
Τρίτη εκδρομή της αδελ-
φότητας Μανωλιασσιτών

Ιωαννίνων έγινε στο Άστρος
Κυνουρίας, Λεωνίδιο, Μονή
Έλωνας και στον Κοσμά.
Πραγματοποιήθηκε στις
10/6/2012. Πρώτη στάση για
καφεδάκι στην Κόρινθο και
μετά αναχώρηση για
Άστρος. Το Άστρος βρίσκε-
ται στην κατάφυτη πεδιάδα
της Θηρέας. Είναι σήμερα η
έδρα από τους τρεις Δήμους
της Κυνουρίας και εμπορικό
και διοικητικό κέντρο της πε-
ριοχής. Είχε έντονη παρου-
σία στα χρόνια της τουρκο-
κρατίας. Τον Απρίλιο του
1823 φιλοξένησε τη Β’ Εθνοσυνέλευση των
Ελλήνων. Η Εθνοσυνέλευση έγινε στον αγρόκη-
πο και στον περιβάλλοντα χώρο της ονομαστικής

Σχολής Καρυτσιώτη, που σήμερα φιλοξενεί το
Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους .

Συνέχεια στη σελ.4

1993-2012

19 χρόνια με τ’ αχνάρια

Γραφεία: 17ης Νοεμβρίου 35, ΤΚ: 17455, Άλιμος, Έτος 20, Αρ. Φύλλου 76 Απρίλιος -  Μάιος -  Ιούνιος 2012

TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA TΩN
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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.

Αγαπητοί αναγνώστες,
Με πολλή χαρά σας παρουσιάζουμε σήμερα το

76ο φύλλο της εφημερίδας μας. Συμπληρώσαμε
19 χρόνια εκδοτικής ζωής και διανύουμε το 20ο έ-
τος. 19 χρόνια πορείας στο δύσκολο και ανηφορι-
κό δρόμο. Δικαιούμαστε να πούμε πως τα καταφέ-
ραμε και δεν τα καταφέραμε μόνοι μας. Το πετύ-
χαμε χάρη σε εσάς που μας ενθαρρύνετε και μας

στηρίζετε ηθικά και οικονομικά. Πρέπει να ομολο-
γήσουμε ότι πολλοί από εσάς είστε, σε όλη τη μέ-
χρι σήμερα διαδρομή μας, οι οιονεί χορηγοί μας.
Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας στους σκοπούς
που θέσαμε. Η προσπάθειά μας αποβλέπει στο να
διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις
μας με τους συμπατριώτες μας. Να φωτίσουμε,
στο βαθμό που μπορούμε, πτυχές της ιστορίας

μας, να καλλιεργήσουμε τη στροφή της νέας γε-
νιάς προς τις ρίζες των γονιών τους έτσι ώστε να
γνωρίσουν την οικονομική, κοινωνική και παραδο-
σιακή ζωή των προγόνων τους. Τ’ αχνάρια είναι ο
μοναδικός συνδετικός κρίκος επικοινωνίας των α-
πανταχού Μανωλιασσιτών. Συνεχίζουμε με μονα-
δικό κίνητρο την αγάπη για το χωριό μας. 

Μετά τα αποτελέσμα-
τα των εκλογών της

17ης Ιουνίου, νέα πρό-
σωπα και διαφορετικά
κόμματα εκπροσωπού-
νται στη Βουλή των
Ελλήνων από το νομό Ιω-
αννίνων. Από τις 11 έ-
δρες της περιφέρειας

Ηπείρου, η Ν.Δ. κερδίζει έξι, ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ τρεις και το
ΠΑ.ΣΟ.Κ δύο ενώ η πλειοψηφία των εκλεγμένων είναι
νέα πρόσωπα. Στα Ιωάννινα, η Ν.Δ. κερδίζει τρεις ενώ το
Κ.Κ.Ε. χάνει την έδρα που είχε πάρει στις εκλογές της
7ης Μαΐου. Οι βουλευτές που εκλέγονται με τη Ν.Δ. εί-
ναι οι δύο «παλιοί» Κ. Τασούλας και Στ. Καλογιάννης και
η Άννα Ασημακοπούλου, η οποία ήταν δημοτική σύμ-
βουλος. Οι άλλοι δύο εκλεγμένοι βουλευτές είναι οι Χρ.

Μαντάς από το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ και Μιχ. Κασσής από το
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Γνωρίζοντας την Ελλάδα

Εκδρομή της Αδελφότητας 

στο Άστρος Κυνουρίας

Βουλευτικές Εκλογές 

17ης Ιουνίου 2012

Γίνε κι εσύ εθελοντής αιμοδότης.

Ο εθελοντής αιμοδότης δίνοντας μια

μονάδα αίμα:

Αισθάνεται σαν άνθρωπος, την η-

θική ικανοποίηση ότι κάνει το κα-

θήκον του σώζοντας μια ζωή και

σαν πολίτης, ότι συμβάλει στη βελ-

τίωση της υγείας του λαού. 

Δικαιούται αιματολογικές εξετάσεις σε πε-

ρίπτωση προσωπικής του ασθένειας.

Μόνο η εθελοντική και συστηματική προ-

σφορά αίματος από όλους όσους μπορούμε

να δώσουμε αίμα, θα μας εξασφαλίζει σι-

γουριά για την αντιμετώπιση των ανα-

γκών μας.

Γίνε κι εσύ εθελοντής αιμοδότης!

Μη διστάσεις… Μην αφήνεις κάτι τό-

σο σημαντικό για αύριο ενώ μπορείς

να το κάνεις σήμερα. 

Οι άνθρωποι που χρειάζονται το αίμα δεν

μπορούν να περιμένουν. 

Η προσφορά αίματος είναι προσφορά Ζωής!

Τράπεζα Αίματος Μανωλιασσιτών
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

20 Αυγούστου 2012

Τα νέα από την Τοπική 

Κοινότητα Μανωλιάσσας

Σελ.
3 & 6

«Οι ακατάλληλοι, των
ακαταλλήλων, ω ακατάλληλοι»

Σελ. 3 



ΕΠΩΝΥΜΟ .................................ΠΟΣΟ

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .....................20 €
ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ..................20 €
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ........................20 €
ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ..........................20 €
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΜΑΡΙΑ...............20 €
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ........20 €
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ............20 €
ΜΑΡΗΣ ΑΧΙΛΕΑΣ ...........................20 €
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .............20 €
ΖΗΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.........................20 €
ΖΗΚΟΣ ΦΩΤΗΣ  ΕΥΑΓ......................20 €
ΖΗΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ...........................20 €
ΖΗΚΟΣ ΦΩΤΗΣ   ΔΗΜ......................20 €
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ.....................20 €
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ................20 €
ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ............................20 €
ΝΤΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ .....................20 €
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ............................20 €
ΜΠΕΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ....................20 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ........................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ.......................20 €
ΚΟΥΒΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .....................20 €
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΒΙΟΛ .........20 €
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ........................20 €
ΛΙΟΛΙΟΥ ΞΑΝΘΗ.............................20 €
ΜΠΡΕΖΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ....................20 €
ΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ......................20 €
ΒΡΟΥΒΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ .......................20 €
ΒΡΟΥΒΑ ΝΕΡΟΥΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ........20 €
ΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΖΩΗ ................20 €
ΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.............................20 €
ΙΣΚΟΥ ΜΙΧΑ ΑΛΕΚΑ .......................20 €
ΛΟΓΑΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ......................20 €
ΤΖΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ .........................20 €
ΜΠΕΛΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ..........................20 €
ΛΟΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...................20 €
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ....................20 €
ΜΠΟΥΡΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ..................20 €
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ...........................20 €
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ..........60 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ........................20 €
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΣΩΤΗΡ ...........50 €
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ......................60 €
ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ....................20 €
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .......................20 €
ΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.............................20 €
ΠΑΠΠΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ........................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ....................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .....................20 €
ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.......................20 €
ΜΕΜΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ........................20 €
ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .....................20 €
ΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ .............................20 €
ΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ............................20 €
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ..........................20 €

ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΩΧΑΡΗΣ .......................20 €
ΠΕΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ.............................20 €
ΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ............................20 €
ΜΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ......................20 €
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.......................20 €
ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ........................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ .......................20 €
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΛΗΣ.....................20 €
ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ........................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠ..........20 €
ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΟΡΑΙΑ..........................20 €
ΓΟΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.............................20 €
ΛΙΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ..............................20 €
ΝΑΚΟΥ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ..........................20 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ......................20 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ................70 €
ΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .....................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .......................20 €
ΠΑΠΠΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ .....................20 €
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ........................20 €
ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.....................20 €
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ............................20 €
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ .....................................20 €
ΠΑΠΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ .......................20 €
ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ............................20 €
ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..........................40 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ......................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ............................20 €
ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ...................20 €
ΝΤΑΦΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.......................20 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ...................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ .................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .....................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ .....................20 €
ΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ........................20 €
ΚΥΡΚΟΥ ΒΑΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ................15 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΤ ΦΩΤΕΙΝΗ...........20 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ....................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ...............................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ .....................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ..........................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ....................20 €
ΓΚΟΥΜΑ ΓΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ.................20 €
ΚΥΡΚΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ ......................20 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ....................20 €
ΝΤΑΦΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ .....................20 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΣΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ............20 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡΟΥΛΑ............20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ..............20 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.......................20 €
ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...........................20 €
ΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.................50 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.................50 €
ΛΙΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ..................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ.......................20 €
ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΘΑ ...............................20 €

ΑΝΤΩΝΝΙΝΗ ΒΟΥΛΑ.......................20 €
ΖΟΥΛΟΥΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ...............20 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ .........................20 €
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.......................20 €
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ........................20 €
ΜΕΜΙΤΣΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ......................20 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΑΛΙΚΗ............................20 €
ΜΠΑΡΔΑΜΠΙΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ........20 €
ΠΟΛΙΤΟΥ ΖΩΗ ................................20 €
ΓΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .........................20 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΝΙΚΗ..............................20 €
ΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   .....................20 €
ΣΙΩΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ..........................20 €
ΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ...........................20 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ....................50 €
ΝΤΑΦΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ .....................50 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΓΙΔΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ..........40 €
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ..........................5 €
ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ...............................5 €
ΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ........................5 €
ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................5 €
ΕΥΤΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ..............................5 €
ΔΟΥΚΑ ΝΤΙΑ.....................................5 €
ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ..........................5 €
ΒΑΒΑΣ ΒΥΡΩΝ .................................5 €
ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ    ......................20 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ..................200 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.......................20 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ..........50 €
ΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ...............50 €
ΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ................................10 €
ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ.........................10 €

TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA 
TΩN AΠANTAXOY MANΩΛIAΣΣITΩN

17ης Nοεμβρίου 35, T.K. 17455 Άλιμος

IΔPYTHΣ: KΩΣTAΣ Π. ΓIΩTAKHΣ
(Φεβρουάριος 1993)

EKΔOTHΣ - IΔIOKTHTHΣ:
AΔEΛΦOTHTA MANΩΛIAΣΣITΩN AΘHNΩN

«O AΓIOΣ ΓEΩPΓIOΣ IΩANNINΩN»

EKΔOTHΣ & ΔIEYΘYNTHΣ:
KΩΣTAΣ Π. ΓIΩTAKHΣ

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

ΓIΩTAKHΣ KΩN/NOΣ
Pήγα Φεραίου 41 T.K. 16674 - A. Γλυφάδα 

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

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

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση ή 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.

Τ’αχνάρια Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012 2

ΠENΘH

Γεννήσεις

Γάμοι -

Βαπτίσεις

•Στις 28 Απριλίου 2012, ημέρα
Σάββατο και ώρα 18.00 η Δήμη-

τρα και ο Περικλής Μπέλλος, νύ-
φη και γιος της Λαμπρινής και του
Κλέαρχου Μπέλλου, κάτοικοι Νέ-
ας Μάκρης Αττικής, βάπτισαν το
γιο τους στον Ιερό Ναό της Αγίας
Μαρίνας Νέας Μάκρης.

Μετά τη βάπτιση όλοι οι προ-
σκεκλημένοι παρακάθισαν σε
τραπέζι που δόθηκε στο παρακεί-
μενο κέντρο διασκέδασης
«ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ».

Ο χορός , τα τραγούδια και το
γλέντι κράτησαν για πολλές ώ-
ρες.

Ευχόμαστε στους ευτυχείς γο-
νείς και τους άλλους συγγενείς
του νεοφώτιστου Κλέαρχου να
τους ζήσει και να τον καμαρώ-
σουν όπως επιθυμούν.

Ηλιούπολη, 30 Απριλίου 2012
Στέφανος Κων. Γιωτάκης

•Ο Παναγιώτης Δραγουμανί-

δης και η Μαρία Ντάφλου του
Κων/νου βάφτισαν το κοριτσάκι
τους 20 Μαΐου 2012, στο Εκκλη-
σάκι της Παναγίτσας στο Νέο Φά-
ληρο.

Νονά η Χριστίνα Ντάφλου το ό-
νομα αυτής Μελίνα-Αικατερίνη.

•Ο Γεώργιος Ντάφλος και η
Νέρη Τσιτσιμπάση βάφτισαν το
κοριτσάκι τους στις 26 Μαΐου
2012 στον Ι.Ν. Αγίας Λυδίας Καβά-
λας. Το όνομα αυτής Αναστασία-
Σμαρούλα.

•Στις 23 Ιουνίου 2012, ο Κω-

στής Μαντόπουλος και η Βάσω
Μπέλλου, κόρη του Ηρακλή και
της Έλλης, παντρεύτηκαν στον
Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Ελληνικού. 

Μετά την  τελετή ακολούθησε
δεξίωση στον Όμιλο Ιππόκαμπο,
στην παραλία του Αγίου Κοσμά.

•Ο Γεώργιος Κάβαλος και η
Δήμητρα Κολιού του Παναγιώτη
και της Βούλας, παντρεύτηκαν
στις 29 Ιουνίου 2012, στον Ι.Ν.
Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλή-
ρου. Ακολούθησε η βάφτιση του
γιού τους και το όνομα αυτού Μι-

χάλης.

Να ζήσετε ευτυχισμένοι !

•Ο Γιάννης Γριμαρόπουλος και
η Μαρία Γιωτάκη του Θωμά απέ-
κτησαν το δεύτερο κοριτσάκι στις
19 Ιουνίου 2012.

•Ο Ντάφλος Βασίλειος και η
Περσεφόνη Στίγκα απέκτησαν
κοριτσάκι στις  20 Ιουνίου 2012.

Να σας ζήσουν!

•Στις 13 Ιανου-
αρίου απεβίωσε ο
Μιχάλης Καρκα-

λιάνης στα Πηγάδια Ξάνθης, σύζυγος
της Αγγελικής Ντάφλου, σε ηλικία 85
ετών.

•Δυστυχώς μετά από τέσσερις μή-
νες στις 23 Μαΐου έχασε τη ζωή του και
ο υιός Δημήτριος Καρκαλιάνης από
την επάρατο νόσο σε ηλικία 53 ετών.

•Στις 24 Μαΐου  έφυγε από κοντά
μας  από την επάρατο νόσο ο Παναγιώ-

της Γούσιας από Μελιγγούς, σύζυγος
Άννας Νάκου. Ήταν δραστήριος άν-
θρωπος  με χιούμορ και καλοσύνη.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειες και τους συγγενείς

Διόρθωση
Ο Στέφανος Γιωτάκης προσέφερε χρημα-
τικό ποσό στην Αδελφότητα εις Μνήμην
του Ιωάννη Λιόντου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Μια 
σταγόνα 

αίμα,
μια 

ολόκληρη
ζωή!

Γίνε κι εσύ
εθελοντής
αιμοδότης.



Τ
ο πόσο καλά κρατούσαν τα ρουσφέτια και οι κλεψιές

ακόμη και επί Τουρκοκρατίας μας το επιβεβαιώνει έ-

να φιρμάνι του Αλή Πασιά των Ιωαννίνων. Η Ήπει-

ρος, η πατρίδα των Ευεργετών, με τους διαχειριστές των

κληροδοτημάτων τελούσαν ετήσια μνημόσυνα για να τιμή-

σουν αυτούς τους ΑΝΤΡΕΣ που θυσίασαν τα πάντα για να

βοηθήσουν την πατρίδα τους, ενώ σε ένα ποσοστό έκλεβαν

όσα μπορούσαν για τη βολή τους. Ο κόσμος το ξέρει, το φω-

νάζει, και μόνον ο τουρκαλβανός Πασιάς ενδιαφέρθηκε και

έβγαλε ένα φιρμάνι για τους σκάρτους από τους διαχειρι-

στές των χρημάτων των Ευεργετών με ποινές – ανάλογα με

τη βαρύτητα της κατάχρησης – μέχρι και τον αποκεφαλισμό

και έδωσε εντολή να καταστραφεί ένα ολόκληρο χωριό

στους Φιλιάτες – ευτυχώς τους έσωσε η χωριανή τους η κυρά

Βασιλική 12χρονη τότε – επειδή ορισμένοι από τους κατοί-

κους ασχολούνταν με την έκδοση κίβδηλων νομισμάτων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα σκάνδαλα μικρά ή μεγάλα, ε-

παναλαμβάνονται με επέκταση σε όλες τις Υπηρεσίες. Πα-

ράνομοι διορισμοί, ρουσφέτια, στημένοι διαγωνισμοί πα-

ρουσιάζουν μία “λαμπρή πορεία δεκαετιών”. Η διαφθορά

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις Πολεοδομίες, στις Εφο-

ρίες, παντού, παντού βασιλεύουν και η γραφειοκρατία λόγω

σκοπιμότητος χειροτερεύει την κατάσταση, που θα συνεχι-

στεί εφόσον στις διάφορες Υπηρεσίες μπαίνουν οι

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ άνθρωποι στις ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ δια χειρός βουλευτή-βολευτή – όπως γράφουν οι

ζωγράφοι στις απεικονίσεις - ο ακατάλληλος θα μείνει ακα-

τάλληλος, σε όλη του τη σταδιοδρομία και αφού τα πρόσωπα

είναι αυτά που κινούν την κρατική μηχανή και παράγουν έρ-

γο θετικό ή αρνητικό, δεν πρόκειται να υπάρξει βελτίωση.

Φταίει όμως ο ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ή ο συμφεροντολόγος

βουλευτής-βολευτής, που του έδωσε τη θέση και συνέχισε με

τους ομοίους του να δικαιολογούν επιδόματα “ταχύτερης

και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης”, “αμεταφοράς

φακέλου”, “έγκαιρης προσέλευσης”... Ο ακατάλληλος ζήτη-

σε τη θέση, έταξε ψήφους, ο πολιτικός αμάρτησε για... τη

Βουλή και τη βολή του και κάπως έτσι, δεν αλλάζει ουσια-

στικά τίποτε, καθώς δε μπορεί ανώδυνα να περικοπεί. Φτά-

σαμε στο σημείο να περνάμε στο “ντούκου” τις περικοπές

των μισθών και των συντάξεων εξ αιτίας ομάδων ανθρώπων

που βουλεύτηκαν-βολεύτηκαν από την ανεξαρτησία της πα-

τρίδας μας μέχρι σήμερα.

Το βασικό αίτιο της διαφθοράς είναι η ατιμωρησία, αλλά

κατά τη γνώμη μου το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που δε με-

ταρρυθμίζεται ποτέ ολοκληρωτικά, γιατί στα γονίδιά μας ί-

σως υπάρχει η τάση της αντίδρασης όμοια με εκείνη της α-

δράνειας των σωμάτων που προβάλλουν αντίσταση σε κάθε

προσπάθεια μετακίνησής τους.

Είναι παράδοξο που οι Ακαδημαϊκοί μας δεν επέμεναν

ποτέ να μπει σωστός Επαγγελματικός Προσανατολισμός α-

πό το Δημοτικό Σχολείο, να αναλάβουν ειδικοί εκπαιδευτι-

κοί για να διαγιγνώσκουν την ιδιαίτερη κλίση του κάθε μα-

θητή και να πείθουν μαθητές και γονείς ότι κάθε παιδί αν α-

κολουθήσει την κλίση του θα προκόψει στη ζωή και θα πάει

μπροστά και η κοινωνία, γιατί όλοι γνωρίζουν πως αν δεν α-

γαπάς το επάγγελμα που κάνεις, βελτίωση δε θα υπάρξει και

το χειρότερο, στρέφονται όλα τα

παιδιά σε πανεπιστημιακές σπου-

δές, απορροφάται ένα ποσοστό

και αυτό όχι στην προτίμηση που

ήθελε – άρα δε θα αγαπήσει το ε-

πάγγελμα – και οι άλλοι θα μεί-

νουν άνεργοι μη μπορώντας πλέον

εργατοτεχνικές δουλειές με συνέ-

πεια να πολλαπλασιάζονται οι παρανομίες, ο αλκοολισμός,

τα ναρκωτικά και η κοινωνία να απορρυθμίζεται. Δεν κομί-

ζω με αυτά “γλαύκα εις Αθήνας”, αλλά από την εμπειρία μου

ως Σχολικός Σύμβουλος διεπίστωσα απόλυτη διάθεση των

εκπαιδευτικών για δικαιοσύνη και αξιοκρατία και επιβεβαι-

ώθηκα με την επιστολή που μου έστειλαν οι Σύλλογοι Δα-

σκάλων και Νηπιαγωγών Καστοριάς – εκεί η πλειοψηφία ή-

ταν νέοι δάσκαλοι – όταν συνταξιοδοτήθηκα και σε μία πα-

ράγραφο γράφει: ...Σα χειραψία θύμησης και θαυμασμού σε

ΣΑΣ, που μας μάθατε να πιστεύουμε στο δίκιο, που μας μά-

θατε πως ο πρώτος ξεχωρίζει, αλλά και ο τελευταίος μπορεί

να γίνει πρώτος.

Πιστεύω στη φράση του ποιήματος του Καβάφη... να εύχε-

σαι νάναι μακρύς ο δρόμος..., γιατί όπως εκείνη η ταλαιπω-

ρία του Οδυσσέα είχε το επιθυμητό τέλος – αλλά με πολλούς

αγώνες – έτσι και ο ελληνικός λαός στο τέλος θα νικήσει.

Υπάρχει και η Ελλάδα που αντιστέκεται. Όλοι μαζί μπο-

ρούμε.

Τ’αχνάρια Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012 3

Του Κώστα Ε. Γιαννούλα«Οι ακατάλληλοι, των ακαταλλήλων, 
ω ακατάλληλοι»

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 1/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/1-3-2012 της συνεδρία-

σης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότη-

τας Μανολιάσας του Δήμου Ιωαννιτών

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός κεντρικού 

δρόμου Αμπελιάς-Μανολιάσας

Στην Μανολιάσα σήμερα 1-3-2012 ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα 21.00 μ.μ. στο Γραφείο

της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας του

Δήμου Ιωαννιτών συνήλθε σε συνεδρίαση

το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας

Μανολιάσας του Δήμου Ιωαννιτών, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130, 131

& 132 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 82

& 84 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,

δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθη-

καν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Μπέλλος Δημήτριος του Θεολόγου

2.Ντάφλος Ευθύμιος του Κων/νου

3.Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας εί-

πε, ότι ο δρόμος Αμπελιάς – Μανολιάσας

πρέπει να καθαριστεί από την πτώση των

βράχων, για να αποφευχθούν τυχόν ατυχή-

ματα και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφαν-

θεί σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική

συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προτείνει στην Υπηρεσία Πολιτικής

Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου,

τον καθαρισμό του δρόμου Αμπελειάς-

Μανολιάσας, από τις πέτρες, οι οποίες

βρίσκονται τόσο στο οδόστρωμα αυτού ό-

σο και στους αύλακες, λόγω μη ανταπόκρι-

σης του Δήμου Ιωαννιτών.

Επισημαίνοντας την επικινδυνότητα του

δρόμου, λόγω πτώσης βράχων. Σε περί-

πτωση δε ατυχήματος το Τ.Σ. Μανολιάσας

δεν θα φέρει καμία ευθύνη, γιατί πολλές

φορές έχει ενημερώσει τον Δήμο Ιωαννι-

τών για το πρόβλημα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

1/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό

υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 2/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/1-3-2012 της συνεδρία-

σης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότη-

τας Μανολιάσας του Δήμου Ιωαννιτών

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση 

ποτιστρών και επισκευή 

ομβροδεξαμενών.

Στην Μανολιάσα σήμερα 1-3-2012 ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα 21.00 μ.μ. στο Γραφείο

της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας του

Δήμου Ιωαννιτών συνήλθε σε συνεδρίαση

το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας

Μανολιάσας του Δήμου Ιωαννιτών, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130, 131

& 132 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 82

& 84 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,

δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθη-

καν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπέλλος Δημήτριος του Θεολόγου

2. Ντάφλος Ευθύμιος του Κων/νου

3. Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας εί-

πε, ότι οι ποτίστρες των ζώων στις θέσεις

“Τόπια” και “Μελίσσι” έχουν καταστρα-

φεί και χρειάζονται αντικατάσταση . Επί-

σης η ομβροδεξαμενή στη θέση “Φτελιά”

παρουσιάζει διαρροές και πρέπει να επι-

σκευασθεί και κάλεσε το Συμβούλιο να α-

ποφανθεί σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική

συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αντικαταστήσει τις ποτίστρες των

ζώων στις θέσεις “Τόπια” και “Μελίσσι”

και επισκευάσει την ομβροδεξαμενή στη

θέση “Φτελιά”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

2/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό

υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 3/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/1-3-2012 της συνεδρίασης του Συμ-

βουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας του Δήμου

Ιωαννιτών

ΘΕΜΑ: Πρόταση για σύνδεση του δικτύου 

ύδρευσης από μελέτη του Δήμου Δωδώνης.

Στην Μανολιάσα σήμερα 1-3-2012 ημέρα Πέμπτη και ώ-

ρα 21.00 μ.μ. στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Μανο-

λιάσας του Δήμου Ιωαννιτών συνήλθε σε συνεδρίαση το

Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας του Δή-

μου Ιωαννιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130,

131 & 132 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 82 & 84 του Ν.

3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο

τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπέλλος Δημήτριος του Θεολόγου

2. Ντάφλος Ευθύμιος του Κων/νου

3. Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας είπε, ότι επειδή

μέχρι σήμερα ο Δήμος Ιωαννιτών δεν ανταποκρίθηκε στο

αίτημά μας για σύνδεση του δικτύου ύδρευσης Μανολιά-

σας από την Μελέτη του Δήμου Δωδώνης, να γίνει πρότα-

ση απευθείας από το Τ.Σ. Μανολιάσας στον Δήμο Δωδώ-

νης και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προτείνει απευθείας στον Δήμο Δωδώνης την έντα-

ξη της Τ.Κ. Μανολιάσας στη Μελέτη για σύνδεση του δι-

κτύου ύδρευσης από τις πηγές Αγίας Παρασκευής – Με-

λιγγών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως

ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνέχεια στη σελίδα 6



Κόμμα Ψήφοι Ποσοστό

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33241 32,36 %

ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Συνασπισμός της Αριστεράς 27886 27,15 %

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 14451 14,07 %

Δημοκρατική Αριστερά 6491 6,32 %

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 5223 5,09 %

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5032 4,90 %

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4715 4,59 %

δημιουργία, ξανά! 1430 1,39 %

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1096 1,07 %

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 783 0,76 %

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 542 0,53 %

ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 373 0,36 %

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 356 0,35 %

Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 301 0,29 %

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 293 0,29 %

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 254 0,25 %

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 179 0,17 %

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 62 0,06 %
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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

Συνέχεια από τη σελ.1

Ο επόμενος προορισμός  Λεωνίδιο (ή Λενίδι) είναι
πρωτεύουσα της Κυνουρίας και η τελευταία πόλη

της νοτιοανατολικής Αρκαδίας (95 χιλιόμετρα από
την Τρίπολη). Το όνομά της οφείλεται στο Άγιο Λεω-
νίδη που τα λείψανά του ξέβρασε η θάλασσα στην
παραλία. Ο κάμπος του Λεωνιδίου ονομαζόταν παλιά
«Διονύσου Κήπος». Το Λεωνίδιο είναι πρωτεύουσα
της Τσακωνίας. Οι Τσάκωνες είναι απόγονοι εκδωρι-
σθέντων Λακώνων και μιλούν δική της διάλεκτο την
Τσακώνικη, που είναι παραφθορά της αρχαίας δωρι-
κής διαλέκτου. Μέχρι το 1997 μάλιστα τα τσακώνικα
εδιδάσκοντο στο γυμνάσιο του Τυρού από ντόπιους
καθηγητές. Ξεχωρίζει επίσης ο αρχαιότατος τσακώνι-
κος ρυθμός και ο μεγαλοπρεπής παγανιστικός χορός
του που χορεύεται με χαρακτηριστικό «σφικτό» και
αυστηρό τρόπο από τους ντόπιους.      Η διαδρομή Λε-
ωνίδιο-Μονή Έλωνας είναι πάρα πολύ ωραία, λίγο
κουραστική λόγω της στενότητας των δρόμων και
των πολλών στροφών. 

Το Πάσχα στο Λεωνίδιο γιορτάζεται με παραδοσια-
κό, μοναδικό  και φαντασμαγορικό τρόπο. Οι κάτοικοι
κατασκευάζουν τα λεγόμενα «αερόστατα» και τα πε-

τούν αμέσως μετά την Ανάσταση. Μια όμορφη παρα-
δοσιακή γιορτή είναι και η «γιορτή της μελιτζάνας» 

Μετά από όλη αυτή τη φιδίσια διαδρομή φτάσαμε
στο ιστορικό μοναστήρι της Μονής Έλω-
νας. Είναι χτισμένη σε ένα κάθετο και επι-
βλητικό κόκκινο βράχο. Συναρπάζει τον ε-
πισκέπτη δίνοντας την εντύπωση ότι αιω-

ρείται στο χάος. Ιδρύθηκε στις αρχές 16ου

αιώνα. Πιστεύεται ότι η εικόνα της «Πανα-
γίας της Έλωνας» που φυλάσσεται εκεί εί-
ναι έργο του Απόστολου Λουκά. Θεωρείται
θαυματουργή από τους προσκυνητές και
είναι ολόκληρη ασημωμένη. Στο καθολικό
υπάρχει ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο, Άγια
Λείψανα, Ευαγγέλια, Ιερά Κειμήλια και
πολλά αφιερώματα. Το τέμπλο είναι αχρο-
νολόγητο όπως μας είπε ο ιερέας που μας
ξενάγησε και χαρακτηρίζεται από λεπτή
εργασία και φαντασία. Υπάρχουν δε πολ-
λές σκαλιστές

παραστάσεις. Η μονή
γιορτάζει τον δεκαπε-
νταύγουστο και τα εννιά-
μερα της Παναγίας.

Δυσκολευτήκαμε λίγο
στην απόφαση για την ε-
πίσκεψή μας στην περιο-
χή του Κοσμά. Πιστεύω ό-
τι έγινα λίγο πιεστική και
επίμονη στην ιδέα μου
αλλά δικαιώθηκα φθάνο-
ντας εκεί όπου γευτήκα-
με και το ωραίο μεσημε-
ριανό φαγητό. Ο Κοσμάς
είναι ένα ιστορικό χωριό
του νομού Αρκαδίας χτι-
σμένο στις κορυφές του
Πάρνωνα σε υψόμετρο
1200 μέτρων. Είναι χτι-

σμένο αμφιθεατρικά ανάμεσα σε έλατα και καστα-
νιές, με ανοιχτό ορίζοντα προς τη θάλασσα με πολλά
κρύα νερά  και πυκνά δάση. Κάθε πρωί ο επισκέπτης
μπορεί να απολαμβάνει μέσα από το χωριό το θαύμα
της ανατολής του ηλίου.Ο κεντρικός ναός του χωρι-
ού είναι αφιερωμένος στους πολιούχους Αγίους

Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό χτίστηκαν
πριν 100 χρόνια σε ρυθμό «βασιλικής μετά
τρούλου» και στεγάζει την ιστορική εικόνα
των Αγίων Αναργύρων της μεταβυζαντι-
νής εποχής. 

Η επιστροφή μας έγινε κατ’ άλλο τρόπο
για να αποφύγουμε τις δυσκολίες  του
δρόμου. Διαλέξαμε να φύγουμε μέσω
Σπάρτης-Τρίπολης και έτσι είχαμε την ευ-
καιρία να δούμε και άλλες ομορφιές της
Πελοποννήσου.

Για τις επόμενες εξορμήσεις μας θα θέ-
λαμε να ακούσουμε και τις δικές σας προ-
τάσεις.

Περιμένουμε και σας ευχόμαστε καλό
καλοκαίρι.

Για το Δ.Σ. της αδελφότητας
Μ. Γιωτάκη
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Τα αποτελέσματα των 

βουλευτικών εκλογών στην 

Κοινότητα της Μανωλιάσσας

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 17/6/2012 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟYΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕ Ιωαννίνων σε 478 από 478 Ε.Τ. (100,00 %)

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Ακυρα Έγκυρα

174983 103922 1214 102708

Γνωρίζοντας την Ελλάδα

Εκδρομή της Αδελφότητας στο Άστρος Κυνουρίας



Συνέχεια

από το

προηγούμενο

Στο μεταξύ, καθήκοντα κυ-
βερνήτη είχε προσωρινά α-

ναλάβει ο Χατζηκωνσταντής,
πολύ σύντομα δε ο αντιπλοί-
αρχος Γ. Ζέπος, που προοριζό-
ταν για ύπαρχος. Στη συνέ-
χεια, τον Σεπτέμβριο, επα-
νήλθε ο Μάτεσης που, βλέ-
ποντας τον Πετρόπουλο, του
είπε: “Δεν σου είπα να μην με

ξαναφέρεις;”. Ύπαρχος παρέμεινε ο Ζέπος.
Αποκαταστάθηκε η ηρεμία στο καράβι και μετά τα

μέσα του Οκτωβρίου πήραμε το δρόμο της επιστρο-
φής, μαζί με το αντιτορπιλικό Πάνθηρ που είχε κάνει
επισκευές και εκσυγχρονισμό στις Ινδίες. Σταματήσα-
με στο Άντεν και το Πορτ Τεουφίκ, κάνοντας ανθρά-
κευση και, ακολούθως, περί τα μέσα Νοεμβρίου κα-
ταπλεύσαμε στο Πορτ Σάιντ. Στο τελευταίο σκέλος
του ταξιδιού μας, επιθεώρησε το πλοίο ο διάδοχος
Παύλος, ο οποίος ήλθε με τη σύζυγό του Φρειδερίκη.

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 1942 με αρχές Ιανουαρί-
ου 1943, επρόκειτο να συμμετάσχω στην 11η Απο-
στολή που θα μετέβαινε στην Αγγλία για να παραλά-

βει κάποιο πλοίο. Παρενεβλή-
θη ένας δίοπος τορπιλητής –
Ιωάννη Κοζαδίνο τον έλεγαν –
που κατάφερε να περιληφθεί
εκείνος. Τσακωθήκαμε, έγινε
φασαρία, και με φώναξε ο Ζέ-
πος, που με παρατήρησε, κα-
ταλήγοντα ςότι δεν θα αποφά-
σιζα εγώ, αλλά θα έκανε ό,τι
θα όριζε η Υπηρεσία. Έτσι δεν
μπήκα στην 11η Αποστολή και
σώθηκα. Γιατί το πλοίο που την
μετέφερε τορπιλίστηκε στα α-
νοικτά της Σιέρρα Λεόνε και
χάθηκαν εκατοντάδες άτομα,
τα περισσότερα κατασπαραγ-
μένα από καρχαρίες. Ανάμεσά
τους ήταν και ο δύστυχος Κο-
ζαδίνος. Φαίνεται ότι είχα Άγιο
που με φύλαξε.

Δεν πρέπει να ξεχάσω και
τους Ινδούς που κάποια στιγμή
προσλήφθηκαν για να συμβά-
λουν στο φτυάρισμα του κάρ-
βουνου (ουσιαστικά να το κά-
νουν μόνο αυτοί) στα 22 καζάνια
του πλοίου.

Όλο το υπόλοιπο διάστημα, το Αβέρωφ
παρέμεινε στο Πορτ Σάιντ και στις 19 Δεκεμ-
βρίου 1943 πήρα φύλλο πορείας για την
Ανώτερη Διοίκηση Αντιναρκικής Υπηρεσίας,
την ΑΔΑΝΥ. Την επομένη,
τοποθετήθηκα ως οπλο-
νόμος στο ναρκαλιευτικό
Πάτμος, που παραλήφθη-
κε την ίδια μέρα μαζί με τα
αδελφά του πλοία Κάσος,
Κως και Λέρος.

Το επόμενο διάστημα,
ασχοληθήκαμε εντατικά
με γυμνάσια ναρκαλιείας
διαφόρων τύπων και ναρ-
καλιεία στα λιμάνια των
βορειοαφρικανικών α-
κτών, τα οποία είχαν κα-

ταληφθεί από τους Συμμά-
χους μετά την συντριβή της

Στρατιάς του Ρόμελ. Κυβερ-
νήτης ήταν ο υποπλοίαρχος
Δ. Σούτσος.

Μία μέρα, ήρθε ένα σήμα
να πάμε στο Πορτο Σάιντ.
Όταν φθάσαμε έξω από το λι-
μάνι, μας είπαν να επιστρέ-
ψουμε στην Αλεξάνδρεια για-
τί είχε πέσει κάποια επιδημία.
Αναστρέψαμε πορεία και πή-
ραμε το δρόμο του γυρισμού,
αλλά ξέσπασε μία φοβερή
κακοκαιρία και, μικρό καρα-
βάκι το Πάτμος, ήταν αδύνα-
το να στρίψουμε για να μπού-
με στο δίαυλο του λιμανιού
της Αλεξάνδρειας. Κοντέψα-
με να φθάσουμε στο ύψος
του Τομπρούκ! Όλοι είχαν πέ-
σει κάτω και μόνο ο ναύκλη-
ρος και εγώ είχαμε απομείνει
για το πηδάλιο. Ακόμα θυμά-
μαι εκείνες τις φοβερές ώρες.

Στις αρχές Απριλίου του 1944
ξέσπασε το κίνημα της Μέσης
Ανατολής. Την εποχή εκείνη βρι-
σκόμαστε στην Αλεξάνδρεια,

παρεβεβλημένοι, μαζί με τα άλλα ναρκαλιευτικά, στο
οπλιταγωγό Ιωνία, το οποίο ήταν πρυμνοδετημένο,
με δίπλα το αντιτορπιλικό Αδρίας.
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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

Αρχείο Γ. Γούση
Η Σοφία Βέμπο (δεξιά) και η αδελφή της

Αλίκη, με τον Αλ. Σακελλαρίου, 

στο Αβέρωφ

Αρχείο Α. Δημητρακόπουλου
Ναρκαλιευτικό κλάσης BYMS όπως το Πάτμος

Αρχείο Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος
Η «Τραγουδίστρια της Νίκης» Βέμπο στο Αβέρωφ 

τον Μάρτιο του 1943
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Ύφεσις της επιθετικότητος 

των τουρκικών δυνάμεων.

Σταθεροποίησις του μετώπου.

11η Δεκεμβρίου.
Ι. Αποσπάσματα του δεξιού. Σώματά τι-

να του αποσπάσματος Πραμάντων διελ-
θόντα τον Άραχθον δια του πόρου Χου-
λιαράδων έφθασαν την ημέραν ταύτην
εις τας θέσεις του Α' μικτού αποσπάσμα-
τος. Τα λοιπά σώματα του ιδίου αποσπά-
σματος κατηυθύνθησαν εις την γέφυραν
Σκλούπου.

Τα εν Παλαιοχωρίω συγκεντρωθέντα
τμήματα εκκινήσαντα την 8ην ώραν, έ-
φθασαν την 18ην ώραν εις Πράμαντα,
ένθα διενυκτέρευσαν.

ΙΙ. Α' Μικτόν Απόσπασμα. Κατά την νύ-
κτα της 10ης προς την 11ην αντηλλάσ-
σοντο πυροβολισμοί μεταξύ των προφυ-
λακών, καθ' όλην δε την ημέραν της
11ης το εχθρικόν πυροβολικόν έβαλλεν
εναντίον των θέσεων του αποσπάσμα-
τος.

Το ηθικόν των ανδρών είχεν αναπτε-
ρωθή από της προηγουμένης νυκτός, τό-
σον μάλιστα ώστε τα τμήματα, αφού α-
πέκρουσαν επιχειρηθείσαν νυκτερινήν
επίθεσιν του εχθρού, ανέλαβαν αντεπί-
θεσιν και απέρριψαν αυτόν εις τας θέσεις
εξορμήσεώς του. Ειδικώς μάλιστα προ
του 10ου τάγ. Ευζ. Οι Τούρκοι εγκατέλει-
ψαν και αυτάς τας παλαιάς θέσεις των και
υπεχώρησαν εν πανικώ προς τα οπίσω.

Τα αντεπιτεθέντα όμως τμήματα δεν
εγκατεστάθησαν επί των εγκαταλειφθει-
σών θέσεων του εχθρού, καθ' όσον αύ-
ται ήσαν εκτεθειμέναι εις το δραστικόν
πυρ του πυρ/κού των οχυρών.

Το Αρχηγείον διέταξε τα εν Άρτη έμπε-
δα ευζωνικά τμήματα, όπως αποστείλω-
σιν άπαντας τους παρ' αυτά υπαξιωματι-
κούς και στρατιώτας εις το Α' μικτόν από-
σπασμα, το οποίον, αφού συνεχάρη δια
την επιδειχθείσαν δραστηριότητα ως
προς την ανύψωσιν του ηθικού των αν-

δρών του, το διέταξε ν' αναφέρη επακρι-
βώς τας κατεχομένας θέσεις, ίνα ευχε-
ρανθή η βολή του παρά τον λόφον Φου-
άτ τεταγμένου πεδινού πυρ/κού. Επίσης
διέταξε την διλοχίαν Μηχανικού όπως
κατέλθη εις τον αυχένα Κανέτας δια την
κατασκευήν οδού προς μεταφοράν Πε-
δινού Πυρ/κού επί των υψωμάτων Άνω
Θεριακίσι.

ΙΙΙ. Το Β' μικτόν απόσπασμα ελάχιστα
ηνωχλήθη την ημέραν ταύτην υπό του ε-
χθρικού πυρ/κού. Η όπισθεν του λόφου
Φουάτ τεταγμένη 6/4 πεδινή πυρ/χία
δεν εξετέλεσε βολήν λόγω της βροχής
και της ομίχλης.

I.II Mεραρχία. Εις τον τομέα της Με-
ραρχίας ο εχθρός εξακολουθήσας τους
νυκτερινούς αιφνιδιασμούς κατώρθωσε
να καταλάβη τας εγκαταλειφθείσας υπό
των τμημάτων της Μεραρχίας ταύτης θέ-
σεις. Η κατάστασις ήρχισε και πάλιν να
διαγράφηται ως κρίσιμος, πολλοί δε άν-
δρες υπήκοντες εις τον κάματον και την
εξάντλησιν εγκατέλειπον τας τάξεις των
και υπεχώρουν προς τα οπίσω. Η Μεραρ-
χία ανέφερε σχετικώς εις το Αρχηγείον
υποβαλούσα συγχρόνως και απευθυν-
θείσας αυτή αναφοράς των διοικητών
των μονάδων της και προέτεινεν όπως ε-
γκριθή η σύμπτυξις επί της γραμμής Με-
λίχοβον – Χάνι Σεφήκ Μπέη.

II.Τοιαύτη ήτο η δημιουργηθείσα παρά
τη Μεραρχία ταύτη ατμόσφαιρα απαισιο-
δοξίας, ώστε αξιωματικός του Επιτελεί-
ου αυτής, απευθύνων επιστολήν την ι-
δίαν ημέραν προς τον Υπαρχηγόν του
Επιτελείου του Στρατού Μακεδονίας, ε-
χαρακτήριζε την εκστρατείαν της Ηπεί-
ρου ως αποτυχούσαν, χάρις εις την κα-
κήν διεύθυνσιν των επιχειρήσεων, και
συνίστα την ανακοπήν των προσπαθειών
προς άλωσιν των Ιωαννίνων.

III.Οπωσδήποτε ο διοικητής της Με-
ραρχίας εσχημάτισε την γνώμην ότι έ-
πρεπε να επιζητηθή η διατήρησις των
κατεχομένων θέσεων. Προς τούτο εξέ-
δωκεν ανάλογον διαταγήν την 9ην ώραν
εντελλόμενος όπως τα τμήματα παρα-
μείνωσι πάση θυσία όπου ευρίσκοντο υ-
ποστηριζόμενα το μέγιστον δυνατόν υ-
πό του εν Σπαρτίτσι και Χάνι Φτελιάς πυ-

ροβολικού.
IV.Ούτω προε-

λήφθη νέα υπο-
χώρησις, ένεκα
κυρίως της αδρα-
νείας των τούρ-
κων, μη επιχειρη-
σάντων νέαν επί-
θεσιν, προφανώς
εξαντληθέντων
και τούτων εκ των
συνεχών αγώνων.

Από της 8ης ώρας ο διοικητής της Με-
ραρχίας πληροφορηθείς ότι τα βορείας
του όρους Ολύτσικα τμήματα είχον υπο-
χωρήσει, ανεφέρθη εις το Αρχηγείον αι-
τών όπως εξασφαλισθεή το αριστερόν
πλευρόν της μονάδος του. Και τω όντι, ο
μεν διοικητής του αποσπάσματος Ολύ-
τσικα είχεν υποβάλει εις το Αρχηγείον
την γνώμην ότι δεν θα έδει να εγκατα-
λειφθώσιν αι υπό των τμημάτων του κα-
τεχόμεναι θέσεις, εν ώ αντιθέτως το
Στρατηγείον είχε διατάξει την σύμπτυξιν
των στρατευμάτων τούτων πλην μικράς
δυνάμεως, ήτις θα παρέμενεν εγκατε-
στημένη επί του αυχένος των Δύο Βου-
νών.

Εν τω μεταξύ ο Αρχηγός του Στρατού
Ηπείρου, λαβών τας αλλεπαλλήλους
περί υποχωρήσεως αναφοράς του διοι-
κητού της ΙΙ Μεραρχίας και επηρεασθείς
εξ αυτών απέστειλε τον αρχηγόν του ε-
πιτελείου του εις Χάνι Φτενιάς όπως συ-
νεννοηθή μετά του διοικητού του Β' μι-
κτού αποσπάσματος και ρυθμίση τον
τρόπον της υποχωρήσεως του στρατού.
Η αποστολή όμως του Αρχηγού του Επι-
τελείου παρέμεινεν ανεκτέλεστος, κα-
θόσον ο διοικητής του Β' μικτού αποσπά-
σματος ηρνήθη επιμόνως να υποχωρή-
ση. Ούτω απεσοβήθη η έκδοσις της δια-
ταγής συμπτύξεως του στρατού και ο
Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου, αντιμε-
τωπίζων πλέον το πρόβλημα της υπό τας
καλυτέρας δυνατάς συνθήκας διατηρή-
σεως των κατεχομένων θέσεων, εξέδω-
κε τας επομένας διαταγάς:

1)Όπως η μεν 1/2 μοίρα πεδ. Πυρ/κού
ταχθή επί των υψωμάτων Άνω Θεριακίσι,
αι δε υπόλοιποι πυρ/χίαι της ΙΙΙ/4 μοίρας

καταλάβωσι θέσεις επί του λόφου Φου-
άτ.

2)Όπως η βαρεία πυρ/χία των 10,5 τα-
χθή παρά την Κανέταν.

3)Όπως αποκατασταθή τηλεφωνικός
σύνδεσμος μεταξύ των Α' και Β' μικτών
αποσπασμάτων και μεταξύ της σκευής
και των παρατηρητηρίων του πυρ/κού.

4)Όπως εξασφαλισθή ο ανεφοδιασμός
των μονάδων, ένιαι των οποίων εστε-
ρούντο και πυρομαχικών.

5)Όπως μεταφερθή εξ Άρτης η βαρεία
πυρ/χία των 150.

και 6) Όπως αι αναμενόμεναι δια την IV
Μεραρχίαν ενισχύσεις κατευθυνθώσιν
εις Καμπήν, πλην των οχημάτων, άτινα
προωρίζοντο δια την μεταφοράν πυρο-
μαχικών εις Φιλιππιάδα.

Επί πλέον ανέφερεν εις το Υπουργείον
των Στρατιωτικών ότι η ΙΙ Μεραρχία εκρά-
τει τας θέσεις της μέχρι της στιγμής και
ότι τα στρατεύματα του δεξιού ανεθάρ-
ρησαν χάρις εις την αποστολήν των εκ
του εσωτερικού αφιχθεισών ενισχύσε-
ων.

Το Υπουργείον των Στρατιωτικών ε-
γνώρισε, δια τηλεγραφήματός του προς
τον Αρχηγόν του Στρατού Ηπείρου, την
πρόοδον της προελάσεως των στρατευ-
μάτων Κορυτσάς προς την στενωπόν του
Κιάρι, συνίστα δε την ψύχραιμον αντιμε-
τώπισιν της δεινής καταστάσεως, εις ήν
είχε περιέλθει ο στρατός της Ηπείρου,
μέχρι της αφίξεως των αποστελλομένων
αυτώ ενισχύσεων. Σχετικώς απήντησεν ο
Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου ότι αι μο-
νάδες του κατείχον εισέτι τας θέσεις
των.
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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

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 4/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/1-3-2012 της συνεδρίασης του Συμβου-

λίου της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας του Δήμου Ιω-

αννιτών

ΘΕΜΑ: Σύνταξη μελέτης για σύνδεση ύδρευ-

σης των συνοικισμών “Γκρόσι” και “Μεσσό-

ραχη” απευθείας από την κεντρική δεξαμενή.

Στην Μανολιάσα σήμερα 1-3-2012 ημέρα Πέμπτη και ώ-

ρα 21.00 μ.μ. στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Μανο-

λιάσας του Δήμου Ιωαννιτών συνήλθε σε συνεδρίαση το

Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας του Δή-

μου Ιωαννιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130,

131 & 132 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 82 & 84 του Ν.

3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο

τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπέλλος Δημήτριος του Θεολόγου

2. Ντάφλος Ευθύμιος του Κων/νου

3. Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας είπε, ότι επειδή

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το νερό ύδρευσης στους

συνοικισμούς “Γκρόσι” και “Μεσόρραχη” δεν επαρκεί

πρέπει να συνταχθεί νέα μελέτη για σύνδεση των ανωτέρω

συνοικισμών απευθείας με την κεντρική δεξαμενή και κά-

λεσε το Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει μελέτη ύδρευσης για νέα σύνδεση των οικισμών

“Γκρόσι” και “Μεσσόραχη” απευθείας με την κεντρική δε-

ξαμενή Μανολιάσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως

ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Ο
ι γονείς και οι παππούδες μας
για τις διάφορες ανάγκες
τους χρησιμοποιούσαν ξύλι-

να δοχεία και άλλα αντικείμενα.
Πολλά τα έφτιαχναν μόνοι τους, α-
φού δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες τε-
χνικές γνώσεις. Μόνοι τους έφτια-
χναν αμπάρια για την αποθήκευση
σιτηρών, δημητριακών και άλλων,
αλέτρια για να οργώνουν, ξύλινα
κουτάλια και κουτάλες, κλειδοπί-

νακες, κούπες και πολλά άλλα.
Τα σκεύη που χρειάζονταν ειδι-

κές γνώσεις και απαραίτητα εργα-
λεία τα έφτιαχνε ο ξυλουργός και
ειδικότερα ο βαρελάς. Ο βαρελάς
κατασκεύαζε: βαρέλια, βαρέλες,
φτσέλες, κάδες, μπούτες, καρδά-

ρια και άλλα. Όλες οι κατασκευές
του βαρελά χρειάζονταν «δόγες». Η
δόγα ήταν ένα σανίδι στενό και μα-
κρύ, άλλοτε ευθύγραμμο και άλλο-
τε καμπύλο (κυρτό). Οι διαστάσεις
του και η κυρτότητά του ήταν ανά-

λογη με το δοχείο για το οποίο προο-
ρίζονταν. Όσο πιο μεγάλο ήταν το δο-
χείο, τόσο πιο πολλές δόγες χρειάζο-
νταν. 

Τα βαρέλια ήταν απαραίτητα για το
κρασί. Ήταν διαφόρων μεγεθών και ό-
λα τα σπίτια του χωριού είχαν στο κα-
τώι ένα και δύο βαρέλια. Υπήρχαν και
τα τυροβάρελα τα οποία γίνονταν πιο
μικρά ώστε να χωρούν 20 με 25 κιλά
τυρί.

Οι βαρέλες ήταν το κύριο μέσο-
δοχείο μεταφορά νερού από τη βρύση
(Κεφαλόβρυσο) στο σπίτι. Μικρότερα
δοχεία μεταφοράς ήταν οι φτσέλες
που χώραγαν περί τα 20-30 κιλά νερό
και είχαν ποικιλία σχημάτων και μορ-
φών. Τις βαρέλες, τις μετέφεραν φορ-
τωμένες στα ζώα ή ζαλίγκα στην πλά-
τη οι γυναίκες. Συνήθως, στην είσοδο
του σπιτιού ήταν κατασκευασμένη
κόγχη για την τοποθέτηση της βαρέ-
λας. Σχεδόν όλες οι οικογένειες στο
χωριό, ανάλογα με το αμπέλι που καλ-
λιεργούσαν και διέθεταν, είχαν και

την ανάλογη κάδη. Μέσα στην κάδη
πατούσαν τα σταφύλια με τα πόδια.
Έπειτα τράβαγαν το μούστο, τον έρι-
χναν στα βαρέλια και άφηναν μέσα
στην κάδη τα τσίπουρα (στέμφυλα) με
λίγο μούστο ίσα-ίσα να τα σκεπάζει.
Μετά από 3-4 εβδομάδες που ζυμώ-
νονταν τα τσίπουρα, τα έπαιρναν για
να τα βράσουν και να πάρουν το τσί-
πουρο. Στο χωριό μας, ο άνθρωπος
που επισκεύαζε τα βαρέλια ήταν ο
μπαρμπα-Νικόλας Πέτρου (Γκόλα-
Μπάμης). 

Τα παραπάνω χειροποίητα αντικεί-
μενα αποτελούσαν μέρος του εξοπλι-
σμού κάθε σπιτιού. Σήμερα, όλα έ-
χουν αντικατασταθεί από το πλαστικό
και δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Οι
επόμενες γενιές θα τα βλέπουν στα
λαογραφικά μουσεία ή σε κάποιες
συλλογές μερικών νοσταλγών της πα-
ράδοσης.
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Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Ο βαρελάς

Επ αγγέλματα 
που χάθηκαν

•Η μια ξανθιά λέει στην άλλη:
«Βλέπεις αυτό το δάσος απέναντι;»
και η άλλη απαντάει: «Όχι γιατί είναι
κάτι δέντρα μπροστά και με ενο-
χλούν να δω…»

•Στο τέλος μιας κινηματογραφι-
κής ταινίας που παρακολουθούν
δυο ξανθιές λέει η μια στην άλλη:
«Ξύπνα, σε πήρε ο ύπνος» και η άλλη
απαντάει: «Καλά, πες του ότι θα τον
πάρω αργότερα!»

•Στα Χανιά πέφτουν πολλές
ντουφεκιές [μπαλωθιές] και ο παπ-
πούς ο Μανωλιός ρωτάει τον εγγονό
του το Μιχαλιό: «Τι είναι αυτές οι
μπαλωθιές που πέφτουν;» και ο Μι-
χαλιός του λέει: «Ήρθε ο Μητσοτά-
κης.» Μετά από μισή ώρα ο Μανω-
λιός ρωτάει το Μιχαλιό: «Τι είναι αυ-
τές οι μπαλωθιές που πέφτουν ρε
Μιχαλιό;»  και ο Μιχαλιός του λέει:

«Αφού σου είπα ρε παππού ότι ήρθε
ο Μητσοτάκης.» Μετά από αρκετή ώ-
ρα ο Μανωλιός ξαναρωτάει τον εγ-
γονό του: «Τι είναι αυτές οι μπαλω-
θιές που πέφτουν;» και ο εγγονός
του λέει: «Αμάν ρε παππού, αφού
σου είπα ότι ήρθε ο Μητσοτάκης!»
Και ο παππούς του λέει: «Δυο ώρες
βαράνε μωρέ και ακόμα να τον πετύ-
χουν!»

•Μια ξανθιά πάει σ’ ένα μαγαζί
που πουλάει σημαίες και ρωτάει τον
καταστηματάρχη: «Σε τι χρώματα
βγάζετε τις σημαίες;» Εκείνος της
λέει: «Ποιας χώρας σημαία θέλετε;»
«Της Ελλάδας», λέει εκείνη. «Σε μπλε
και άσπρο», απαντάει ο καταστημα-
τάρχης και η ξανθιά του λέει: «Μια
μπλε….»

Ηλιούπολη  29 Απριλίου 2012
Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Ανέκδοτα

•Το σακί των επιθυμιών δεν έχει πά-

το.

•Το μετά και το ύστερα είναι ξαδέλ-

φια του ποτέ.

•Οι λέξεις αγγίζουν τα κόκκαλα, το

ραβδί τη σάρκα.

•Η αμάθεια είναι η νύχτα του νου,

μια νύχτα χωρίς φεγγάρι και αστέ-

ρια.

•Τα καλά λόγια αξίζουν πολύ και κο-

στίζουν λίγο.

•Η ομορφιά χωρίς μυαλό είναι σαν

το λουλούδι στη λάσπη.

•Η πείνα δεν έχει γεύση.

•Τα γεράματα είναι δυσάρεστα όχι

γιατί δεν έχουν απολαύσεις, αλλά

γιατί δεν έχουν ελπίδες.

•Τα σαράντα χρόνια είναι τα γηρα-

τειά της νεότητας και τα πενήντα η

νεότητα των γηρατειών.

•Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος  μας λέ-

γει. «Η απληστία τυραννεί, η πλεονε-

ξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερη-

φανεύεται ή εμπιστοσύνη προς τους

άλλους χάθηκε η αλήθεια εγκατέ-

λειψε τη γη.»     

Ηλιούπολη, 20 Απριλίου 2012 
Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Α  Γ  Γ  Ε  Λ  Μ  Α  Τ  Α
Ο βαρελάς εν ώρα εργασίας.

Η κάδη.

Η μπούτα

Εδώ γελάμε που τόσο το έχουμε ανάγκη σήμερα.

Είναι διαπιστώσεις καλλιεργημένων – σοφών ανθρώπων, 
βγαλμένες μέσα από τη ζωή με παντοτινή ισχύ.



Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και
φίλοι γεια σας,

�Οι εξελίξεις που διαδραματί-
ζονται στη γαλακτοβιομηχα-

νία «Δωδώνη» απασχολούν έντονα
χιλιάδες κτηνοτρόφους, εργαζόμε-
νους αλλά και την τοπική κοινωνία.
Με την πρόταση της ένωσης των
Αγροτικών Συνεταιρισμών της Ηπεί-
ρου που παρουσιάστηκε για τη διεκ-
δίκηση της γαλακτοβιομηχανίας, ζη-
τείται να τηρηθεί το καταστατικό της
«Δωδώνης» σύμφωνα με το οποίο εάν
η ΑΤΕ αποχωρήσει, τότε το πακέτο
των μετοχών της μεταβιβάζεται ένα-
ντι λογικής τιμής σε κτηνοτρόφους
και εργαζόμενους. Εν τω μεταξύ, ε-
ντύπωση έχει προκαλέσει η έξοδος
πολλών εταιρειών από την αγορά της
«Δωδώνης». Στις 26 Ιουλίου θα φανεί
τι θα απογίνει και αν θα μπει τέλος
στην αγωνία των εργαζόμενων και
των κτηνοτρόφων αλλά και όλων
των Ηπειρωτών. Ελπίζουμε να εκλε-
γεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

�Η αύξηση των διοδίων στην
Εγνατία Οδό αναβάλλεται μέ-

χρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Συζη-
τείται η προώθηση συστήματος εκ-
πτώσεως επί των τιμών των διοδίων
για τους συχνούς χρήστες.

�Η Ιόνια οδός πάει για το τέλος
της χρονιάς… Φαίνεται ότι θα

υπάρξει συμφωνία για την εκκίνηση
των αυτοκινητοδρόμων στο τέλος
της χρονιάς. Αυτό το συμπέρασμα

προέκυψε μετά τη συζήτηση του υ-
πουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη με
τον επίτροπο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης Γιοχάνες Χαν. Ο επίτροπος ε-
πεσήμανε στους κυβερνητικούς πα-
ράγοντες πως το μεγαλύτερο εμπό-
διο για τις καθυστερήσεις στην αξιο-
ποίηση των κοινοτικών πόρων είναι
οι συναρμοδιότητες μεταξύ των υ-
πουργείων αλλά και μεταξύ της τοπι-
κής περιφερειακής και κεντρικής δι-
οίκησης. 

�Ένα θέμα το οποίο απασχολεί
μόνιμα την εφημερίδα μας εί-

ναι η ενίσχυση της Τράπεζας αίματος
Μανωλιασσιτών. Από την ίδρυσή της
μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί
δεκάδες συγχωριανοί μας. Οι συνε-
χείς ανάγκες για αίμα σε αντίθεση με
την ελλιπή προσφορά, μας οδηγούν
στην έκλυση για αιμοδοσία. 

Απλά υπενθυμίζουμε ότι:
-…περίπου το 95% του πληθυσμού

μας, χρειάζεται τουλάχιστον μια φο-
ρά αίμα κατά τη διάρκεια της ζωής
του.

-…κάθε 30’ κάποιος ασθενής χρει-
άζεται μετάγγιση.

-…η αιμοδοσία αναζητά καθημερι-
νά αιμοδότες για να προλάβει τις α-
νάγκες των ασθενών σε αίμα.

-…οι ανάγκες σε αίμα θα είχαν κα-
λυφθεί αν ένας στους είκοσι από ε-
μάς ήταν εθελοντής αιμοδότης.

-…δίνοντας μια μονάδα αίμα σώζε-
τε  τρεις διαφορετικούς ασθενείς.

Το αίμα κάθε αιμοδότη χωρίζεται
σε ερυθρά αιμοσφαίρια που χρησιμο-

ποιούνται σε αιμορραγίες, αιμοπετά-
λια που χρησιμοποιούνται σε χημειο-
θεραπείες- λευχαιμίες και πλάσμα
που χρησιμοποιείται σε εγκαύματα. 

Ο χρόνος που διαρκεί η αιμοληψία
είναι λιγότερο από 10 λεπτά.

Το αίμα που δίνετε θα αντικαταστα-
θεί από τον οργανισμό σας πολύ γρή-
γορα.

Μπορείτε να δίνετε αίμα, άφοβα
κάθε τρεις μήνες.

Της αιμοδοσίας, θα πρέπει να
προηγηθεί ένα «καλό πρωινό». Είναι
λάθος να προσέρχεστε εντελώς νη-
στικοί ή μετά από ένα κανονικό γεύ-
μα.

Στο συνεργείο αιμοληψίας υπάρχει
γιατρός, ο οποίος μπο-
ρεί να σας απαντήσει
σε οποιαδήποτε σχε-
τική απορία, και θα
δώσει το τελικό «εντά-
ξει» για τη δυνατότητά
σας να συμμετάσχετε
στην Αιμοδοσία.

Οι βελόνες και γενι-
κότερα τα υλικά που
χρησιμοποιούνται εί-
ναι μιας και μοναδικής
χρήσεως, οπότε μηδε-
νίζεται οποιαδήποτε
περίπτωση να μολυν-
θεί κανείς.

-…Η Αιμοδοσία μας
αφορά όλους. 

�Οι παλιότεροι
τα καλοκαίρια,

ζήσαμε στιγμές μπρο-
στά στην πόρτα του
σπιτιού, όπου οι για-
γιάδες και οι μανάδες
μας, με ανασηκωμένη
την ποδιά, χτυπούσαν
το ξινό γάλα μέσα
στην μπούτα, μια λυ-
γίζοντας και μια ανα-
σηκώνοντας ρυθμικά
τη μέση σε κάθε χτύ-
πημα του φουρλέτσι-
ου, καθώς ανεβοκατέ-
βαινε στροβιλίζοντας
μέχρι να σχηματιστεί

το βούτυρο στο πάνω μέρος. 
Η μπούτα είναι ξύλινος κάδος, στε-

νός στο κάτω μέρος και φαρδύς στο
επάνω, τον οποίο χρησιμοποιούσαν
οι κτηνοτρόφοι για να χτυπούν το γά-
λα και να σχηματίζεται το βούτυρο.
Το ύψος του ανέρχεται περίπου στο
ενάμισι μέτρο, συναρμολογείται από
όρθιες δόγες (σανίδες στενές και μα-
κριές) οι οποίες ζώνονται με ξύλινα ή
μεταλλικά στεφάνια.

Το φουρλέτσιου είναι το ξύλο με
το οποίο χτυπούν το γάλα μέσα στην
μπούτα. Μακρύ κυλινδρικό ξύλο, ψη-
λότερο από τη μπούτα και στο κάτω
άκρο καταλήγει σε ξύλινο στεφάνι
περιπλεγμένο ακτινωτά με ρίζες κέ-
δρου αφήνοντας κενά. 

Η μπούτα τους καλοκαιρινούς μή-
νες τοποθετείται σε μια γωνιά, συνή-
θως στο κατώι, και χύνεται εντός το
γάλα τριών ή τεσσάρων ημερών, όσο
αρμέγεται από το κοπάδι. Μέσα στην
μπούτα το γάλα ξινίζει, ζυμώνεται.
Για να βγει το βούτυρο, το γάλα δέρ-
νεται με το φουρλέτσιου, το οποίο
πιάνεται με τα δυο χέρια από το επά-
νω μέρος και χτυπιέται προς τα κάτω
μέσα στο γάλα που βρίσκεται στη
μπούτα. Μετά από αρκετή ώρα το
βούτυρο συγκεντρώνεται στην επι-
φάνεια του γάλακτος. Τότε μαζεύε-
ται και τοποθετείται στο κακάβι ή
στον νταβά. Το γάλα που απομένει
είναι το ξινόγαλο και πίνεται ως δρο-
σιστικό. 

Για τις ανάγκες του χειμώνα, οι νοικο-
κυρές έλιωναν το βούτυρο και το α-
ποθήκευαν σε δοχεία για μαγειρική
χρήση· τοποθετούσαν το βούτυρο σε
ένα ταψί, το αλεύρωναν και το έβα-
ζαν στη γάστρα για να λιώσει. Εκτός
από το λιωμένο βούτυρο, προέκυπτε
και η ντάρτη (το παχύρευστο με το α-
λεύρι βούτυρο).

�Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι
και να μην ξεχνάμε διακοπές

σημαίνει πρώτα Μανωλιάσσα. 

Καλή αντάμωση.
Ο παλιός.
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Λίγα απ’ όλα ... για όλα 

Φόλι έβαλες; Aυγά θα μάσεις.

Ματιές στο παρελθόν

Δεκαετία του 1960, Μαγδαληνή  Π. Γιωτάκη και η σύζυγος 

Αντώνη Κωνσταντινίδη  (μηχανικού Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου)

Αρχές της δεκαετίας 1960.

Διακρίνονται από αριστερά: 

Αγγελική Γούση- Κόκκα,

Ηλίας Αν. Γούσης, Αγλαΐα Γ.

Γούση και καθισμένος ο 

Αναστάσιος Γούσης. 

Φωτο αρχείο Κ.Π. Γιωτάκη.


