
Σ
τις 12 Αυγούστου 2012 ο Π.Σ. διοργάνω-

σε εκδρομή-προσφορά στους Μανω-

λιασσίτες με προορισμό την Κέρκυρα.

Η Κέρκυρα είναι το βορειότερο και δεύτε-

ρο σε μέγεθος νησί του συμπλέγματος των

Επτανήσων, στο Ιόνιο Πέλαγος. Με πυκνό-

τητα πληθυσμού 193 κατοίκους ανά τετρα-

γωνικό χιλιόμετρο, συγκαταλέγεται στα

πλέον πυκνοκατοικημένα νησιά της Μεσο-

γείου.

Η πόλη της Κέρκυρας, πληθυσμού 28.185

κατοίκων, με έντονα ενετικά και αγγλο-

γαλλικά στοιχεία, προσφέρει σπουδαία α-

ξιοθέατα όπως το Ποντικονήσι, το Κανόνι

και το Μον Ρεπό, και αξιόλογα κτίρια: η

Αγγλική Αρμοστεία, τα παλαιά ανάκτορα

του Ταξιάρχου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου,

το μέγαρο Καποδίστρια, το μητροπολιτικό

μέγαρο, το σημερινό Δημαρχείο, το μέγαρο

της Ιονίου Ακαδημίας. Εξίσου σημαντικό α-

ξιοθέατο, στην περιφέρεια της πόλης, απο-

τελεί το Αχίλλειο, το παλάτι της βασίλισσας

Ελισάβετ. Ο πολιούχος της πόλης είναι ο

Άγιος Σπυρίδων, το άφθαρτο σκήνωμα του

οποίου αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες

τουρίστες ετησίως.

Γραφεία: 17ης Νοεμβρίου 35, ΤΚ: 17455, Άλιμος, Έτος 20, Αρ. Φύλλου 77 Ιούλιος -  Αύγουστος -  Σεπτέμβριος 2012

TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA TΩN

AΠANTAXOY MANΩΛIAΣΣITΩN

K
.T

.A
.

1
0
1
4

Το δέντρο  πό’χει τον καρπό, όλο πετροβολάται.

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.

Γνωρίζοντας την Ελλάδα

Εκδρομή του Π.Σ. στην Κέρκυρα

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους ό-

σοι συμμετείχαν στην εθελοντική αιμο-

δοσία που πραγματοποιήθηκε στις 20

Αυγούστου 2012 στην αίθουσα του

Πνευματικού Κέντρου Μανωλιάσσας.

Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη σε σχέ-

ση με τις προηγούμενες

χρονιές και έτσι εξα-

σφαλίστηκε η επί-

σκεψη της κινητής

μονάδας αιμοδο-

σίας του νοσοκο-

μείου «Γ.

Χατζηκώστα» και

για την επόμενη χρονιά στο

χωριό μας. 

Προσδοκούμε σε ακόμα

μεγαλύτερη συμμετοχή στο

μέλλον! 

Τα ονόματα των εθελο-

ντών και στιγμιότυπα από

την αιμοδοσία θα τα βρείτε

στη σελίδα 4.

Τράπεζα Αίματος Μανωλιασσιτών
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Ο
ι εξελίξεις στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μα-

νωλιάσσας μάς κράτησαν σε αγωνία για έ-

να μήνα περίπου. Η τέταρτη και τελευταία

συνεδρίασή του στις 7 Οκτωβρίου, έφερε  το μήνυμα

ότι ο Σύλλογος συνεχίζει την πορεία του. Τα λίγα μέ-

λη του, έστω και την τελευταία στιγμή, κράτησαν το

Σύλλογο όρθιο. Είναι φυσικό ο φορέας να περνάει

την κρίση του, αλλά η παντελής έλλειψη ενδιαφέρο-

ντος για την πορεία του μέχρι  και την ενδεχόμενη

διάλυσή του, είναι φαινόμενο ανησυχητικό. Ο δρό-

μος της προσφοράς είναι ανηφορικός και επίπονος.

Η γενικότερη κρίση που περνάμε, η κούραση πολ-

λών μελών αλλά κυρίως οι στείρες κριτικές που α-

σκούνται από άτομα που έχουν στόχο την οπισθο-

δρόμηση ή την ατομική τους προβολή, που δεν γεύ-

τηκαν τη χαρά της δημιουργίας με την προσωπική

τους συμμετοχή, απέτρεψαν και αυτούς τους λίγους

που ήθελαν να συνεχίσουν να προσφέρουν. Η κοι-

νωνική πρόοδος εξαρτάται από το πόσο μπορούν τα

δημιουργικά μέλη της κοινωνίας να αντέξουν την α-

ντιπαλότητα των λίγων και την αδιαφορία των πολ-

λών. Αυτοί που ασκούν υπερβολική κριτική, ας γνω-

ρίζουν ότι με την τακτική τους, αποδυναμώνουν κά-

θε δραστηριότητα που απευθύνεται σε όλη την κοι-

νωνία. Επίσης, να γνωρίζουν ότι ο αγώνας για να α-

ποδώσει καρπούς, θέλει θυσίες. Πόσοι είναι σήμε-

ρα αυτοί που είναι διατεθειμένοι να παρακάμψουν

τα ατομικά τους συμφέροντα για την επίτευξη του

κοινωνικού  αγαθού? Άνθρωποι με ανιδιοτελή προ-

σφορά είναι σπάνιο φαινόμενο για την εποχή μας

και όπου υπάρχουν πρέπει να τους αγκαλιάζουμε

και να τους επαινούμε και όχι να τους πολεμούμε.

Στεκόμαστε δίπλα τους με καλόπιστη και αντικειμε-

νική κριτική για να συμβάλλουμε στην κοινωνική

πρόοδο και όχι να τους αποκαρδιώνουμε θέλοντας

φραγμούς στη δημιουργία και την πρόοδο. 

Τα δημιουργικά μέλη της κοινωνίας

κόντρα στην αντιπαλότητα 

και την αδιαφορίαΑυτός είναι ο τίτλος του
βιβλίου που έγραψε ο α-

είμνηστος δάσκαλος Λευτέ-
ρης Κολιός και δεν πρόλαβε να
το εκδώσει. Η οικογένειά του
ολοκλήρωσε την ύλη και ανέ-
λαβε την έκδοση του βιβλίου.
Στο βιβλίο, ο συγγραφέας συ-
γκέντρωσε γεωγραφικά, λαο-
γραφικά και ιστορικά στοιχεία
της Μανωλιάσσας. Η παρου-
σίαση του βιβλίου έγινε από τη
σύζυγό του Μαρία, το γιο του
Γιάννη και τη νύφη του Αντιγό-
νη Φαρμάκη. 

Για το βιβλίο, ο Παύλος 
Δ. Μπέλλος έγραψε:
«Ο γιορτασμός του δεκαπε-

νταύγουστου στη Μανωλιάσ-
σα άρχισε στις 13 Αυγούστου
στην αυλή του Δημοτικού Σχο-
λείου με την παρουσίαση του
βιβλίου ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑ «Ηρωική
και αιματοβαμμένη». Συγγρα-
φέας ο αείμνηστος Ελευθέριος
Ν. Κολιός, ο δικός μας δάσκα-
λος ο δικός μας Λευτέρης. Την
έκδοση του βιβλίου έκανε η οι-
κογένεια του Λευτέρη η γυναί-
κα του Μαρία και τα τέσσερα
παιδιά του. Στους οποίους αξί-
ζουν πολλά συγχαρητήρια. Οι
οικογένειά του έκανε και την
παρουσίαση, ένα καλωσόρι-
σμα από τη Μαρία και κεντρι-
κός παρουσιαστής του βιβλίου
ο γιος του Γιάννης, ενώ απο-
σπάσματα διάβασε η νύφη

του. Το βιβλίο είναι ένα ιστορι-
κό, λαογραφικό ντοκουμέντο
που έλειπε από το χωριό μας.
Είναι ένα βιβλίο που όπως έ-
γραψε ο ίδιος έχει στόχο να ξυ-
πνήσει τις αναμνήσεις των με-
γαλυτέρων και να μάθουν οι μι-
κρότεροι κάτι περισσότερο για
το χωριό μας. Μέσα από τις
σελίδες του ο καθένας μας α-
νακαλύπτει κάτι δικό του. Βρί-
σκει, μέσα από τα κείμενα και
το πλούσιο φωτογραφικό υλι-
κό, συγγενείς, φίλους, κατα-
γωγή. Είναι ένα βιβλίο με
στρωτή κατανοητή γλώσσα ό-
πως ο δάσκαλος ήξερε να μιλά
και να γράφει. Είναι το έργο
που όλοι οι Μανωλιασσίτες
πρέπει να διαβάσουν.

Συγχαρητήρια για άλλη μια
φορά στην οικογένεια του Λευ-
τέρη μας.»

Η ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑ 
«Ηρωική και Αιματοβαμμένη»

Νέο διοικητικό συμβούλιο αναδείχθηκε 

στις αρχαιρεσίες που έγιναν στον Πολιτιστικό

 Σύλλογο Μανωλιάσσας στις 7 Οκτωβρίου 2012. 
Πρόεδρος: Ντάφλος Γεώργιος του Αγαθοκλή.

Αναπλ. Πρόεδρος: Λιόντος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

Γραμματέας: Μπέλλος Δημήτριος του Θεολόγου

Ταμίας: Νίκου Ιωάννης του Παναγιώτη

Έφορος πολιτιστικών εκδηλώσεων: Γιώτης Ιωάννης του Στεφάνου

Μέλη: Ντάφλος Νικόλαος του Αγαθοκλή, Μπέλλος Ζήκος του Μιλτιάδη.

Συγχαρητήρια και καλή δύναμη στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ελπίζουμε στην κα-

λύτερη δυνατή συνεργασία, αυτό απαιτούν οι περιστάσεις για το συμφέρον όλων μας.

Συγχαρητήρια στο νέο Δ.Σ. 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανωλιάσσας
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•Σε ηλικία 90 ετών έφυγε για

τον ουράνιο κόσμο ο Γεώργιος

Αν. Γούσης. Ο Γεώργιος ήταν

το δεύτερο από τα οχτώ παιδιά

της Θεοδώρας και του Ανα-

στασίου Γούση. Ήταν παντρε-

μένος με την Αγλαϊα και απέ-

κτησαν δύο παιδιά, το Μιχάλη

και την Παναγιούλα. Έζησαν

για είκοσι χρόνια περίπου

στην Ελβετία και μετά στην συ-

νταξιοδότησή τους επέστρε-

ψαν στις Μελιγγούς. Ευτύχησε

να καμαρώσει εγγόνια και δι-

σέγγονα. 

Αιωνία του η μνήμη.
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ΠΑΠΠΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ...........................20

ΠΑΠΠΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .........................20

ΠΑΠΠΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ ..............................20

ΠΑΠΠΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  .......................20

ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ................................20

ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ...............................20

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .............................20

ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ............................20

ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ...............................5

ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ..............................5

ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ..............20

ΠΟΛΙΤΟΥ ΖΩΗ .....................................20

ΣΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.............................20

ΣΟΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ...............................10

ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ  ΜΑΡΙΑ  ...........................5

ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.......................20

ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ................................20

ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ  ....................................12

ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.............................20

ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..............................25

ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ..................20

ΤΖΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ...........................20

ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ..............................20

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ..............................20

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.........................50

ΧΡΟΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ  ..............................20

Θερμές ευχαριστίες προς όλους εσάς που

με τη συνδρομή σας, στηρίζετε την έκδοση

των «αχναριών». 

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.
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ΠENΘH

Γεννήσεις

Βαπτίσεις

•Στις 18 Αυγούστου 2012 ο Δημή-

τριος Ανδριανέσης και η Νικολέτα Πέ-

τρου βάφτισαν το δεύτερο αγοράκι τους

στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μανω-

λιάσσας. Το όνομα αυτού Ευάγγελος.

Νονοί Γεώργιος Βαγγέλης.

•Η Αγγελική Ντάφλου και ο Στάθης

Μαυρουλής βάφτισαν το δεύτερο αγο-

ράκι τους στις 23 Σεπτεμβρίου στον Άγιο

Δημήτριο παλαιού Ψυχικού. Το όνομα

αυτού Ναπολέων. Νονοί ήταν η Αγάθη

και ο Δημήτρης Γίτσας.

•Στις 13 Ιουλίου 2012 ο Γεώργιος και η

Έφη Κρανά του Χριστόφορου  και της Μα-

ριάνθης απέκτησαν αγοράκι το δεύτερο παιδί

τους.

•Ο Εμμανουήλ Τσίγκος του Περικλή και

της Παναγιώτας και η Βασιλική Νησιώτη απέ-

κτησαν αγοράκι στις 6 Οκτωβρίου 2012.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

•‘Έφυγε” νικημένος από

την επάρατη νόσο,  ο Θανά-

σης Πολίτης, σύζυγος της

Ζωής Γούση του Περικλή σε

ηλικία 75 ετών. Η ταφή του έ-

γινε στο τρίτο νεκροταφείο

την 1/10/2012.

«Ο Σταύρος, γεννήθηκε το 1937 στο Φουρνέ του δή-

μου Μουσούρων του νομού  Χανίων. Ορφανός  και

πολύ μικρός, πήρε το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο

και πήγε στη Γερμανία. Εκεί το 1963, η μοίρα τον έ-

φερε κοντά με τη Ντίνα Μπέλλου τη τέταρτη κόρη

του Τάκη-Λάμπρου. Το 1964, ενώθηκαν με τα δεσμά

του γάμου. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αιμίλιο και

την Ευαγγελία και δημιούργησαν μία εξαίρετη οι-

κογένεια. Σπουδαία οδοντίατρος η Ευαγγελία στο

Κολωνάκι, λαμπρός επιχειρηματίας ο Αιμίλιος στη

Γερμανία. 

Το 2010 το ορφανό Κρητικόπουλο και το φτωχο-

κόριτσο της Μανωλιάσσας, χέρι-χέρι, διαβαίνουν

το κατώφλι της  βουλής για να καμαρώσουν την κό-

ρη τους στην ορκωμοσία ως βουλευτή του νομού Χα-

νίων. Δε θα ξεχάσω τη χαρά τους, το βράδυ εκείνο.

Όμως, όπως λένε, η ευτυχία δεν κρατά πολύ. Ο

Σταύρος δεν πρόλαβε να δει και τον επόμενο γιατρό

της οικογένειας του, το Φώτη, τον πρώτο εγγονό του,

ο οποίος βρίσκεται στο δεύτερο έτος της Ιατρικής.

Μετά από δύο χρόνια πάλης με την αρρώστια, έ-

φυγε από κοντά μας. Ήταν εξαίρετος οικογενειάρ-

χης, σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός, θείος ,

συγγενής και φίλος. Διακρινόταν για την καλή του

καρδιά, τη συμπόνια προς τους συνανθρώπους του,

για τη φιλοξενία και για πολλές άλλες αρετές. Γι’ αυ-

τό στο στερνό του αντίο τον χαιρέτησε πλήθος κό-

σμου, Πολιτικοί , Δήμαρχοι, Νομάρχες και πρόσω-

πα υψηλά ιστάμενα από όλους τους νομούς της Κρή-

της, την Αθήνα, ακόμα και από τη Γερμανία ο παπά

–Αλέκος ο ιερέας, ο οποίος εκφώνησε και τον επι-

κήδειο λόγο και έκλαψε όλος ο κόσμος. Έφυγε με

ψηλά το κεφάλι, αυτοδημιούργητος και σαν λεβέ-

ντης Κρητικός. Οι μπαλοθιές και το αγαπημένο του

ριζίτικο τραγούδι:

Κόσμε χρυσέ 

Κόσμε αργυρέ

Κόσμε μαλαματένιε, ψεύτη κόσμε

Εγώ είμαι που σε χάρηκα 

Μα δε θα σε κερδίσω, ψεύτη κόσμε

Γυμνός περπάτησα στη γη 

Στους κάμπους καβαλάρης, ψεύτη κόσμε …………

αντήχησαν στο μικρό Φουρνέ , κάνοντας όλους μας

να κλαίμε και να σιγοτραγουδούμε συγχρόνως.

Καλό παράδεισο, Σταύρο.»

Μιμίκα Γιωτάκη.

Έφυγε για το ταξίδι της αιωνιότητος ο  Σταύρος Κουρουπάκης.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ

ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Ο Στέφανος Παπαθανασίου, γιος

της Σωτηρίας και του Αγαθοκλή, πε-

ράτωσε τις σπουδές του στο Παιδα-

γωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Κρήτης. Θερμά συγχαρητήρια και

καλή σταδιοδρομία!

Ο Στέφανος σήμερα εκπληρώνει τις

στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Από την εκκλησιαστική επιτροπή,

παραλάβαμε την κατάσταση των ο-

νομάτων με το ποσά που προσέφε-

ραν στη γιορτή του Προφήτη Ηλία

στις 20 Ιουλίου 2012. 

-Νίκου Θεοχάρης.................50 ευρώ

-Ντάφλου Ανθούλα..............20 ευρώ

-Γιωτάκης Παναγιώτης........20 ευρώ

-Γούση Βασιλική του 

-Ευάγγελου...........................20 ευρώ

-Παππά Βαρβάρα ................10 ευρώ

-Τότσικα Βασιλική του 

Νικολάου ..............................20 ευρώ

-Τότσικα Φρειδερίκη...........20 ευρώ

-Ταμπάση Ανθούλα..............20 ευρώ

-Γκόγκου Πανάγιω ..............20 ευρώ

-Πέτρου Ευάγγελος .............50 ευρώ

-Μάρκου Φίλιππος...............20 ευρώ

-Παππά Πηνελόπη του 

Ευάγγελου ............................20 ευρώ

-Μπέλλος Δημήτριος του 

Θεολόγου..............................50 ευρώ

-Μπέλλος Μιχαήλ του 

Θεολόγου..............................20 ευρώ

-Νίκου Κωνσταντίνος του 

Δημητρίου .............................20 ευρώ

-Γιώτης Ιωάννης ...................20 ευρώ

-Χρόνη Αγνούλα ..................20 ευρώ

-Ίσκος Γεώργιος του 

Βασιλείου..............................20 ευρώ

-Λιόντος Ηλίας του 

Παναγιώτη............................20 ευρώ

-Γιωτάκη Ιφιγένεια ..............10 ευρώ

-Νάκος Χρήστος...................10 ευρώ

-Γούσης Ηλίας ......................20 ευρώ

-Λιόντος Θεόδωρος .............50 ευρώ

-Γιώτης Ευάγγελος..............20 ευρώ.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Προσφορές 

στον Αϊ-Λιά



Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας

Μανωλιάσσας στις συνεδριάσεις

που συνήλθαν στις 18 Μαϊου και 28 Ιουλί-

ου 2012, συζήτησε και αποφάσισε για τα

παρακάτω θέματα:

Θέμα: Καταλήψεις δημοτικών 

εκτάσεων.

Απόφαση (Αρ. 5/2012): Να ζητηθεί α-

πό τον Δήμο Ιωαννιτών (Τεχνική και Το-

πογραφική Υπηρεσία) να προβεί στις α-

παραίτητες ενέργειες, προκειμένου να

διαπιστώσει αν υπάρχουν τέτοιες εκτά-

σεις και ποιες είναι, γιατί σαν Τ.Σ. Μα-

νωλιάσσας δεν έχουμε εις γνώσει τέτοιες

εκτάσεις.

Θέμα: Αντικατάσταση-επισκευή τσι-

μεντένιου αύλακα αρδεύσεως στη θέση

«Ποταμιά» Μανωλιάσσας.

Απόφαση (Αρ. 6/2012): Να ζητηθεί α-

πό το Δήμο Δωδώνης-Ιωαννιτών (στον ο-

ποίο ανήκει και ο πρώην Δήμος Αγίου

Δημητρίου) να προβεί στις απαραίτητες

ενέργειες προκειμένου να αντικαταστα-

θεί-επισκευαστεί ο υπόψη αύλακας,

πράγμα που άλλωστε είχε υποσχεθεί.

Θέμα: Τσιμεντοστρώσεις οδών 

στην Τ.Κ. Μανωλιάσσας.

Απόφαση (Αρ. 7/2012): Να ζητηθεί α-

πό το Δήμο Ιωαννιτών να προβεί στις α-

παραίτητες ενέργειες προκειμένου να

τσιμεντοστρωθούν οι παρακάτω δρόμοι: 

α) Από οικία Ευάγγελου Α. Μπέλλου

έως οικεία Χαρίκλειας Ν. Γιωτάκη.

β) Από οικεία Κύρκου Περικλή έως οι-

κεία Νίκου Θεοχάρη στη θέση «Βαντι-

φλώρ».

γ) Από αγρό Πολύκαρπου Μπέλλου έ-

ως αγρό Χρόνη Ζαχαρία στη θέση «Βα-

ντερικίτσα». 

Θέμα: Καθαρισμός παρόδιας βλάστη-

σης δρόμου Αμπελιάς-Μανωλιάσσας και

δρόμων εντός Τ.Κ. Μανωλιάσσας.

Απόφαση (Αρ. 8/2012): Να ζητηθεί α-

πό το Δήμο Ιωαννιτών να προβεί στις α-

παραίτητες ενέργειες προκειμένου να

καθαριστεί η παρόδια βλάστηση, με ειδι-

κό μηχάνημα, της επαρχιακής οδού

Αμπελιάς-Μανωλιάσσας καθώς και των

οδών εντός Τ.Κ. Μανωλιάσσας.

Θέμα: Επισκευή-αντικατάσταση κα-

λωδίου ηλεκτροδοτησης φλοτέρ από α-

ντλιοστάσιο έως δεξαμενές ύδρευσης.

Απόφαση (Αρ. 9/2012): Να ζητηθεί α-

πό το Δήμο Ιωαννιτών να προβεί στις α-

παραίτητες ενέργειες προκειμένου να ε-

πισκευαστεί-αντικατασταθεί το καλώδιο

ηλεκτροδότησης του φλοτέρ από το α-

ντλιοστάσιο έως τις δεξαμενές ύδρευσης. 

Θέμα: Χαλικοστρώσεις 

αγροτικών δρόμων

Απόφαση (Αρ: 10/2012): Να ζητηθεί α-

πό το Δήμο Ιωαννιτών να προβεί στις α-

παραίτητες ενέργειες προκειμένου να

χαλικοστρωθούν στη θέση «Προφήτης

Ηλίας» το πάρκινκ και αγροτικοί δρόμοι

που θα υποδειχθούν από το Τοπικό Συμ-

βούλιο. 

Θέμα: Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων

στο Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων, για υπε-

ράντληση νερού από την υδρομάστευση

στη θέση «Κεφαλόβρυσο». 

Απόφαση (Αρ: 11/2012): Να ζητηθεί α-

πό το Δήμο Ιωαννιτών, λόγω αυξημένης

κατανάλωσης νερού από το Δήμο Ιωαννί-

νων, για το κατάστημα των ΙΚΕΑ, να

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προ-

κειμένου να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα

όσον αφορά την μη επάρκεια νερού από

τις πηγές «Κεφαλόβρυσου», έτσι ώστε να

αποφευχθεί η περίπτωση να βρεθεί η Το-

πική Κοινότητα Μανωλιάσσας χωρίς νε-

ρό. Επίσης, επισημαίνεται πάλι η ανάγκη

να συνδεθεί η Τ.Κ. Μανωλιάσσας με τη

γεώτρηση στη θέση «Αγία Παρασκευή»

της Τοπικής Κοινότητας Μελιγγών του

Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων. 

Θέμα: Πυροπροστασία 2012

Απόφαση (Αρ: 12/2012): 

Α) Σε απάντηση του ανωτέρου εγγρά-

φου γνωρίζει ότι στην Τ.Κ. Μανωλιάσ-

σας λειτουργεί κανονικά μόνο ένας

κρουνός στην κεντρική πλατεία του χωρι-

ού. 

Β) Πρέπει να καθαριστεί και να χαλι-

κοστρωθεί ο δρόμος στην αντιπυρική ζώ-

νη, στη θέση «Περιστέρι» και να συνεχι-

στεί η διάνοιξη αυτού έως και την Τ.Κ.

Αγία Κυριακή του Δήμου Δωδώνης, έτσι

ώστε να είναι προσβάσιμος και από τις

δύο πλευρές. Επίσης, να τοποθετηθούν

δύο κρουνοί στις θέσεις «Αγία Κυριακή»

και «Περιστέρι».

Γ) Προτείνεται η διάνοιξη αντιπυρικού

δρόμου από την οικεία Παύλου Μπέλλου

στη θέση «Γκρόσι» έως τη θέση «Φτελιά»

για τη διέλευση αυτοκινήτων σε περίπτω-

ση πυρκαγιάς από τα βορειανατολικά

του χωριού. 
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Μια σταγόνα 
αίμα, μια 

ολόκληρη ζωή!
Γίνε κι εσύ
εθελοντής 
αιμοδότης.

“Α
ν υπήρχαν τέλειοι ή απόλυτα σωστοί γονείς, η

ζωή του παιδιού θα ήταν πολύ δύσκολη... για-

τί ποτέ δε θα μπορούσε να δημιουργήσει μία

δική του ταυτότητα, αντάξια της δικής τους, ποτέ δε θα

μπορούσε να τους ξεπεράσει – όπως είναι για τα παιδιά ο

άγραφος νόμος της προόδου και της επιτυχίας. Το “τέ-

λειο” και το “απολύτως σωστό” για ένα παιδί είναι να έχει

ισορροπημένους γονείς. Μαζί τους να χαίρεται για ό,τι

τους δίνει η ζωή, μαζί τους να μαθαίνει, μαζί τους να ωρι-

μάζει, μαζί τους να δέχεται ακόμη και τα λάθη τους. Τα λά-

θη εξάλλου είναι αναπόφευκτα, και η σοφία στη ζωή δεν έ-

γκειται στην αποφυγή τους, αλλά στην παραδοχή τους”.

Μυρτώ Νίλσεν (2002).

Οι γονείς πρέπει να δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να πει

τη γνώμη του, να συζητούν σοβαρά μαζί του, να το αφή-

νουν να παίρνει την απόφαση μόνο του για να αντιμετωπί-

ζει τις συνέπειές της. Πρέπει να δίνουν τη βοήθειά τους ό-

ταν τους την ζητήσει ή όταν νομίζουν ότι πρέπει να επέμ-

βουν. Να μην την επιβάλλουν για να νιώσουν οι ίδιοι ικα-

νοποίηση ή για να ησυχάουν κάνοντας το... καθήκον τους.

Οι γονείς δεν πρέπει να δείχνουν αδυναμία σε ένα από τα

παιδιά τους όταν το θεωρούν αδύναμο, άτυχο, μη προικι-

σμένο από τη φύση, γιατί όσο περισσότερο το κανακεύουν,

τόσο πιο αδύναμο το κάνουν.

Μεγάλη προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται ώστε να

μη φαίνεται το ξεχωριστό ενδιαφέρον του πατέρα προς

την θυγατέρα και της μητέρας προς το αγόρι, γιατί με την

απόδειξη αυτής της επιθυμίας δημιουργείται κλίμα εχθρό-

τητας προς τον άλλο γονέα, αλλά και μεταξύ των αδελφών.

“Μας αγαπάς το ίδιο”; ρωτούν, κυρίως τη μητέρα, συχνά

τα παιδιά για να πάρουν απάντηση που τα κάνουν να νιώ-

σουν σιγουριά.

Εδώ οι απόψεις των ειδικών – βάσει των ερευνών – δια-

φέρουν. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι η απάντηση –

κυρίως της μητέρας – πρέπει να είναι “ΟΧΙ”, σας αγαπώ ε-

ντελώς διαφορετικά, αλλά χωρίς να μπαίνουν σε λεπτομέ-

ρειες. Εξάλλου λένε αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε

παιδί επαναφέρει στο μυαλό μας διαφορετικές μνήμες και

έτσι αντιλαμβανόμαστε το καθένα με διαφορετικό τρόπο.

Παράλληλα, οι γονείς δεν πρέπει να σταματούν τον α-

γώνα και δεν πρέπει να παύουν να βρίσκουν τρόπους για

να δείχνουν στο καθένα παιδί τους ότι το αγαπούν πραγ-

ματικά. Πολλοί γονείς – όταν τα παιδιά τους μεγάλωσαν –

μιλώντας στους ερευνητές, εξομολογήθηκαν πως κάποια

από τα ελαττώματα των παιδιών τους μπορούσαν να μην

προκύψουν αν εφάρμοζαν αυτές τις οδηγίες. Για το λόγο

αυτό πρέπει οι γονείς που τα παιδιά τους είναι σε μικρές η-

λικίες να μη θεωρήσουν αυτές τις οδηγίες σαν απλή θεω-

ρία, αλλά στο μέτρο που μπορούν

να τις εφαρμόσουν, γιατί η άπο-

ψη “δε θα συμβεί στα δικά μου

παιδιά” είναι αρκετά αμφίβολη,

αφού και σε μικρές κοινωνίες έ-

χουμε απογοητευτικά παραδείγ-

ματα δυσάρμοστων εφήβων.

Ευκαιριακά θυμίζω – επειδή

δυστυχώς η φύση κάνει σφάλματα

– αν κάποιο παιδί έχει μειωμένη

εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δεν

παίζει παιχνίδια της ηλικίας του,

κουράζεται εύκολα, δεν πιάνει

σωστά το μολύβι ή το ψαλίδι, αντι-

στρέφει γράμματα (π.χ. Γράφει 3 αντί 8), δεν έχει φίλους

της ίδιας ηλικίας, κ.λπ., ότι πρέπει οι γονείς τους να απευ-

θυνθούν σε κάποιον ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, αφού η εργο-

θεραπεία είναι επιστήμη ΥΓΕΙΑΣ για μικρούς και μεγά-

λους.

Πρέπει να θυμούμαστε όλοι μία αγγλική παρότρυνση

που λέει: “Αν η ατυχία σε πιάσει από το κεφάλι, πιάστην

και συ από τα πόδια και πάλεψε ώσπου να τη νικήσεις ή

τουλάχιστον να την αναγκάσεις σε υποχώρηση”. Τέλος, σε

περίπτωση που βρεθείτε στην ανάγκη να χαστουκίσετε το

παιδί σας – μόνον όταν σχετίζεται με τη σωματική του ακε-

ραιότητα – ύστερα από αρκετές ώρες συζητείστε μαζί του

σοβαρά την αιτία ώσπου να το πείσετε να παραδεχτεί το ά-

δικό του, γιατί η τιμωρία από μόνη της δε φέρνει αποτέλε-

σμα και είναι διαπιστωμένο ότι το χαστούκι της μητέρας

ξεχνιέται εύκολα, ενώ του πατέρα διαρκεί πολύ και σε κά-

ποιες περιπτώσεις, μένει σε όλη τη ζωή του παιδιού.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος ε.α. 

Πτυχιούχος 

Φ.Π.Ψ. 

Τα νέα από το Τοπικό 
Συμβούλιο Μανωλιάσσας

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



ΗΚέρκυρα είναι έδρα του Ιόνιου Πανεπιστήμιου

που ιδρύθηκε το 1984 και περιλαμβάνει έξι τμήμα-

τα σπουδών: τμήμα Ιστορίας ,τμήμα Ξένων Γλωσσών,

Μετάφρασης και Διερμηνείας, τμήμα Μουσικών Σπου-

δών, τμήμα Aρχειονομίας και Bιβλιοθηκονομίας, τμή-

μα Πληροφορικής και τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικό-

νας. Στις ακτές της Κέρκυρας συναντώνται δεκάδες πα-

ραλίες με ψιλή άμμο (Άη Γόρδης, Γλυφάδα, Σιδάρι,

Αχαράβη,

Παλαιοκα-

στρίτσα) ε-

νώ στην εν-

δοχώρα υ-

πάρχουν χω-

ριά εξαιρε-

τικής φυσι-

κής ομορ-

φιάς.

Η Κέρκυ-

ρα φημίζεται για τη μουσική της παράδοση, από τις «κα-

ντάδες» μέχρι την περίφημη «Φιλαρμονική», η οποία

συνοδεύει τη λιτανεία του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρα-

σκευή. Το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου, η κερκυραϊ-

κή παράδοση θέ-

λει τους κατοίκους

της Παλιάς πόλης

να ρίχνουν στά-

μνες με νερό από

τα μπαλκόνια γε-

γονός που συμβο-

λίζει την «πρώτη

ανάσταση» του

Χριστού. Η πόλη

είναι γνωστή και

για το Καρναβάλι

της, που συνοδεύ-

εται από παρελά-

σεις με παραδο-

σιακές στολές. Τέ-

λος, η Κερκυραϊκή

κουζίνα φημίζεται

για την «παστιτσά-

δα», το «σοφρί-

το», το «μπουρδέ-

το», τις «μάντο-

λες» και το «πα-

στέλι». Ανάμεσα

στα προϊόντα το-

πικής παραγωγής

είναι το περγαμό-

ντο (για γλυκά κουταλιού και λικέρ), η γραβιέρα και το

βούτυρο Κέρκυρας, το λάδι ελιάς και η ρίγανη.
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Γνωρίζοντας την Ελλάδα

Εκδρομή του Π.Σ. στην Κέρκυρα
Φωτογραφικό αρχείο 

Χρυσής Γιωτάκη.

Φωτογραφικά 

στιγμιότυπα

από την εκδήλωση του 

πανηγυριού

Φωτογραφικό αρχείο 

Χρυσής Γιωτάκη.

15 Αυγούστου στη Μανωλιάσσα
Ηγιορτή της Κοίμησης

της Θεοτόκου  αποτέ-

λεσε για ακόμα μια χρονιά,

ευκαιρία για επιστροφή

στα πάτρια εδάφη, σε ό-

σους από εμάς δεν είμαστε

στο χωριό,  και την πραγ-

ματοποίηση του καθιερω-

μένου πανηγυριού στις 15

και 16 Αυγούστου. 

Αϊ-Λιάς
Ανήμερα της γιορτής του Αϊ-Λιά, στις 20 Ιου-

λίου 2012, Μανωλιασσίτες και φίλοι, τηρώ-

ντας το έθιμο, ανέβηκαν στην κορυφή του Αϊ-

Λιά για να τον τιμήσουν. Τελέστηκε η Θεία

Λειτουργία, την εικόνα κράτησε η Αντιγόνη

Π. Γιωτάκη, ακολούθησαν τα κεράσματα, το

γλέντι και ο χορός που κράτησε μέχρι το από-

γευμα.

Φωτογραφικό αρχείο Χρυσής Γιωτάκη.

Φωτογραφικά

στιγμιότυπα 

από την 

αιμοδοσία στις

20 Αυγούστου

2012.

Φωτογραφικό

αρχείο Χρυ-

σής Γιωτάκη.

Αιμοδοσία

(…συνέχεια από τη σελίδα 1)

Έδωσαν αίμα οι εξής συγχωριανοί μας: Νίκος Ιω-

άννης, Μπέλλου Μαργαρίτα, Ντάφλος Λ. Νικό-

λαος, Μπάρκα Ελπινίκη, Γιώτης Χρήστος, Ζήκος Θεό-

δωρος, Γιώτης Βασίλειος, Νίκος Δημήτριος, Μπέλλος

Δημήτριος, Γιωτάκης Γρηγόριος, Ντάφλος Γ. Νικόλαος,

Μπέλλος Μιχαήλ, και Τζίμα Βαρβάρα η οποία έδωσε

αίμα στο Νοσοκομείο.

Λεζάντα: Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση στον Αϊ-Λιά στις 20 Ιουλίου 2012

…Συνέχεια από τη σελ. 1



Στις 7 Απριλίου, την ώρα

που ετοιμαζόμουν να βγάλω

τους άνδρες εξόδου, ακού-

στηκαν φωνές που έλεγαν να

μη βγει κανείς γιατί είχε γίνει

κίνημα. Πέρασα μία νύκτα α-

γωνίας. Την επομένη το πρωί,

όταν ανέβηκα στο κατά-

στρωμα, είδα απλωμένα πα-

νώ που έγραφαν στα αγγλι-

κά για την “κυβέρνηση των

Βουνών” και συνθήματα ζω-

γραφισμένα στην τσιμινιέρα. Φώναξα το ναύκληρο

να τα σβήσει και αυτός έβαλε έναν ναύτη που τα πέ-

ρασε με το χρώμα του καραβιού. Ήρθε το “επιτρο-

πάτο” από το Ιωνία και μου ζήτησε το λόγο αγριεμέ-

να.

Μέχρι τις 22 του μηνός πέρασα εφιαλτικές μέ-

ρες. Την ημέρα εκείνη, περιήλθε τα στασιασμένα

πλοία μία βενζινάκατος με τον πατριάρχη Αλεξάν-

δρειας Χριστόφορο, ο οποίος έκανε συστάσεις

στους στασιαστές να επανέλθουν στο δρόμο του

καθήκοντος γιατί είχαμε γίνει περίγελως Συμμάχων

και εχθρών.

Τα χαράματα της επομένης 23ης Απριλίου, έγινε

η αιματηρή ανακατάληψη των στασιασμένων αντι-

τορπιλικού Ιέραξ και κορβετών Αποστόλης και Σα-

χτούρης από το Άγημα Εμβο-

λής. Όταν έφεξε είδαμε στον

ιστό του Σαχτούρης να κυμα-

τίζει ο διακριτικός επισείων

του αρχηγού Στόλου. Τότε κα-

τάλαβα ότι το κίνημα είχε λή-

ξει.

Περίμενα ότι δεν θα αρ-

γούσε η σειρά μας. Είπα σε έ-

ναν ναύτη ηλεκτρολόγο τον

Αλέκο Ράμμο, να πέση στη

θάλασσα, να κολυμπήσει μέ-

χρι το Αργηχείο Στόλου και να

τους πει πώς είχαν τα πράγμα-

τα στο καράβι, συστήνοντάς

τους να μην αργήσουν να έρ-

θουν. Όταν τον είδαν οι στα-

σιαστές να απομακρύνεται α-

πό το Πάτμος, άρχισαν να τον

βρίζουν και, μετά, στράφηκαν

εναντίον μου, λέγοντας ότι ε-

γώ ήμουν ο υπαίτιος.

Πράγματι, έφθασαν μεγάλα φορτηγά αυτοκίνη-

τα, μας πήραν όλους και μας πήγαν, συνοδεία, στο

στρατόπεδο του Ναυτικού “Ποσειδών” και, κα-

τόπιν, πάλι με φορτηγά, σε ένα βρετανικό στρα-

τόπεδο στην Αμπρία, μέσα στην έρημο. Το στρα-

τόπεδο αυτό ήταν μικρό και εκεί είχαν συγκε-

ντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό κρατουμένων, όχι

μόνο από το Ναυτικό αλλά και από το Στρατό Ξη-

ράς. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος των Άγγλων, για-

τί οι του στρατού ήταν ιδιαίτερα φανατισμένοι.

Συνέχεια άκουγες κομμουνιστικά συνθήματα.

Εμένα με είχε πιάσει απόγνωση. “Τι γυρεύω εγώ

εδώ μέσα;” αναρωτιόμουν.

Μετά από λίγο, πήραν τους άνδρες του Ναυ-

τικού και μας πήγαν σε άλλο στρατόπεδο. Εκεί

μείναμε γύρω στο δεκαπενθήμερο, υπό αγγλική

φρούρηση. Γύρω-γύρω υπήρχαν σκοπιές με

Άγγλους στρατιώτες. Οι δικοί μας τους άρπαζαν

από κάτω και τους τραβούσαν μέσα. Κατόπιν

τούτου, οι Άγγλοι έφεραν ειδικούς φρουρούς,

Ιρλανδούς, σκέτα “ντερέκια”. Η πειθαρχία που

μας επέβαλαν οι οργανωμένοι κομμουνιστές ήταν

πολύ σκληρή. Από την άλλη πλευρά, δεν ήξερες

ποιος ήταν ο διπλανός σου και τι πίστευε και έτσι

δεν μιλούσες.

Ύστερα από δύο-τρεις μέρες, ήρθε μία ομάδα δι-

κών μας και Άγγλων αξιωματικών και μας είπαν ότι

θα φώναζαν τα ονόματά μας.

Κάθε ένας που θα άκουγε το ό-

νομά του, αν ήθελε να συνεχί-

σει να πολεμά στο πλευρό των

Συμμάχων, θα έπρεπε να κάνει

ένα βήμα μπροστά. Ανάσανα.

Όταν άκουσα το όνομά μου,

βγήκα μπροστά. Πολλοί έκα-

ναν το ίδιο, ωστόσο, οι πολλοί

περισσότεροι προτίμησαν να

μείνουν στα “σύρματα” και

μας έβριζαν “φασίστες”. Αυ-

τούς τους πήραν και τους πή-

γαν σε άλλο στρατόπεδο, α-

κόμα πιο μακρυά. Γλύτωσαν

τις κακουχίες του υπόλοιπου

διαστήματος του πολέμου και

γύρισαν στην Ελλάδα το 1945.

Μετά από 40 χρόνια “αποκα-

ταστάθηκαν” και πήραν και

βαθμούς.

Η κατάληψη της νήσου Έλβα 

και η επιστροφή στην Ελλάδα
Όσοι από το καράβι είχαμε βγει μπροστά επι-

στρέψαμε στο Πάτμος. Εκεί βρεθήκαμε προ μιας

τρομερής, πρωτόγνωρης, ανεξήγητης πειθαρχίας.

Στα μέσα Μαΐου του 1944, με τα πράγματα να έχουν

πια ησυχάσει, αποπλεύσαμε για την Μπιζέρτα, με

άλλα ναρκαλιευτικά, υπό τον πλωτάρχη Γ. Καρβέλη,

για την εκκαθάριση των ναρκοπεδίων της Τύνιδας.

Κυβερνήτης μας είχε παραλάβει ο Χιώτης έφεδρος

υποπλοίαρχος Μαθιός Λως και ύπαρχος ήταν ο έφε-

δρος σημαιοφόρος Μ. Φακής.

Η ναρκαλιεία, εκτός από επικίνδυνη, ήταν σκλη-

ρή και επίπονη εργασία, που απαιτούσε εξαιρετική

προσοχή στη ναυτιλία, με όλο τον κόσμο στο πόδι.

Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τον οποίο ναρ-

καλιεύσαμε μόνο στη διάρκεια της ημέρας και το

βράδυ αγκυροβολούσαμε σε κάποιο όρμο της πε-

ριοχής.

Η επόμενη σημαντική αποστολή μας ήταν η συμ-

μετοχή στην κατάληψη της νήσου Έλβας. Στα μέσα

Ιουνίου 1944, καταπλεύσαμε στη νησίδα Μανταλέ-

να της Σαρδηνίας, υπό τον πλωτάρχη Π. Μαυρομμά-

τη, μαζί με τα ναρκαλιευτικά Πάραλος, Κάσος και

Κως. Καθήσαμε μία μέρα και την επομένη, στις 2 το

πρωί της 15ης Ιουνίου, αποπλεύσαμε για την Έλβα,

να ναρκαλιεύσουμε την περιοχή στην οποία θα προ-

σέγγιζαν τα συμμαχικά πλοία που μετέφεραν στα

στρατεύματα. Πλησιάσαμε πολύ κοντά στην ακτή

και,, καθώς τα πυροβόλα των επακτίων οχυρώσεων

ήταν ψηλά στο βράχο, δεν μπορούσαν να χαμηλώ-

σουν τις κάννες τους αρκετά ώστε να μας κτυπή-

σουν. Έτσι, κάναμε τη δουλειά μας σχετικά άνετα, ε-

νώ εκατοντάδες αεροσκαφών σφυροκοπούσαν τις

γερμανικές θέσεις. Μετά, ήρθε η συμμαχική δύναμη

και αποβίβασε τα στρατεύματα. Οι Γερμανοί προέτα-

ξαν σθεναρή άμυνα και τα στρατεύματά μας χρειά-

στηκαν πάνω από 24 ώρες για να καταλάβουν το νη-

σί.

Συνεχίζεται
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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

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

Συνέχεια από το 

προηγούμενο φύλλο

Αρχείο Γ. Γούση

Ανατίναξη νάρκης στη διάρκεια

επιχείρησης ναρκαλιείας

Αρχείο Γ. Γούση

Ο σκοπός του Πάτμος και πίσω του, 

με το πηλίκιο, ο Γούσης



Ο Αρχηγός του Στρατού

Μακεδονίας, απαντών εις

τηλεγραφήματα του Υπουρ-

γού των Εξωτερικών περί

αλλαγής της διοικήσεως

του στρατού Ηπείρου, εξέ-

θεσεν εν υπομνήματι τας

γνώμας του περί της εν γέ-

νει εκστρατείας, υποστηρί-

ζων την αντίληψιν ότι δεν

θα ήτο σκόπιμος η εξασθέ-

νισις των εν τω ανατολικώ

θεάτρω ευρισκομένων δυ-

νάμεων, επί τω τέλει της ε-

νισχύσεως του Στρατού

Ηπείρου, και ότι εν ανάγκη

θα έδει να εγκαταλειφθή η

ιδέα της εκπορθήσεως των

Ιωαννίνων, του Στρατού

Ηπείρου περιοριζομένου εις

την αρχικήν του εντολήν,

της επιτηρήσεως και απα-

σχολήσεως του έναντι αυ-

τού εχθρού.

12 Δεκεμβρίου

Ι. Αποσπάσματα δεξιού.

Τα κεχωρισμένως κινούμε-

να σώματα προσκόπων του

αποσπάσματος Πραμάντων

έφθασαν την ημέραν ταύ-

την εις Αετορράχην και ού-

τω ετέθη υπό το Α’ μικτόν α-

πόσπασμα δύναμις 600 πε-

ρίπου ανδρών. Επίσης ο 1ος

λόχος του 3ου τάγ. Ευζ.

Αφιχθείς εις Αετορράχην, η-

νώθη μετά της μονάδος

του. Ον διοικητής του εις

Πράμαντα διανυκτερεύσα-

ντος και προερχομένου εκ

Γοτίτσης αποσπάσματος έ-

λαβεν επείγουσαν διαταγήν

όπως κατευθυνθή ταχύτατα

εις Αετορράχην. Αλλ’

ούτος, παρά την εξαι-

ρετικήν κόπωσιν των τμη-

μάτων του, είχε θέσει ήδη

από της μεσημβρίας εν πο-

ρεία δύο τάγματα μετά δύο

διμοιριών πολυβόλων, ό-

πως δια της γεφύρας Πλά-

κας κατευθυνθώσιν εις Αε-

τορράχην. Τα υπόλοιπα δύο

τάγματα μετά της λυομένης

ορειβ. Πυρ/χίας επρόκειτο

να αναχωρήσωσι την επο-

μένην προς την ιδίαν κατεύ-

θυνσιν.

Τα αναχωρήσαντα τάγμα-

τα έφθασαν την εσπέραν εις

Κουσοβίτσαν ένθα διενυ-

κτέρευσαν.

ΙΙ. Εις τον τομέα του Α’ μι-

κτού αποσπάσματος ουδε-

μία σοβαρά ενέργεια εγένε-

το καθ’ όλην την ημέραν.

ΙΙΙ. Το Β’ μικτόν απόσπα-

σμα επίσης ουδόλως ηνω-

χλήθη υπό του εχθρού. Η

6/4 πεδ. Πυρ/χία έβαλλε

καθ’ όληυν την ημέραν ενα-

ντίον του πυρ/κού του Μπι-

ζανίου και κατά του προ της

Αετορράχης εχθρικού πεζι-

κού, προκαλέσασα την βο-

λήν του αντιπάλου

πυρ/κού.

IV. Εις τον τομέα της ΙΙ

Μεραρχίας εξηκολούθει

κατά την νύκτα, ιδία προς το

δεξιόν, η διαρροή προς τα

οπίσω των ανδρών των εν

τη πρώτη γραμμή τμημά-

των. Πλην ο εχθρός δεν έ-

δειξε σημεία δραστηριότη-

τος, ούτω δε επετεύχθη η

διάθεσις του ανεξαρτήτου

τάγματος και του ΙΙ/7 τοιού-

του εκ του αριστερού εις το

δεξιόν. Αλλά και των ταγμά-

των τούτων η συνοχή δεν

συνεκρατήθη και οι άνδρες

αυτών διέρρευσαν προς τα

οπίσω. Παρέστη ανάγκη να

καλυφθή το κενόν δι’ επε-

κτάσεως του μετώπου του

ΙΙ/15 τάγματος.

Ο διοικητής του 1ου

συν/τος πεζικού προσπα-

θών να ανασυντάσση τους

φεύγοντας, συνεκέντρωνεν

ομάδας ανδρών, τας οποίας

ώθει εις την πρώτην γραμ-

μήν. Η συγκράτησις όμως

αυτών ήτο δυσχερής, και η

διαφυγή των περισσοτέρων

κατέστη αδύνατον να προ-

ληφθή.

Η διοίκησις της ΙΙ Μεραρ-

χίας προ της καταστάσεως

ταύτης, διέταξεν αρχικώς,

περί την 10ην, όπως η Ι/2

μοίρα πεδ. Πυρ/κού ενισχύ-

ση δια των πυρών της το πε-

ζικόν, την δε 13.10’ ώραν έ-

δωσεν εντολήν προς το 1ον

σύν/μα πεζικού, όπως ε-

ναλλάσση κατά το δυνατόν

τα εν τη πρώτη γραμμή τμή-

ματά του. Επίσης, ένεκα της

εξαιρετιοκής κοπώσεως των

εν γραμμή τμημάτων του α-

ριστερού, διέταξε την ανά-

ληψιν της κατοχής των θέ-

σεων αυτού υπό τριών λό-

χων του 3ου συν/τος πεζ.

Και ενός του 1ου τοιούτου,

αντικαθιστωμένων των κα-

ταπεπονημένων τμημάτων,

άτινα θα συνεκεντρούντο

ολίγον προς τα οπίσω δι’ α-

νάπαυσιν. Τέλος, δε δια γε-

νικής διαταγής προς τους α-

ξιωματικούς και τους οπλί-

τας συνέστησεν εγκαρτέρη-

σιν και εμμο-

νήν εις τον α-

γώνα.

Αποτέλεσμα

των ληφθέ-

ντων μέρτων

υπήρξεν η δια-

τήρησις των

θέσεων των

κατεχομένων

υπό των τμη-

μάτων, παρά

τας από της

πρωΐας επιμό-

νους προσπα-

θείας των

τούρκων.

Εν τω μεταξύ

κατεβάλλετο

προσπάθεια

δια την τάξιν

προς πυροβό-

λησιν του πυροβολικού.

Πράγματι ο διοικητής του

λόχου μηχανικού της ΙΙ Με-

ραρχίας ανέφερεν ότι μέχρι

της μεσημβρίνας της 13ης

Δεκεμβρίου θα επερατούτο

η κατασκευή οδού μέχρι της

θέσεως ένθα ήτο πρότερον

τεταγμένη η 7/2 πυρ/χία,

εις τρόπον ώστε θα ήτο δυ-

νατόν να κινηθώσι προς τν

θέσιν ταύτην πεδ. Πυρ/χίαι.

Μερίμνη του ιδίου διοικη-

τού εγένετο η χάραξις και

νέας οδού προς μεταφοράν

και άλλου πεδινού πυρ/κού

επί των υψωμάτων Άνω Θε-

ριακίσι, αρξαμένης μάλιστα

και της εκτελέσεως της ερ-

γασίας.

Η βαρεία πυρ/χία των 105

αφιχθείσα την 10.30’ ώραν

εις Κανέταν, έταξε παρά τον

αυχένα μέχρι της εσπέρας

δύο πυροβόλα της, εζήτησε

δε την αποστολήν συνερ-

γείου προς εγκατάστασιν

των τηλεφωνικών της γραμ-

μών. Ο διοικητής του 2ου

συν. Πεδ. Πυρ/κού, υπέβα-

λε λεπτομερή αναφοράν

προς το Αρχηγείον υποστη-

ρίζων ότι ο μονομερής αγών

του πυρ/κού καθίστατο ά-

σκοπος, άνευ της υπάρξεως

ισχυράς πεζικής δυνάμεως,

η οποία θα ηδύνατο να ε-

νεργήση εναντίον του ε-

χθρού.

Δυτικώτερον της ΙΙ Με-

ραρχίας το απόσπασμα Ολύ-

τσικα αφήκεν εις Αγίαν Ανα-

στασίαν 100 άνδρας και

τους υπολοίπους 250 συνε-

κέντρωσεν εις Μπαουσιούς.

Εντολή του Αρχηγού του

Στρατού Ηπείρου διετάχθη

το απόσπασμα όπως αχθή

εις Βαρυάδες, αφού αφεθή

εις Δύο Βουνά και Μπαουσι-

ούς ανάλογος δύναμις.

Ο Αρχηγός του Στρατού

Ηπείρου, παρακολουθών

την κατάστασιν, εξέδωκε

τας κάτωθι διαταγάς:

1)Όπως ολόκληρος η υπό

τας διαταγάς του Β’ μικτού

αποσπάσματος ΙΙΙ/4 πεδ.

Μοίρα καταλάβη θέσεις και

εκτελέση βολήν κατά του ε-

χθρού, τον οποίον να παρε-

νοχλή συνεχώς. Όπως ολό-

κληρον το 15ον σύν. Πεζ.

Συγκεντρωθή εις το δεξιόν

και αποτελέση μέρος του Α’

μικτού αποσπάσματος αντί

του 7ου και 10ου τάγ. Ευζ.

Και του 1ου τάγματος Κρη-

τών, διατιθεμένων εις το Β’

μικτόν απόσπασμα.

2)Όπως η Ίλη Ιππικού ε-

πανέλθη εις Φιλιππιάδα.

3)Όπως τριακόσιοι περί-

που άνδρες, οίτινες είχον α-

φιχθή εκ του εσωτερικού, α-

χθώσιν εις Χάνι Σεφήκ Μπέη

και διατεθώσιν εις την ΙΙ Με-

ραρχίαν.

Ωσαύτως, ανέφερεν εις το

Υπουργείον των Στρατιωτι-

κών την διατήρησιν και κατά

την ημέραν ταύτην των κα-

τεχομένων θέσεων, επί

πλέον δε εζήτησε και πάλιν

πληροφορίας εάν ήτο δυνα-

τόν η VI Μεραρχία να κατευ-

θυνθή εκ Κορυτσάς προς Ιω-

άννινα.

Εις τούτο το Υπουργείον

απήντησεν ότι ήτο αδύνα-

τος η προέλασις της VI Με-

ραρχίας προς Ιωάννινα εκ

Κορυτσάς και ότι θα κατηθύ-

νετο αύτη δια Μετσόβου ε-

ναντίον των Ιωαννίνων. Επί

πλέον δι’ ετέρου τηλεγρα-

φήματος εγνώριζεν εις το

Αρχηγείον ότι ηδύνατο τού-

το να χρησιμοποιήση τας

δια την IV Μεραρχίαν απο-

στελείσης εκ 1850 ανδρών

ενισχύσεις προς συμπλήρω-

σιν των αναγκών των στρα-

τευμάτων του Στρατού

Ηπείρου. Επί τηλεγραφήμα-

τος αν ήτο απαραίτητος η α-

ποστολή βαρέος πυρ/κού

των 120, το Αρχηγείον απή-

ντησεν ότι θα συνετέλει

τούτο εις την ευχερεστέραν

εκπόρθησιν των Ιωαννίνων.
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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 Επιτελείου Στρατού

Η μάχη της Μανωλιάσσας
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Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Η τάβλα είναι ξύλινη στρογγυλή

κατασκευή με πόδια, της οποίας το

ύψος δεν υπερβαίνει τα 25 εκατο-

στά. Πάνω στην τάβλα έβαζαν τα

φαγητά, το ψωμί, τα χουλιάρα και τα

πιρούνια και γύρω-γύρω κάθονταν

τουλάχιστον οχτώ άτομα για να δει-

πνήσουν. Είναι χρήσιμο αντικείμενο

για πολυμελή οικογένεια. 

Σοφράς ή τάβλα

Οικιακά σκεύη

Συνεχίζοντας από το προηγούμενο

φύλλο την αναφορά μας στα επαγγέλμα-

τα που χάθηκαν και στο βαρελά, αναφέ-

ρουμε περισσότερα στοιχεία για την κάδη

και τη χρήση της. Η κάδη είναι δοχείο με-

γάλων διαστάσεων από ξύλο, κατά το

πλείστον δρύινο, για μεγάλη στερεότητα.

Οι δούγες του αγγείου συγκρατούνται με

στεφάνια κέδρινα. Η κάδη καταλαμβάνει

μια γωνία στο κατώγι και τοποθετείται πά-

νω σε πέτρες. Μέσα στην κάδη συγκε-

ντρώνεται ο μούστος για να γίνει η ζύμω-

ση, το βράσιμο. Μετά τον τρύγο, τα στα-

φύλια πατιούνται και ο χυμός με τα πατημένα στέμφυλα μπαίνουν

στην κάδη για πολλές μέρες για να βράσει το κρασί. Η κάδη στο κά-

τω μέρος έχει πίρο για να ρέει το κρασί. Για να γίνει η μετάγγιση

του κρασιού, τοποθετούμε κάτω από τον πίρο λέβητα και ανοί-

γουμε τον πίρο. Όταν γεμίσει ο λέβητας χύνουμε το μούστο στα

βαρέλια όπου και θα παραμείνει. Στην κάδη παραμένει η μάζα από

τα στέμφυλα. Τα στέμφυλα είναι αυτά που θα βράσουν με τη γνω-

στή διαδικασία της απόσταξης για να παραχθεί η ρακή.

Η κάδη

Ζάντσα (η)

Τα νάζια, οι ιδιοτροπίες, τα

καμώματα αλλά και τα ελατ-

τώματα, οι κακοτροπίες.

«Ζαντσιάρικο μουλάρι», αυ-

τό που κλωτσάει, που δεν

φορτώνεται εύκολα. «Έβγα-

λε ζάντσες τώρα στα γεράμα-

τα».

Κλιάστρα (η)

Το πρώτο παχύ γάλα προβα-

τίνας μετά τη γέννα. Τρώγε-

ται και με ζάχαρη σα γλύκι-

σμα.

Μπουκουβάλα (η)

Φαγητό που γινόταν ως εξής:

Έλιωναν και έκαιγαν το βού-

τυρο/ λάδι που υπήρχε στο τη-

γάνι και μετά έτριβαν μέσα

ψωμί καλαμποκίσιο (μπο-

μπότα). Το  ανακάτευαν να

ποτιστεί και το έτρωγαν.

Στομώνω

Γυρίζω προς τα πίσω, εμποδί-

ζω τα ζώα να συνεχίσουν την

πορεία τους, μπαίνω μπρο-

στά. 

Τσιουκάνι (το)

Το «τροκάνι», πλακερό χάλ-

κινο κουδουνάκι με γλωσσί-

δι, που το κρεμούν στο λαιμό

των ζώων.

Στρούγκα (η)

Υπαίθριος περιφραγμένος

χώρος στον τόπο καλοκαιρι-

νής διαμονής του κοπαδιού.

Είχε μια πλατιά είσοδο και

μια στενή έξοδο για το άρμεγ-

μα των ζώων. 

Ηπειρώτιο ποιμενικό λεξιλόγιο

Για να φτιάξουμε ένα ταψί παραδοσιακής μπατσάρας θα

χρειαστούμε:

συνολικά περίπου 1 κιλό χόρτα διάφορα. 

Συγκεκριμένα:

⁃μια χεριά πράσα

⁃μια χεριά σέσκουλο

⁃μια χεριά λάπατα
Συμπληρωματικά ακόμα, θα χρειαστούμε:

⁃Μαϊντανό

⁃Δυόσμο

⁃1/2 κιλό κολοκύθι

⁃200 γραμ. Φέτα

⁃3 ποτήρια νερού αλεύρι, καλαμποκίσιο

⁃2 ποτήρια λάδι

⁃αλάτι, μαυροπίπεδο

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά όλα τα χόρτα, τα κόβουμε και τα ανακα-

τεύουμε. Τρίβουμε κολοκύθια και τη φέτα, και ανακατεύου-

με όλα ξανά. Ρίχνουμε στο μίγμα, δύο ποτήρια από το αλεύ-

ρι, το αλάτι και το μαυροπίπεδο και ανακατεύουμε μέχρι τα

χόρτα να μαραθούν.

Αλείφουμε το ταψί με λάδι. Το-

ποθετούμε το μίγμα στο ταψί

και το πατάμε δυνατά να

στρώσει. Πασπαλίζουμε

με το αλεύρι καλαμποκί-

σιο (ένα ποτήρι) και ρί-

χνουμε το λάδι γύρω-γύ-

ρω. Ραντίζουμε με λίγο νε-

ρό με τα χέρια, για να βραχεί

το αλεύρι.

Ψήνουμε στο φούρνο σε θερμοκρασία 200 βαθμών, ή στη

γάστρα, αν διαθέτουμε. Όταν πάρει όψη, χαμηλώνουμε

θερμοκρασία.

Για να ψηθεί η μπατσάρα, χρειάζεται μιάμιση ώρα.

Καλή επιτυχία και καλή όρεξη.

Ηπειρώτικη Συνταγή
Μπατσάρι ή μπατσαριά

Παραδοσιακή, υγιεινή, θρεπτική

Λίγις μέρις πριν του δεκαπενταύγουστου, μι σήκουσι

η βάβω μ’ να πάμι στα ρόγγια.

Άιντι, σιούκ’ πιδί μ’ να φύουμι πριν βγει ου ήλιους και

μας βαρέσ’ στον κεφάλ’. 

Μμμμ! Άσιμι…

Σιούκ’ ωροτιναμμένο κι θα μας πιάκι του μισ’μέρ’…

ρίξι λίγου νιρό στα μούτρα να ξινυστάξ’ς κι να σφύ’ουν οι

τσίμπλις, άκ’σις?

Τα πιριθώρια στένεψαν, πιτάχτ’κα απάν γλήουρα κι

ώσπου ν’ ανέβ’ η βάβω απ’ το κατώι, ’γω ήμαν καβάλα

στ’ Μαρίτσα. Στου δρόμου, κοντά στου μισοχώρ’, αντα-

μώσαμαν το Γιωργο-Μπόμ, τουν καλ’μερήσαμαν και

πιάσαμ’ την κατηφόρα στ’ γιλαδόστρατα. Στου κιφαλό-

βρυσου, η βάβω μ’ ανταμώθ’κι μη τ’ γυναίκα τ’ Μπαλα-

τσού απ’  τσ’ Μιλιγγούς. Σα χουριανές, είπαν η μια στ’ν

άλλη όλα τα κ’τσομπολιά τσ’ Μιλιγγούς κι τσ’ Μανω-

λιάσσας. Πήραμαν του δρόμου δίπλα στου πουτάμ’ κι

προυχουράγαμαν ανάμεσα από βατσνιές. Από ’δω κι α-

πό ’κεί στα χουράφια κόσμους πουλύς. Άλλοι έκοβαν

χουρτάρια, άλλοι πότ’ζαν, άλλοι καβάλαγαν ξύλα. Στα

πρώτα χουράφια ήταν οι Τζαλαίοι, απέναντι οι Νικάτες,

πιο κάτω οι Λιονταίοι, οι Μπελλαίοι…κόσμους να ιδούν

τα μάτια σας. Πηράσαμαν κι απ’ του μύλου τ’ Καρα-

γιάνν’  κι αφήκαμαν μια μιριά βρίζα για άλισμα. Δεν του

κατάλαβα για πότι φτάκαμ’ν στ’ Ντιμονιάρ’. Πόσο μ’α-

ρεσε να πιρνάω ανάμεσα απ’ αυτά τα πανύψηλα βράχια

πού ’πεσαν πάνω στου π’τάμι κ’ έφκιακαν ένα γιοφύρ’,

πραγματικό μνημείο. Σ’ αυτό το γιοφύρ’ έχω φανταστεί

τα πιο αφύσ’κα πράματα. Τι νιράϊδες, τι ξωτικά εμφανί-

ζονταν… τι πιρίεργες μουσικές συντρόφευαν τ’ς εικό-

νες. Πιο κάτ’, απ’ τη μιριά τσ’ Ολύτσ’κας, του σπίτ’ τ’ Γλη-

γόρ’ Τζέλα απ’ τσ’ Μιλιγγούς έμνισκι χρουν’κίς εκεί. Στ’

ράχη Τσιώλ’ κατήβ’κα απ’ τ’ν καβάλα, δεν μπόρ’γα να

σταματήσου π’θινά απτ’ κατηφόρα τ’ μεγάλ’, ροβόλαγα

στου λαιμό τσ’ Μαρίτσας. Και στου ξύλινου γιοφύρ’ τ’

Γιωργ’ Μώκ’ ρίχτ’καμαν απέναντι κι φτάκαμαν στα ρόγ-

για, στα χουράφια μας. Ου ήλιους είχι φτάκ’ απάν’ άπ’

τ’ν πλακαριά. Μπαίνοντας στον ξάριο, η βάβω ξισαμά-

ρουσι του μπ’λάρ’, μ’ έβαλι να του κρατάου απ’ του καπί-

στρ’ μι μια τριχιά μιγάλ’ και πήγι να γυρίσ’ του νιρό. Σι

λίγου, φουνές ακούονταν, η βάβω τσακώνονταν μι το

Γληγόρ-Τζέλα γιατί δεν την άφ’νι να γυρίσ’ του νιρό.

Ικείνους πότ’ζι όποτι ήθιλι. Για καλό μας, πέρναγι ου

δραγάτ’ς που κανόν’ζι για το νιρό κι μισολάβ’σι για να

πουτίσουμι. Η βάβω πότ’ζι, κι εγώ δίπλα στου πουτάμ’

κράταγα τ’ν τριχιά απ’του μπ’λάρ κι αναποδογύρ’ζα τ’ς

πέτρες για να βρω κανα καβούρ’. Λίγου πριν φύ’ουμι μ’

έβαλι και μάζιψα φασ’λάκια. Έμασα κανά-δυο βρα-

σιές, παραπάνω από μ’σό τρουβά. Γύρ’σαν τ’ απόσκια

στα ρόγγια, η μέρα σώθ’κι, του πότ’σμα σκόλασι «κακήν

κακώς» κι μεις πήραμαν του δρόμου τ’ γυρισμού. Η βά-

βω έδεσε λίγες χλωρές καλαμποκιές από τη μια κι απ’ τ’ν

άλλ’ κρέμασι τσ’ τροβάδις, τουν έναν μι τα φασ’λάκια κι

τουν άλλουν μι τσ’ ρόκις κι μόλις βγήκαμαν στ’ ίσιου στ’

ράχ’ Τσιώλ, ικείν’ μπήκι καβάλα γυνικεία κι ’γώ στα κα-

πούλια. Σαν τώρα το θυμάμι. Μέχρι να βγούμι στου χου-

ριό, έπεσα πέντε-έξι φορές…ευτυχώς που δεν κλότσαγε

η Μαρίτσα και στην επόμενη ξεροληθιά, ξανά στα κα-

πούλια. Τα γόνατα κ’ οι αγκώνες ήταν γεμάτα κόρες α-

πό τα πουλλά πισίματα…

Ο παππούς.

Οκτώβριος ή Οκτώβρης ή Οχτώβρης. Ο Οκτώβριος

δε γράφεται με «μ» όπως οι διπλανοί του μήνες, Σε-

πτέμβριος, Νοέμβριος ή Δεκέμβριος. Είναι ο δεύτερος

μήνας του φθινοπώρου, ο δέκατος του έτους και έχει 31

ημέρες. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας με τα πρωτοβρόχια

και τα χρυσάνθεμα που βαφτίστηκαν αϊδημητριάτικα.

Για τους γεωργούς είναι ο μήνας της σποράς. Είναι η ε-

ποχή που πρωτανθίζουν τα κυκλάμινα σε πλαγιές και

βράχια. Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26

του μήνα έχει δώσει στον Οκτώβριο την προσωνυμία

«Αϊ-Δημήτρης». Ο Οκτώβριος συνδέεται επίσης στενά

και με τρία σημαντικά ορόσημα της πρόσφατης ιστο-

ρίας μας: την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26

Οκτωβρίου 1912, την απόρριψη του φασιστικού τελεσί-

γραφου στις 28 Οκτωβρίου 1940 και την απελευθέρωση

της Αθήνας, στις 12 Οκτωβρίου 1944. Ο μήνας πήρε την

ονομασία από τη λατινική λέξη octo (οχτώ) στα ρωμαϊ-

κά χρόνια επειδή ήταν ο όγδοος μήνας. Αργότερα, όταν

έγινε δέκατος, δεν άλλαξε το όνομά του. 

Παροιμίες για τον Οκτώβριο:

-Οκτώβρης και δεν έσπειρες, οκτώ σπυριά δεν κάνεις. 

-Αν δε βρέξει, ας ψιχαλίσει, πάντα κάτι θα δροσίσει.

-Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδού-

νια. 

-Οκτώβρης-Οκτωβροχάκης, το μικρό καλοκαιράκι. 

-Άι-Δημητράκη μου, μικρό καλοκαιράκι μου. 

-Τ’ Αϊ Λουκά σπείρε τα κουκιά.

-Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα ‘χεις. 

-Οκτώβρης και δεν έσπειρες, οκτώ σακιά δεν γέμισες.

-Αν βρέξει ο Οκτώβρης και χορτάσει η γη, πούλησε το σι-

τάρι σου κι αγόρασε βόδια. 

-Αν δεν χορτάσει ο Οκτώβρης τη γη, πούλησε τα βόδια

σου κι αγόρασε σιτάρι.

-Αν δε βρέξει, πως θα ξαστερώσει; 

-Οκτώβρης βροχερός, Οκτώβρης καρπερός.

-Ο καλός ο νοικοκύρης, ο λαγός και το περδίκι, όταν

βρέχει χαίρονται. 

-Μακριά βροντή, κοντά βροχή.

-Τ’ Άι-Δημητριού, τι είσαι ‘σύ και τι ́ μαι εγώ, λέει το νιο

κρασί στο παλιό. 

-Οκτώβρη και δεν έσπειρες, λίγο ψωμί θα πάρεις.

-Βαθιά τ’ αυλάκια, να φουντώσουνε τα στάχυα. 

-Δεύτερο αλέτρι, δεύτερο δεμάτι.

-Άσπορος μη μείνεις, άθερος δεν μένεις. 

-Τα σταφύλια τρυγημένα και τα σκόρδα φυτεμένα.

-Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη, έχει οχτώ σειρές στ’ α-

λώνι.

-Οκτώβρης και δεν έσπειρες, οκτώ σωρούς δεν έκανες.

-Οκτώβρης και δεν έσπειρες, τρία καλά δεν έκαμες. 

-Οκτώβρης και δεν έσπειρες, καρπό πολύ δεν παίρνεις.

Οι μήνες: Οκτώβριος

Το πότ’σμα στα Ρόγγια

Γυρνώντας στα περασμ ένα



Αγαπητοί  συγχωριανοί, φίλες και

φίλοι, γεια σας

�Όλα είναι μια γλυκιά ανά-

μνηση. Το πανηγύρι στον Αϊ-

Λιά, το πανηγύρι στην Παναγία, η

αντάμωση με τους γονείς και τους

φίλους μας. Οι Μανωλιασσίτες α-

πέδωσαν την πρέπουσα τιμή στη

μνήμη της Παναγίας στις 15 και 16

Αυγούστου· το χωριό μας πανηγύ-

ρισε για δυο βράδια. 

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και

διασκέδασε με το καλλιτεχνικό

συγκρότημα του κλαρινίστα Απ.

Μετσοβίτη, όπου τραγούδησαν οι

Κονοσπίρης και Ζούπας. Το γλέντι

κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές

ώρες και τα δύο βράδια. Όλοι έμει-

ναν ευχαριστημένοι. Και του χρό-

νου!

Ανανεωμένοι από το αντάμωμα

των αγαπημένων μας προσώπων

και γεμάτοι εικόνες και αρώματα,

επιστρέψαμε ο καθένας στη θέση

του. Επιστρέψαμε και αυτή τη φο-

ρά, χωρίς να κάνουμε σχέδια για το

αύριο· ποιο αύριο? Ποιος ξέρει αν

θα υπάρχει αύριο, που λέει και το

άσμα. Ποιο αύριο που όλα έχουν

γκρεμιστεί, δεν έχει μείνει τίποτα

όρθιο, θαρρείς πως βάλθηκαν να

μας ξεκάνουν. Τα μέτρα δεν έχουν

τελειωμό, υπονομεύουν την ύ-

παρξή μας και υποθηκεύουν το

μέλλον της Ελλάδας. Όχι, δε θα

τους περάσει , δε θα μας τελειώ-

σουνε, αντιστεκόμαστε με όλη τη

δύναμη της ψυχής μας. Μας αξίζει

μια καλύτερη ζωή.

�Στις 13 Αυγούστου είχαμε

την παρουσίαση του βιβλί-

ου «Η Μανωλιάσσα, Ηρωική και αι-

ματοβαμμένη», που έγραψε ο αεί-

μνηστος δάσκαλος Λευτέρης Κο-

λιός. Η παρουσίαση του βιβλίου έ-

γινε από την οικογένεια του Λευ-

τέρη, τη σύζυγό του Μαρία, το γιο

του Γιάννη και τη νύφη του Αντιγό-

νη. Μας ρωτάτε και παράλληλα

μας ζητάτε, να γράψουμε για πα-

ραλείψεις και λάθη. Μέσω της στή-

λης, σας απαντάμε πως το βιβλίο

ακόμα δεν έφτασε στην εφημερί-

δα μας. Σε ανάλογες περιπτώσεις,

ενημερώνονται πρώτα οι φορείς

αλλά αυτή τη φορά δεν ίσχυσε αυ-

τό το δεδομένο… Όταν αξιωθούμε

να έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο

και αφού το διαβάσουμε, θα εκ-

φράσουμε και τη γνώμη μας.

�Ύστερα από παράπονα που

δεχτήκαμε για τη στέγη του

Πνευματικού Κέντρου Μανωλιάσ-

σας, επικοινωνήσαμε με τον πρόε-

δρο του Τοπικού Συμβουλίου Μα-

νωλιάσσας Δημήτρη Μπέλλο και

μας απάντησε για το θέμα: Από το

Μάιο πηγαινοέρχεται στη γραμμα-

τεία του Δήμου Ιωαννιτών για τη

στέγη. Αρχικά του είπαν να περιμέ-

νει και στείλουν ειδικό. Στη συνέ-

χεια, γενικεύτηκε για όλα τα θέμα-

τα του χωριού μας, μικρά και μεγά-

λα. «Αφού δεν υπάρχουν χρήματα,

τι να κάνουμε?» Και οι 17.000 ευρώ

από τις κεραίες δε θα μας δοθούν.

Και εδώ η απάντηση υπαλλήλου:

«Τώρα τι ψάχνεις? Δε βλέπεις τι γί-

νεται? Σε λίγο δε θα μπορούν να

πληρωθούν ούτε οι υπάλληλοι

του Δήμου.» Έτσι έχουν τα πράγ-

ματα.

Τελικά το πρόβλημα της στέγης α-

ναλαμβάνει να το λύσει ο πρόε-

δρος με προσωπικά έξοδα.

�Οι ενώσεις αγροτικών συνε-

ταιρισμών και οι κτηνοτρό-

φοι επιστρατεύουν κάθε τρόπο και

μέσον για να μπλοκάρουν την ο-

λοκλήρωση της συμφωνίας για

την εξαγορά της γαλακτοβιομηχα-

νίας «Δωδώνη» από την εταιρία

Strategic Initiatives. Αναμένονται

δυναμικές κινητοποιήσεις. 

�Μετά την άπνοια που επι-

κρατεί σε τοπικό επίπεδο

στο χωριό μας ήρθαν και τα νέα α-

πό το Συμβούλιο της Τοπικής Κοι-

νότητας Μανωλιάσσας και επιβε-

βαιώνουν την κατάσταση στην ο-

ποία βρίσκεται ο δήμος. Το Συμ-

βούλιο συνεδριάζει, στέλνει τις α-

ποφάσεις του στο δήμο αλλά ο δή-

μος αδυνατεί να ανταποκριθεί. Η

απάντηση είναι η ίδια, δεν υπάρ-

χουν χρήματα. Παρόλα αυτά, δια-

βάζουμε στις ανακοινώσεις του

δήμου για έργα που είναι ενταγμέ-

να στο ΕΣΠΑ και έργα που είναι στο

πρόγραμμα Αγροτικής Αλληλεγ-

γύης. Αυτά τα έργα πώς γίνονται?

Αυτές τις μέρες μάλιστα στο Ασβε-

στοχώρι, άρχισαν οι εργασίες για

τη διαμόρφωση της πλατείας. Ανα-

ρωτιόμαστε μήπως είναι θέμα κα-

λύτερης διεκδίκησης, μήπως δεν

έγιναν έγκαιρα και συντονισμένα

οι απαραίτητες ενέργειες? Επίσης,

διαβάζουμε πάλι σε ανακοινώσεις

του δήμου, ότι στο ΕΣΠΑ υπάρχουν

χρήματα αλλά ο δήμος δεν έχει ώ-

ριμα και προς ένταξη έργα. Εύλογα

ρωτάμε: γιατί ο δήμος δεν έχει ώ-

ριμα έργα? Τι φταίει? Γιατί δεν ωρι-

μάζουν? Στο ψυγείο τα κρατάει?

Και ας μας πει πότε επιτέλους θα

ωριμάσουν!

Καλό Χεινόπωρο,

ο παλιός.
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Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 

Όταν βγάνεις κι δε βάνεις, γλήγορα στον πάτο φτάνεις

Ματιές στο παρελθόν

Λεζάντα: Διακρίνονται από δεξιά προς τα αριστερά όρθιοι οι: Βασιλική Ε. Γιωτάκη,

Βασιλική Δ. Μπέλλου, Αναστασία Ν. Κολιού, Βασίλης Ν. Κολιού και Ζωίτσα Κ. Τζί-

μα. Καθιστοί οι: Αφροδίτη Δ. Μπέλλου, Κώστας Ε. Γιωτάκης, Γιαννούλα Δ. Μπέλλου

και Αικατερίνη Ε. Μπέλλου. Δεκαετία ’70.

Φωτογραφικό αρχείο Παύλου Δ. Μπέλλου.

Χρήστος Ν. Ντάφλος και Χαρίλαος Γ. Ίσκος: δύο Μανωλιασσίτες

κυνηγοί τη δεκαετία ’70.

Φωτογραφικό αρχείο Κ.Π. Γιωτάκη.


