλί

της υπερηφάνειας και της ξι-

πασιάς. Όλο καμαρώνει ξεδι-

πλώνοντας την ουρά του.

Ήταν σύμβολο της θεάς

Ήρας στην αρχαία ελληνική

εποχή, ίσως για τη μεγαλο-

πρέπεια της εμφάνισής του. 

Η μαντραβίτσα ή αλλιώς μερμηγκιά είναι έ-

να εξόγκωμα που συνήθως βγαίνει στα δά-

χτυλα των χεριών και μοιάζει με άχρωμη κρε-

ατοελιά. Τις μαντραβίτσες προσπαθούσαν να

τις εξαφανίσουν με διάφορους τρόπους:

•Τις έκαιγαν με ασβέστη

•Τις έκοβαν με ξυράφι και στη συνέχεια τις

έκαιγαν με την καύτρα του τσιγάρου ή με α-

ναμμένη ίσκα ή με καμμένη κόρα ψωμιού.

Επάλειψη με μουρουνέλαιο.
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Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Τα πουλιά ως σύμβολα
Διάφορα πουλιά χρησιμοποιήθηκαν ως

σύμβολα στα παλιά χρόνια, ο συμβολι-

σμός δε μερικών διατηρείται και σή-

μερα ακόμα.

Τα παραδοσιακά 

γιατροσόφια
Συνεχίζουμε να περιγράφουμε τα γιατροσόφια που καταγράψαμε και

χρησιμοποιούν οι γονείς και οι παππούδες μας σε όλες εκείνες τις πε-

ριπτώσεις που κάποιος άνθρωπος είχε πρόβλημα στην υγεία του, όπως

μας τα διηγήθηκαν οι μεγαλύτερη σε ηλικία, οι οποίοι και τα «εφάρμο-

σαν» κάποτε ή τα «είδαν» ή τα διδάχτηκαν από τους προγόνους τους. 

Παγούρι

Μαντραβίτσα

Οικιακά σκεύη

Τάλαρος ή καδοπούλα ονομάζεται ο

κάδος διαφόρων διαστάσεων. Ο μεγα-

λύτερος κάδος ονομάζεται κάδη, ό-

πως και κάδη ή τραπεζονιά ή ταλάρα

ονομάζεται ο κάδος που τοποθετείται

το γλεύκος κατά τον τρύγο. Ο κάδος

κατασκευάζεται από τους καδάδες α-

πό ξύλο δρυ, κέδρου και έλατου. Ο

τάλαρος είναι απαραίτητο αγγείο καθώς χρησιμοποιείται κατά το

αλάτισμα του τυριού στα κατώγια. Το νωπό τυρί τεμαχίζεται και

τοποθετείται σε στρώματα μέσα στον τάλαρο ενώ σε κάθε

στρώμα προστίθεται αρκετή ποσότητα αλατιού. Στον τάλαρο ε-

πίσης αλατίζονται και οι ελιές αλλά τοποθετούνται και ο τραχα-

νάς ή όσπρια. Ο τάλαρος με μικρό ύψος χρησιμοποιείται ως τυ-

ροκομικό αγγείο κατά τη συλλογή του γάλακτος από τους βο-

σκούς. 

Τάλαρος

Η νταμιτζάνα είναι η φιάλη από μαύρο

γυαλί από πέντε έως τριάντα κιλά περί-

που. Η φιάλη αυτή τοποθετείται μέσα σε

πλέγμα από λεπτές ράβδους προκειμέ-

νου να αποφευχθεί η θραύση της. Στην

νταμιτζάνα φυλάσσεται το λάδι, το κρασί,

το οινόπνευμα και τοποθετείται στα κα-

τώγια. Η νταμιτζάνα χρησιμοποιείται κυ-

ρίως στα πεδινά και στις πόλεις κυρίως για

να γίνεται η μεταφορά κρασιού και όχι τό-

σο στα χωριά. 

Νταμιτζάνα

1.Ένας καθηγητής έκανε μια έρευνα πα-

νελλαδικά για τη σεξουαλικότητα των ζώων.

Ένα βράδυ έφτασε σ’ έναν αγροτικό οικισμό

που δεν είχε ξενοδοχείο για να μείνει και του

πρότειναν να μείνει στο σπίτι μιας νέας χήρας

που ζούσε μόνη της. Έτσι και έγινε. Αφού έ-

φαγαν, η χήρα έστρωσε το κρεβάτι που θα

κοιμόταν ο καθηγητής και μετά από λίγη ώρα

ο καθηγητής που ήταν κουρασμένος πήγε να

κοιμηθεί. Ύστερα από λίγη ώρα η χήρα, αφού

έβαλε το νυχτικό της, πήγε στο δωμάτιο και

ρώτησε τον καθηγητή αν θέλει και άλλη κου-

βέρτα. Ο καθηγητής απάντησε αρνητικά. Για

άλλη μια φορά, ύστερα από λίγη ώρα, ξανα-

μπήκε στο δωμάτιό του η χήρα, αυτή τη φορά

πιο προκλητικά ντυμένη και τον ρώτησε αν

θέλει να του κάνει τσάι ή κάτι άλλο. Ο καθη-

γητής απάντησε όχι. Το πρωί αφού πήραν το

πρωινό τους, ο καθηγητής βγήκε στην αυλή

όπου είχαν μαζευτεί οι κότες και παρακολου-

θούσε τη σεξουαλικότητά τους. Ο καθηγητής

διαπιστώνει ότι τα κοκόρια ήταν περισσότερα

από τις κότες και λέει στη χήρα: «Τι τα θέλεις

όλα αυτά τα κοκόρια;» 

Και η χήρα του απαντάει:

«Κύριε καθηγητά μόνο δυο από τα κοκόρια

αυτά είναι πραγματικά κοκόρια.

Τα άλλα είναι  κ α θ η γ η τ έ ς………»

2.Ένας γύφτος που είχε βάλει όλα του τα

δόντια χρυσά πάει στον οδοντίατρο. Ο για-

τρός τον εξετάζει και του λέει: «Τι σφράγισμα

να σου κάνω αφού όλα σου τα δόντια είναι

χρυσά;» Και ο γύφτος του απαντάει: «Ποιός

σου είπε γιατρέ ότι θέλω σφράγισμα; Συνα-

γερμό θέλω να μου βάλεις…»

Ηλιούπολη  20 Φεβρουαρίου 2012 

Στέφανος Κ. Γιωτάκης.

1.Φίδι κολοβό…
Συνήθης λαϊκή έκφραση, με την οποία χα-

ρακτηρίζεται κάποιος που θεωρείται κακός,

ύπουλος, μοχθηρός, δόλιος. 

«Δεν την ξέρεις καλά αυτή. Είναι φίδι κολο-

βό». «Να φυλάγεσαι παιδάκι μ’, απ’ αυτόν. Εί-

ναι φίδι κολοβό». «Τον θεωρούσα τον καλύτε-

ρο φίλο, αλλά αποδείχθηκε φίδι κολοβό». 

2.Τά ’φαγε τα ψωμιά του
Η φράση αυτή λέγεται συνήθως για μεγάλα

οικιακά ζώα, μουλάρια, άλογα, γαϊδούρια, γε-

λάδια κτλ. Λέγεται μάλιστα με όχι ευχάριστη

διάθεση, αφού υπονοεί ότι το ζώο συμπλη-

ρώνει τον κύκλο της ζωής του και πλησιάζει

το θάνατο. 

«Πάει ο Ψαρής μας, τά ’φαγε τα ψωμιά του.

Δύσκολο να βγάλει αυτόν το χειμώνα». 

3.Φίλησε κατουρημένες ποδιές
Λαϊκή έκφραση η οποία λέγεται για κάποιον

που δεινοπάθησε για να φέρει εις πέρας μια

δύσκολη υπόθεσή του. Πιθανολογείται ότι α-

νάγεται στους Βυζαντινούς χρόνους, όπου οι

πολίτες για να διεκπεραιώσουν κάποια υπό-

θεσή τους γονάτιζαν και φιλούσαν την άκρη

του ποδηρούς ενδύματος του άρχοντα στον

οποίο είχαν καταφύγει. Κάποιος λοιπόν, που

με πολλούς αγώνες και παρακάλια, κατάφε-

ρε να διορίσει το παιδί του σε μια κρατική υ-

πηρεσία, λέει: «έχω φιλήσει εγώ κατουρημέ-

νες ποδιές…», (εννοείται: ώσπου να μπορέ-

σω να διορίσω το παιδί).

Ανέκδοτα

Παροιμιώδεις εκφράσεις
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�Φέτος ο χειμώνας, μας έδειξε

κυριολεκτικά τα δόντια του.

Από τις 12 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι

την Πασχαλιά, όλη η Ήπειρος, μαζί

και το χωριό μας βρέθηκαν σε κλοιό

πολικού ψύχους με έντονες χιονο-

πτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι

παγωνιές δημιούργησαν μεγάλο

πρόβλημα στους κτηνοτρόφους

μας, που δυσκολεύτηκαν στις κινή-

σεις τους για την περιποίηση των

ζώων. Η κακοκαιρία προξένησε ζη-

μιές στα σπίτια και αρκετοί ξαναθυ-

μήθηκαν τα παλιά ανάβοντας το

τζάκι, αφού η αγορά του πετρελαί-

ου, λόγω της τιμής, ήταν απαγορευ-

τική. 

�Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μα-

νωλιάσσας άναψε τις απο-

κριές τη «τζιαμάλα» στο μεσοχώρι

και προσέφερε στο Πνευματικό Κέ-

ντρο τα Σαρακοστιανά στους συγ-

χωριανούς. 

�Σε ατμόσφαιρα πατριωτική

και αδελφική τα μέλη της Αδελφό-

τητας Μανωλιασσιτών Αθηνών, στις

12 Φεβρουαρίου πραγματοποίησαν

την κοπής της πίτας για το 2012 και

τον ετήσιο χορό στο κέντρο «Ελαιώ-

νας» στη Χασιά. Τη διπλή αυτή εκδή-

λωση διοργάνωσε το Δ.Σ. της Αδελ-

φότητας και τίμησαν με την παρου-

σία τους αρκετοί συγχωριανοί. Οι

δύσκολες συνθήκες ζωής κάνουν

την ανάγκη των συγχωριανών για α-

ντάμωμα πιο έντονη. Τη εκδήλωση

άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό η

πρόεδρος Χρυσούλα Γιωτάκη, η ο-

ποία αφού ευχαρίστησε τους συγ-

χωριανούς για την παρουσία τους

και τη στήριξή τους στην Αδελφότη-

τα, αναφέρθηκε στο σκοπό της εκ-

δήλωσης για τους Μανωλιασσίτες

και τα παιδιά τους. Στη συνέχεια η

πρόεδρος έκοψε την πίτα και ευχή-

θηκε για το 2012. Ακολούθησαν  η

βράβευση των παιδιών που εισή-

χθησαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι και η λα-

χειοφόρος αγορά, με δώρα που

προσέφερε το μέλος του Δ.Σ. Αλέ-

κος Ε. Μπέλλος. Ήταν μια εκδήλω-

ση γεμάτη κέφι που έδωσε την

ευκαιρία στους συγχωριανούς

μας να ανταμώσουν, να κουβε-

ντιάσουν και να διασκεδάσουν. 

�Με μεγάλη μας χαρά, α-

νακοινώνουμε την ανα-

γόρευση της Χριστίνας Ντά-

φλου ως διδάκτωρ του Πανεπι-

στημίου της Σορβόννης, στον

τομέα της Ιστορίας της Τέχνης. Το

γεγονός αυτό τιμά ιδιαίτερα τον τό-

πο μας και μας κάνει υπερήφανους.

Τα θερμότατα συγχαρητήρια όλων

μας στη Χριστίνα και τους γονείς

της, Κώστα και Αικατερίνη. Στην κο-

πή της πίτας, πραγματοποιήθηκε και

η βράβευση της Χριστίνας από την

Αδελφότητα των Μανωλιασσιτών.

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και

εις ανώτερα!

�Οι δραστηριότητας του Πολι-

τιστικού Συλλόγου στη Μα-

νωλιάσσα και της Αδελφότητας

στην Αθήνα είναι η καλύτερη άμυνα

στους δύσκολους καιρούς που βιώ-

νουμε.

�Με κατάνοιξη γιορτάστηκε

και φέτος το Πάσχα στο χωριό

μας. Όσοι καταφέραμε να βρεθούμε

τη Μ. Εβδομάδα στη Μανωλιάσσα

ζήσαμε ξεχωριστές στιγμές με τη

βίωση των παθών του Κυρίου μας.

Τη Μ. Πέμπη κορυφώθηκε το δράμα

του Χριστού με τη Σταύρωσή Του. Τη

Μ. Παρασκευή στολίσαμε τον Επιτά-

φιο, ψάλλαμε τα εγγόμια και ακο-

λουθήσαμε την περιφορά του Επι-

ταφίου. Μετά το πάθος έρχεται η ε-

κτόνωση με την Ανάσταση, το «Χρι-

στός Ανέστη» ηχεί χαρμόσυνα σε ό-

λο τον κόσμο. Η Ανάσταση μας δίνει

κουράγιο να συνεχίσουμε τη ζωή

μας για έναν καλύτερο κόσμο, για έ-

να καλύτερο αύριο. 

�
Βρισκόμαστε σε προεκλογική

περίοδο και τα προβλήματα

τόσο της Ηπείρου όσο και της γεν-

νέτειράς μας παραμένουν. Για τα

περισσότερα προβλήματα ευθύνε-

ται η κεντρική εξουσια αλλά μερίδιο

ευθύνης έχουμε και εμέις που εκλέ-

γουμε αυτούς που μας κυβερνούν.

Τα αποτελέσματα των προσεχών ε-

κλογών θα αποδείξουν την ωριμό-

τητα του ελληνικού λαού. Ελπίζου-

με να εκλεγούν νέοι άνθρωποι που

να αγαπούν την Ελλάδα, με διάθε-

ση προσφοράς, με όραμα και

όρεξη για δουλειά. Διανύουμε

δύσκολες μέρες, ο λαός δοκι-

μάζεται,δεν πιστεύει σε τίπο-

τα και ψάχνει να κρατηθεί από

κάπου. Υποφερει και θέλει να

τα βγάλει πέρα με λίγη αξιο-

πρέπεια. Οι πολιτικοί μας απο-

κομένοι από την πραγματικό-

τητα, ανέγγιχτοι από την αγω-

νία και τον πανικό και την κα-

ταστροφή που συντελείται

στη χώρα.προσδοκούμε να

μπούν στα κοινά όσο περισσότεροι

καινούργιοι άνθρωποι ικανοι  να αλ-

λάξουν τη δημόσια διοίκηση να μας

πείσουν ότι υπάρχει και ο άλλος

δρόμος αυτός της δημιουργίας και

της παραγωγης γι’αυτόν τον τόπο. 

Ο παλιός.

Λίγα απ’ όλα ... για όλα 

Φόλι έβαλες; Aυγά θα μάσεις.

Στιγμιότυπο περί τα 

τέλη δεκαετίας 1960.

Διακρίνονται από αριστερά ο

Αντώνιος Ν. Μάρκου, 

ο Ελευθέριος Παππάς, 

ο Ευάγγλος Ι. Παππάς, 

ο παπα-Βασίλης Ίσκος, 

ο Μάρκος Μάρκου 

και ο Κώστας Φ. Μάρκου. 

Από το Αρχείο του Ε. Ι. Παππά. 

Ματιές στο παρελθόν

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!


