
Το μνημείο πεσόντων στις μάχες της Μανωλιάσσας
είναι γεγονός. Το «δίδυμο» της φωτογραφίας είναι
το μνημείο που ανεγέρθη για τους πεσόντες του

Ελληνικού Στρατού και των εθελοντικών σωμάτων από όλη
την Ελλάδα και την Κύπρο στις μάχες της Μανωλιάσσας.
Μια μαρμάρινη πλάκα που φέρει τα ονόματα των διακο-
σίων εξήντα πεσόντων στη Μανωλιάσσα κατά τους Βαλ-
κανικούς πολέμους, στήθηκε στη θέση «Εικόνισμα» του χω-
ριού μας. Δίπλα στη μαρμάρινη πλάκα, στέκεται ο Μα-
νιάτικος πύργος που έφεραν σύλλογοι από τη Μάνη για να
τιμήσουν και αυτοί τους νεκρούς τους. Ένα αίτημα δεκα-

ετιών και χρέος της πολιτείας, το πραγματοποίησαν οι φο-
ρείς της Μανωλιάσσας, η Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσ-
σας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Αδελφότητα. Η πολι-
τεία, για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιω-
αννίνων, ενέταξε και τη Μανωλιάσσα στον εορτασμό των
εκδηλώσεων. Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν
στις 22 Φεβρουαρίου με την παρουσία πολιτικών, στρα-
τιωτικών και θρησκευτικών αρχών.  

Την 21 του Φλεβάρη 1913, η Ήπειρος, ολάκερη η Ελλά-
δα πανηγύριζε την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαν-

νίνων, της πόλης των θρύλων και των παραδόσεων, της πό-
λης  των αγώνων και των γραμμάτων. Τα Ιωάννινα ήταν 500
χρόνια κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό και κατάφεραν να γί-
νουν οικονομικό, πνευματικό και πολιτισμικό κέντρο του
Ελληνισμού.

Ένας αιώνας πέρασε από τότε που ο Ελληνικός λαός τρα-
γουδούσε με υπερηφάνεια: «Τα πήραμε τα Γιάννενα/ μάτια
πολλά το λένε /όπου γελούν και κλαίνε»

Την 21η του Φλεβάρη 2013 γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από
την επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και τιμήσα-
με όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά. 

Η Ελλάδα το 1893 είχε πτωχεύσει και είχε βυθιστεί στην
Εθνική ταπείνωση το 1897. Η ηγεσία της όμως ήταν έντιμη
και αφοσιωμένη στην πατρίδα. Οι δύο Βαλκανικοί πόλεμοι
αποτελούν το μεγαλύτερο στρατηγικό επίτευγμα του Ελλη-
νισμού μετά το 1821. Η Ελλάδα μέσα σε δέκα μήνες, από την
5η Οκτωβρίου 1912 μέχρι τον Ιούλιο 1913, διπλασίασε την
έκτασή της από 61.211 τετρ. χιλιόμετρα σε 102.308 τετρ. χι-
λιόμετρα και υπερδιπλασίασε τον πληθυσμό της από 2.631.952
σε 4.718.221 κατοίκους. 

Οι παράγοντες που οδήγησαν τους Έλληνες στην Ελευ-
θερία ήταν η ενότητα και ομοψυχία του στρατού, της πολι-
τειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η μεγαλόπνοη,
διπλωματική διορατικότητα και η σχεδίαση και εκτέλεση των

επιχειρήσεων από τον τότε πρωθυπουργό και υπουργό εξω-
τερικών Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Αρχιστράτηγο Κων-
σταντίνο. Η αδυναμία των Τούρκων να μεταφέρουν ενισχύ-
σεις από την Μικρά Ασία της κυριαρχίας του Ελληνικού στό-
λου στο Αιγαίο. Το υψηλό ηθικό, η μαχητική ικανότητα και
αυταπάρνηση των αξιωματικών και οπλιτών. Υπερασπιζό-
μενοι πανάρχαιες αρετές του λαού μας, έκαναν την Ελλάδα
μεγάλη και ξακουστή. Μακάρι οι ηγεσίες μας σε όλες τις δύ-
σκολες στιγμές του Εθνικού μας βίου να αίρονται στο ύψος
εκείνων των στιγμών· θα αποφεύγαμε την ταπείνωση που βιώ-
νουμε.

Σήμερα η πατρίδα μας, ένα αιώνα μετά τα γεγονότα, βρί-
σκεται σε κρίσιμη καμπή. Η Εθνική κυριαρχία τίθεται υπό
αμφισβήτηση, η οικονομία κατέρρευσε και η κοινωνία είναι
υπό διάλυση. Η πρωτόγνωρη οικονομική και ανθρωπιστική
κρίση που βιώνουμε αποδιοργανώνει το διοικητικό μηχανι-
σμό, διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό και απειλεί ακόμη και
την ίδια την ηθική υπόσταση, την εδαφική κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της χώρας. Αναφερόμαστε στην κρίση με
όρους οικονομικούς αλλά πρωτίστως στην κρίση αρχών και
αξιών και θα πρέπει να την αποτιμούμε με όρους φιλότιμου,
δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας, διαφορετικά δεν θα βγούμε
από αυτήν. 

Η επέτειος των 100 χρόνων είναι ανάταση των ηθικών δυ-
νάμεων του Έθνους μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση, ότι
η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται. 

Δεν ήταν απλά μία εκδήλωση και μία συνειδητή υποχρέ-
ωση απότισης φόρου τιμής στους συντελεστές του ανεξάρτητου
Έθνους. Η κάθε επέτειος μας φέρνει μπροστά στο χρέος μας,
μας αναγκάζει να θυμηθούμε και να σκεφτούμε τι έκαναν αυ-
τοί πριν από εμάς και τι οφείλουμε να κάνουμε εμείς σήμε-
ρα. Έχει μεγάλη σημασία να επανέρχονται στη μνήμη μας
τα ιστορικά εκείνα γεγονότα. Πιο μεγάλη σημασία έχει στους
χαλεπούς καιρούς μας να συνειδητοποιήσει και να ενστερ-
νιστεί ο Ελληνισμός το μήνυμα που μας απευθύνει η ιστορία
από την Ήπειρο. 
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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.

ΟΠολιτιστικός Σύλλογος, στις 6 Ιανουα-
ρίου 2013, ανήμερα των Φώτων, έκοψε

την πρωτοχρονιάτικη πίτα και μοίρασε δώρα στα
παιδιά. 

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Μανωλιασσιτών
Αθηνών πραγματοποίησε την ετήσια εκ-

δήλωση κοπής της πίτας στις 17 Φεβρουαρίου
2013 στην ταβέρνα «Τα βαρέλια» στην πλατεία
Καραϊσκάκη. Μανωλιασσίτες και φίλοι τίμησαν
με την παρουσία τους την εκδήλωση ανταπο-
κρινόμενοι στο κάλεσμα της Αδελφότητας.

Το Δ.Σ. μαζί με τις ευχές για το 2013, βρά-
βευσε τους επιτυχόντες και επιτυχούσες στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα. 

Ευχές για το 2013!

Στη φωτογραφία ο Παπα-Κώστας 

κόβει την πίτα παρουσία 

των μελών του Δ.Σ. 

Μνημείο Πεσόντων 

στη Μανωλιάσσα

…με αφορμή το μνημείο
Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι…

Η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης 

πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος –

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών
Αθηνών



•Στις 25 Νοεμβρίου 2012 έφυγε από τη ζωή ο
Χρήστος Δ. Ζήκος σε ηλικία 42 ετών.

•Στις 27 Νοεμβρίου 2012 έφυγε από τη ζωή ο Λά-

μπρος Δ. Μπέλλος. Έμενε στη Γερμανία.  
•Στις 16 Ιανουαρίου 2013 έφυγε από τη ζωή η

Καλλιρρόη Μπέλλου.
•Στις 17 Ιανουαρίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο Πε-

ρικλής Κ. Μπέλλος.  

•Στις 12 Φεβρουαρίου 2013 έφυγε από τη ζωή η

Ελεονώρα Χ. Ντάφλου σε ηλικία 83 ετών.
•Στις 4 Φεβρουαρίου 2013 έφυγε από τη

ζωή ο Σπύρος Πάντος. Ο Σπύρος ήταν πα-
ντρεμένος με την Μαρία Γιωτάκη του Γεωρ-
γίου, απέκτησαν 3 παιδιά, την Φωτεινή, το
Γιώργο και την Παναγιώτα. Κατοικούσε στο
Μπογιάτη η καταγωγή του ήταν από αγροτική
οικογένεια αλλά κατάφερε παρ’ όλες τις

αντίξοες συνθήκες να δημιουργήσει εξαίρετη οι-
κογένεια, να σπουδάσει και τα τρία παιδιά και μά-
λιστα η Παναγιώτα να φθάσει στον υψηλό Δικαστικό
βαθμό του Εισαγγελέως. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
του. 

•Την 1η Μαρτίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο Ευάγ-

γελος Νάκος.

Στους συγγενείς των εκλιπόντων εκφράζουμε τα

θερμά μας συλλυπητήρια.

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη
μνήμη του Περικλή Μπέλλου αντί για
στεφάνια κατέθεσαν τα χρηματικά
ποσά  στην εκκλησία του Αγίου Γε-
ωργίου Μανωλιάσσας οι κάτωθι οι-
κογένειες: 
Μπέλλου Κλέαρχου
Γιωτάκη Παναγιώτη
Γούση Αριστοτέλη
Χρόνη Νικόλαου
Μπέλλου Ανθούλας
Ίσκου Νικόλαου
Γιωτάκη Αθηνάς
Γούση Παναγιώτη
Μπέλλου Πολύκαρπου
Γιωτάκη Αντιγόνης
Μπέλλου Βασιλείου
Τζίμα Σοφίας
Γιώτη Ιωάννη
Γούση Αλεξίου 
Παππά Ευάγγελου
Μπέλλου Δημητρίου
Μπέλλου Φωτεινής
Γιώτη Θεμιστοκλή
Μπέλλου Ηρακλή
Γούσια Αθανασίου
Νίκου Αθηνάς
Γιωτάκη Στέφανου
Γιωτάκη Θωμά
Γιωτάκη Αλεξάνδρας
Γιωτάκη-Γκούμα Βασιλικής
Ντάφλου Θεόφιλου
Αναστασίου Κωνσταντίνου
Μπέλλου Λάζαρου
Μπέλλου Ιωάννη
Ντάφλου Κωνσταντίνου
Νάκου Κωνσταντίνου
Γούση Ηλία
Μπέλλου Θεολόγου
Γιωτάκη Λάζαρου
Νάκου Παναγιώτη
ΛιόντουΒασιλείου
Λιόντου Θωμά

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών
Αθηνών
Οι οικογένειες του Γεωργίου Μπέλ-
λου του Περικλή και η Χήρα Θεο-
δούλη προσέφεραν χρηματικά ποσά
στη Μονή Δουραχάνης.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη
μνήμη της Καλιρρόης Μπέλλου, αντί
για στεφάνια προσέφεραν στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου, χρηματικά
ποσά οι κάτωθι οικογένειες:
Γιωτάκη Λάζαρου
Μπέλλου Πολύκαρπου
Νάκου Κωνσταντίνου
Γούση Αριστοτέλη
Μπέλλου Φωτεινής
Πέτρου Παναγούλας
Γιωτάκη Αθηνάς
Αυγέρη Φωτεινής
Κίτσου Ελένης
Γιωτάκη Παναγιώτη
Χρόνη Νικόλαου
Μπέλλου Χριστίνας

Μπέλλου Χρυσαυγής
Ντάφλου Θεόφιλου
Μπέλλου  Ιωάννου
Μπέλλου Ανθούλας
Γιωτάκη Αντιγόνης
Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου
Μπέλλου Θεολόγου
Ίσκου Νικόλαου
Μπέλλου Δημητρίου
Γούση Ηλία
Νίκου Ξανθής
Μπέλλου Κλέαρχου

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών
Αθηνών.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη
μνήμη του θανόντος Δημητρίου Ντά-

φλου του Γεωργίου, αντί για στεφά-
νια προσέφεραν στην εκκλησία του
Αγ, Γεωργίου Μανωλιάσσας, χρη-
ματικά ποσά οι κάτωθι: 

Οικογένειες:
Ντάφλου Κωνσταντίνου ιερέως
Ίσκου Αλεξάνδρας πρεσβυτέρας
Ντάφλου Δημητρίου
Γούση Δημητρίου του Περικλή
Ίσκου Νικόλαου
Γιωτάκη Αθηνάς
Γιωτάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη
Γιωτάκη Αντιγόνης
Χρόνη Νικολάου
Νίκου Αθηνάς
Μπέλλου Πολύκαρπου 
Μπέλλου Αφροδίτης
Πέτρου Ευάγγελου
Μπέλλου Φωτεινής
Νάκου Κωνσταντίνου
Σιώζου Νίκης
Λιάρου Φώτιου
Μπέλλου Βασιλείου
Ντάφλου Ευδοξίας
Μπέλλου Ηρακλή
Ντάφλου Αγαθοκλή
Ντάφλου Αριστοτέλη
Γιώτη Ιωάννη
Ίσκου Ελένης
Γιωτάκη Ιωάννη
Ντάφλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου
Νάκου Ευάγγελου
Μπέλλου Ανθούλας
Νάκου Χρήστου
Γιώτη Θεμιστοκλή
Μπέλλου Γεωργίου του Περικλή
Γιώτη Ευάγγελου
Γούση Ηλία
Μπέλλου Λάζαρου
Μπέλλου Θεολόγου
Μπέλλου Δημητρίου του Θεολόγου
Μπέλλου Βασιλείου
Μπέλλου Κλέαρχου
Γούση Σπυρίδωνα
Μπέλλου Ιωάννη
Παναγιώτου Βασιλείου
Λιόντου Βασιλείου
Λιόντου Θωμά
Γούση Αλεξίου

Μώκου Βασιλείου

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών
Αθηνών
Ο Ντάφλος Γεώργιος του Κωνστα-
ντίνου προσφέρει χρηματικό ποσό
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μανω-
λιάσσας.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης
στην μνήμη του θανόντος Μπέλλου

Λάμπρου του Δημητρίου, αντί για
στεφάνια, προσφέρουν στην εκκλη-
σία Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας,
χρηματικά ποσά οι κάτωθι:
Οικογένειες:
Γιωτάκη Παναγιώτη του Γρηγορίου
Γούση Ηλία
Μπέλλου Ανθούλας
Μπέλλου Ιωάννη του Αναστασίου
Νάκου Κωνσταντίνου
Νίκου Αθηνάς
Ίσκου Αθανασίου ιερέως
Χρόνη Νικολάου
Κολιού Μαρίας
Μπέλλου Πολύκαρπου
Ντάφλου Αγαθοκλή
Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου
Ίσκου Ελένης του Αποστόλου
Μπέλλου Φωτεινής
Γιώτη Ευάγγελου
Μπέλλου Αναστασίου
Λιόντου Παναγιώτη
Μπέλλου Θεολόγου
Ίσκου Αλέξανδρου
Μπέλλου Λάζαρου
Γούση Δημητρίου του Περικλή
Παναγιώτου Βασιλείου
Ζυγούρη Αναστασίας (πρεσβυτέρα)
Νάκου Χρήστου
Νάκου Ευάγγελου
Μπέλλου Αλέκου του Ευάγγελου
Γιωτάκη Πέτρου
Γούση Αλεξίου
Μπέλλου Θωμά του Γεωργίου
Ξέρα Παναγιώτας
Παππά Βαρβάρας
Τζίμα Μιχαήλ του Κωνσταντίνου
Ίσκου Γεωργίου του Βασιλείου 
Ντάφλου Κωνσταντίνου (ιερέως)
Γιωτάκη Αντιγόνης

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών
Αθηνών
Η οικογένεια Ντάφλου Θεόφιλου
προσφέρει χρηματικό ποσό στην εκ-
κλησία αντί για στεφάνι στη μνήμη
του Μπέλλου Χρήστου του Δημητρί-
ου.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη
μνήμη του Νάκου Ευάγγελου που
απεβίωσε στις 1/3/2013, αντί για στε-
φάνια προσφέρουν χρηματικά ποσά
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
Μανωλιάσσας οι κάτωθι οικογένειες:
Γούση Αλεξίου

Λιόντου Παναγιώτη
Κύρκου-Τζίμα Αμαλίας
Παππά Ευάγγελου
Γιωτάκη Ιωάννη
Κάλλη Γρηγορίου
Δήμου Γεωργίου
Γιωτάκη Χαρίκλειας
Γιωτάκη Παναγιώτη
Μπέλλου Χρυσής
Γούση Δημητρίου του Περικλή
Γούση Σπυρίδωνα
Λώλου Γεωργίου ιερέως
Κολιού Μαρίας
Γιωτάκη Αντιγόνης
Μπέλλου Ανθούλας
Ίσκου Ελένης
Γιώτη Ευάγγελου
Γούση Χριστόφορου
Θανάση Δήμου
Ίσκου Αθανασίιου ιερέως
Μπέλλου Βασιλείου
Γιώτη Αθηνάς
Μπέλλου Αφροδίτης
Γιωτάκη Αθηνάς
Νάκου Κωνσταντίνου
Μπέλλου Κλέαρχου
Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου
Μπέλλου Θωμά
Μπέλλου Πολύκαρπου
Γούση Αριστοτέλη
Χρόνη Νικόλαου
Νίκου Παναγιώτη
Νάκου Χρήστου
Νίκου Αθηνάς
Ντάφλου Αριστοτέλη
Ντάφλου Κώστα του 
Βασιλείου
Νάκου Σταύρου
Ντάφλου Σεβαστής
Λώλου Λεωνίδα και 
Νικόλαου
Λιόντου Βασιλείου 
και Θωμά Λιόντου
Μπέλλου Φωτεινής
Ντάφλου Κωνσταντίνου
ιερέως
Νάκου Παναγιώτη
Μπάλλου Θεολόγου
Γούση Ηλία
Ίσκου Αλέκου
Μπέλλου Λαζάρου
Μπέλλου Γεωργίου 
του Περικλή
Νάκου Αποστόλου
Σίντου Αχιλλέα
Ντερμάρη Ηλία
Ξέρα Παναγιώτας
Παππά Παύλου
Μάστακα Χρήστου
Νάκου-Γούσια Άννα

Αδελφότητα 
Μανωλιασσιτών Αθηνών
Η οικογένεια Θωμά Πα-
ναγιώτη προσέφερε χρη-
ματικό ποσό στη μονή
Ντουραχάνης. Η οικογέ-
νεια Γιώτη Ιωάννη του
Στεφάνου προσέφερε

χρηματικό ποσό στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Μανωλιάσσας.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στη
μνήμη της Ελεονώρας Ντάφλου, αντί
για στεφάνια προσέφεραν χρηματι-
κά ποσά στην εκκλησία Αγίου Γε-
ωργίου Μανωλιάσσας οι κάτωθι οι-
κογένειες:

Ντάφλου Κωνσταντίνου ιερεώς
Γιωτάκη Παναγιώτη
Γούση Ηλία
Νάκου Κωνσταντίνου
Γιώτη Ευάγγελου
Μπέλλου Δημητρίου
Μπέλλου Χρυσής
Ίσκου Ελένης
Μπέλλου Βασιλείου
Χρόνη Νικόλαου
Ντάφλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου
Παππά Νέστορα
Γιώτη Ιωάννη
Κρανά Χριστόφορου
Μπέλλου Θεολόγου
Γιώτη Αθηνάς
Μπέλλου Αναστασίου
Μπέλλου Ιωάννη

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών
Αθηνών.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.

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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Πένθη

Η Νικολίνα Ξαγοράρη του Παύλου και της Ράνιας Κολιού και
εγγονή Πάνου Κολιού, πέρασε πρώτη των πρώτων Πανελλαδικά
στην Ανώτατη Σχολή Εμποροπλοιάρχων Χανίων.

Η Γιωτάκη Δέσποινα του Γεωργίου και εγγονή Θεόδωρου
Γιωτάκη, πέρασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης.

Η Γιωτάκη Αναστασία του Εμμανουήλ και εγγονή Γωτάκη Δή-
μου, πέρασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Δημόσιας Δι-
οίκησης.

Η Γιωτάκη Βασιλική του Νικολάου, απέκτησε Μεταπτυχιακό δί-
πλωμα από το τμήμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών.

Ο Ταμουρίδης Χρήστος του Νικολάου και της Κατερίνας Γιω-
τάκη, πέρασε στο τμήμα Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες και καλή στα-

διοδρομία!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙ



Επίσης, για τα θέματα:
Α. Ανέγερση μνημείου πεσόντων στις μάχες της Μανωλιάσσας 1912-1913
Β. Έλεγχος και αποκατάσταση ζημειών στο Δημοτικό Σχολείο Μανωλιάσσας
Γ. Αναδασμός αγροτεμαχίων στη θέση «Κεφαλόβρυσο» Μανωλιάσσας

Το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά την ίδια συνεδρίαση, ομόφωνα (αντίστοι-
χα):

Α. Να προτείνει στο Δήμο Ιωαννιτών την ανέγερση μνημείου πεσόντων κατά τον

Ελληνοτουρκικό πόλεμο στις μάχες της Μανωλιάσσας το 1912-1913. Το μνημείο να
κατασκευαστεί στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στον αύλειο χώρο της ομώνυμης εκκλη-
σίας (Αρ. Αποφ. 16/2012). 

Β. Να προτείνει στο Δήμο Ιωαννιτών να στείλει αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο για τον
έλεγχο των ζημειών και στη συνέχεια να αποκαταστήσει αυτές (Αρ. Αποφ. 17/2012).

Γ. Να προβεί στη συγκέντρωση είκοσι υπογραφών από τους ιδιοκτήτες των αγρο-
τεμαχίων στη θέση «Κεφαλόβρυσο» ώστε να προωθηθεί η διαδικασία του αναδασμού
της περιοχής (Αρ. Αποφ. 18/2012). 

Οι Τ.Κ. και ο Π.Σ. Μανωλιάσσας ευχαριστούν όσους βοήθησαν
στις εργασίες για την ανέγερση του μνημείου πεσόντων στις μάχες
της Μανωλιάσσας 1912-1913 και στην πραγματοποίηση της εκδή-
λωσης στις 22 Φεβρουαρίου 2013. Αναλυτικά:

1. Νίκου Θ. Ζαχαρία (οικοδόμο)

2. Ντάφλο Αγ. Γεώργιο (Πρόεδρο Π.Σ. Μανωλιάσσας)

3. Νίκο Π. Ιωάννη (Ταμία Π.Σ. Μανωλιάσσας)

4. Μπέλλο Θ. Δημήτριο (Γραμματέα Π.Σ. & Πρόεδρο Τ.Κ. Μανωλιάσ-

σας)

5. Νίκο Ε. Βασίλειο (υδραυλικό)

6. Νίκο Β. Παναγιώτη (Συνταξιούχο)

7. Γιωτάκη Ε. Γεώργιο (οικοδόμο)

8. Χρόνη Δ. Ζαχαρία (συνταξιούχο)

9. Γιωτάκη Γ. Ευάγγελο (οικοδόμο)

10. Σαραϊδώνη Κων/νο (χειριστή της GCB Δήμου Ιωαννιτών)

11. Ευαγγέλου Δημήτριο (οδηγό φορτηγού Δήμου Ιωαννιτών)

Τα οικοδομικά υλικά (άμμο, τσιμέντο) τα χορήγησε ο Δήμος Ιωαννι-

τών.

Το μνημείο που αναγράφονται τα ονόματα των πεσόντων, κατασκευ-

άστηκε με έξοδα του Π.Σ. Μανωλιάσσας.

Όσον αφορά το Μνημείο (πύργος) των Μανιατών, που φιλοξενείται

από εμάς στο χώρο αυτό, το προσέφερε ο Νίκος Μαυροειδόγγονας και

ο Σύλλογος πλήρωσε 300 € για τη μεταφορά του από τη Μάνη.

Ευχαριστούμε τους χωριανούς που μας τίμησαν με την παρουσία

τους στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου καθώς και ό-

λους τους επίτιμους καλεσμένους.

Επίσης, ευχαριστεί όλες τις γυναίκες του χωριού που αντεπεξήλθαν

στο κάλεσμα του Συλλόγου να προσφέρουν παραδοσιακές πίτες του

χωριού καθώς και για τη βοήθειά τους να πετύχει η εκδήλωση που έγι-

νε στο Πνευματικό Κέντρο Μανωλιάσσας την 22/2/2013 μετά τα απο-

καλυπτήρια του Μνημείου.

Επίσης, ευχαριστούμε την Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» και τον

Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό «ΠΙΝΔΟ» για την προσφορά των προϊόντων

τους στην εκδήλωση.

Επίσης, ευχαριστεί τον Αλέκο Ράπτη και την Ευανθία Βαξεβάνου για

την βοήθειά τους στο να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση των αποκα-

λυπτηρίων του Μνημείου πεσόντων 1912-1913.
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1. Για την εκδήλωση στις 6/1/2013 της

Κοπής της Βασιλόπιτας του Συλλόγου, ευ-

χαριστεί όλους όσους παραβρέθηκαν και

μας τίμησαν με την παρουσία τους και τις

προσφορές τους.

Ευχαριστεί την Δήμητρα Αγ. Ντάφλου

που μας πρόσφερε τις βασιλόπιτες.

Ευχαριστεί τον Αλέξη Ι. Γούση και τον Πα-

παθανασίου Γ. Αγαθοκλή, που μας πρόσφε-

ραν την ασημένια κορνίζα για να δοθεί σε

όποιον κερδίσει το φλουρί.

2. ?????????????????????????

στην εκδήλωση που ακολούθησε στο

Πνευματικό Κέντρο στις 22-2-2013 μετά τα

αποκαλυπτήρια του Μνημείου, ευχαρι-

στούμε επίσης τον Μπέλλο Δ. Θεολόγου

που μας πρόσφερε 10 κιλά ρακί (τσίπουρο)

και τον Ζήκο Α. Θεόδωρο που μας πρόσφε-

ρε 10 κιλά λευκό κρασί.

Επίσης, ευχαριστεί τον Λιόντο Ι. Βασίλειο

για την μαρμάρινη πλάκα που πρόσφερε

και θα τοποθετηθεί στο Μνημείο Πεσόντων

1912-1913.

3. Για την εκδήλωση στις 17/3/2013 για

τις απόκριες, ευχαριστεί όλες τις γυναίκες

του χωριού που πάλι αντεπεξήλθαν στο κά-

λεσμα του Συλλόγου για να προσφέρουν

παραδοσιακές πίτες και που με τη βοήθεια

του Συλλόγου που πρόσφερε σουβλάκια

και λουκάνικα καθώς και του Δήμου Ιωαννι-

τών που πρόσφερε το κρασί και τα ξύλα για

την Τζαλαουζιά είχαμε μια επιτυχημένη εκ-

δήλωση για όλους τους χωριανούς που πα-

ραβρέθηκαν.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας,

ευχαριστεί για τις προσφορές που έκαναν

με χρηματικά ποσά για τις εκδηλώσεις της

κοπής της βασιλόπιτας, τις απόκριες καθώς

και για την ανέγερση του Μνημείου Πεσό-

ντων 1912-1913 και τη διαμόρφωση του

χώρου αυτού τους κάτωθι:

6-1-2013:

Παππάς Ι. Ευάγγελος .......................10€

Ντάφλος Κ. Βασίλειος......................15€

Χρόνης Δ. Ζαχαρίας..........................10€

Γιωτάκης Γρ. Παναγιώτης.................20€

Ντάφλος Γ. Κων/νος (ιερέας)...........10€

Τζάμπαζη Ε. Ανθούλα ......................10€

Γιωτάκης Π. Κων/νος........................10€

5-2-2013:

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών ........500€

Ντάφλου Π. Ανθούλα ......................20€

Μπέλλος Θ. Μιχαήλ .........................20€

Νίκος Δ. Κων/νος ...........................100€

Μπέλλος Θ. Δημήτριος ..................200€

Βαφέας Πέτρος (ιερέας) ..................20€

17-3-2013:

Μπέλλος Π. Κλέαρχος .................2000€

Γιωτάκης Γρ. Παναγιώτης.................20€

Νάκος Γ. Παναγιώτης .......................20€

Νάκος Απ. Χρήστος..........................20€

Γούσης Αν. Ηλίας .............................20€

Γιώτης Στ. Ευάγγελος ......................20€

Νίκος Β. Ευάγγελος .........................20€

Παπαδημητρίου Π. Σπυρίδων...........20€

Ντάφλος Κ. Γεώργιος.......................10€

Ντάφλος Γ. Κων/νος ........................20€

Ντάφλος Ευθύμιος & 

Ντάφλος Παναγιώτης ......................15€

Λιόντος Ι. Βασίλειος.........................10€

Νίκος Β. Παναγιώτης..........................5€

Ντάφλος Γ. Κων/νος (ιερέας)...........50€

Επίσης ευχαριστεί αυτούς που:

Εις μνήμην Ντάφλου Γ. Δημητρίου αντί για

στεφάνι, προσέφεραν στο Σύλλογο:

Ντάφλος Γεώργιος...........................10€

Εις μνήμην Κων/νου Απ. Νάκου αντί για

στεφάνι, προσέφεραν στο Σύλλογο:

Γιώτης Στ. Ιωάννης...........................20€

Μπέλλου Κ. Ευφροσύνη..................20€

Γιωτάκης Ε. Γεώργιος .......................20€

Νίκου Θ. Ζαχαρίας ............................20€

Τοπική Κοινότητα – 

Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας

Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας

Ευχαριστήριο Ευχαριστήριο

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

Αριθμ. Αποφ. 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/22-10-2012 της συνεδρίασης του

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μανολιάσας

του Δήμου Ιωαννιτών

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2013.

Στην Μανολιάσα σήμερα 22-10-2012 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10.00 μ.μ. στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας

Μανολιάσας του Δήμου Ιωαννιτών συνήλθε σε συ-

νεδρίαση του Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μα-

νολιάσας του Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις των άρθρων 130,131 & 132 του ν.3463/2006

και των άρθρων 82 & 84 του ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύ-

νολο 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 έθεσε υπόψη των

μελών του το υπ’αριθμ. πρωτ. 72582/5577/20-9-2012

έγγαφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δή-

μου Ιωαννιτών με Κατάρτιση προϋπολογισμού οικο-

νομικού έτους 2013. Το Τοπικό Συμβούλιο ύστερα από

διαλογική συζήτηησ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προτείνει τα παρακάτω έργα που πρέπει να εκτε-

λεσθούν στην Τοπική Κοινότητα Μανολιάσας ήτοι:

1) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κεντρικό

δρόμο Μανολιάσας από οικόπεδο Παναγιώτου Βασι-

λείου έως οικόπεδο Πέτρου Χ. Βασιλείου.

2) Διάνοιξη κεντρικού δρόμου Μανολιάσας από θέση

«Λακοκερασιές» έως διασταύρωση με συνοικισμό

«Γκρόσι».

3) Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Μανολιάσας

από θέση «Κλήμα» έως διασταύρωση συνοικισμού

«Γκρόσι».

4) Ασφαλτόστρωση δρόμου συνοικισμού Μεσοράχης

από θέση «Κλήμα» έως οικία Βασιλείου Α. Μπέλλου.

5) Ασφαλτόστρωση δρόμου, λόγω βλαβών ύδρευσης

από κεντρική πλατεία έως οικία Μιχαήλ Τζήμα.

6) Αντικατάσταση ποτιστρών ομβροδεξαμενών στις θέ-

σεις «Μελίσσι» και «Φτελιά» καθώς και επισκευή της ομ-

βροδεξαμενής στη θέση «Φτελιά».

7) Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Κύρκου Περι-

κλή έως οικία Νίκου Ζαχαρία.

8) Τσιμεντόστρωση δρόμου από αγρό Μπέλλου Πο-

λύκαρπου έως αγρό Χρόνη Ζαχαρία στη θέση «Βα-

ντερκίτσα».

9) Χαλικόστρωση δρόμου από κεντρική πλατεία έως

κοιλάδα «Κεφαλόβρυσο» καθώς και όσων δρόμων

εντός και εκτός οικισμού χρήζουν χαλικόστρωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται

ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Στις 21/03/2012 ήρθαν στο χωριό μας οι  Κρητικοί από το χω-
ριό Λακές της Κρήτης, για να τιμήσουν τους πεσόντες συ-

μπατριώτες τους που πολέμησαν για την απελευθέρωση των
Ιωαννίνων στα υψώματα της Μανωλιάσσας. Στο χωριό μας,
τους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος Δημήτριος Μπέλλος και ο Σύλ-

λογος του χωριού. Την αδελφότητα μας εκπροσώπησε ο
Σταύρος Νάκος. Οι συγχωριανοί μας τους καλοδέχτηκαν, προ-
σφέροντας τους κρασί και διάφορους μεζέδες. Οι Κρητικοί φέ-
ρανε δίπλες και τσίπουρο από τον τόπο τους, ενώ τραγούδη-
σαν και ριζίτικα τραγούδια.

Στις 22/03/2013 παρευρέθηκαν στην εκδήλωση των
αποκαλυπτηρίων, στις 12:00 μ.μ. και κατέθεσαν στε-
φάνια οι εξής:
-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡ. 
Σ/ΛΟΣ Κ. ΠΛΙΑΚΟΣ
-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΑΡ
-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑΣ
-8Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩN
ΣΥΝ/ΧΗΣ κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡ. ΧΑΒΕΛΑΣ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞ/ΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
-ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΕΦΕΔΡΟΥ ΛΟΧΙΑ 
ΑΠΟ ΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΓΚΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 
ΣΙΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΣΜΗΡΑΣ
-ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΙΤΩΝ
-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΑΝΗΣ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΤΥΛΙΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 
ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΥΑΛΛΟΥ 
«Ο ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ» 
-ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΚΚΙΩΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΗΣ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην εκδήλωση μίλησαν: ο πρόεδρος του χωριού,
ο παπάς, ο Δήμαρχος, οι Κρητικοί, οι Μανιάτες και
ένα μέλος του συλλόγου Κυπρίων. Οι Μανιάτες ήρ-
θαν με 2 πούλμαν, φορώντας τοπικές ενδυμασίες
Μανιατών και Κρητικών και κατέθεσαν στεφάνι, ενώ
παρευρέθηκε και η μπάντα του στρατού. 

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε
να παραβρεθεί στην εκδήλωση ο Βρετανός Πρέσβης
και ο ακόλουθος της  Βρετανικής Πρεσβείας. Εύ-
χονται καλή επιτυχία στην εκδήλωση  για τη μνήμη
των 260 Ελλήνων μαχητών και του Βρε-
τανού εθελοντή Νιουμπόλντ που σκο-
τώθηκαν στις μάχες της Μανωλιάσσας
το 1912 -1913.  

Μετά το τέλος της τελετής, ο Σύλλο-
γος και ο πρόεδρος του χωριού προ-
σκάλεσαν τους παρευρισκόμενους στο

Πνευματικό κέντρο, όπου τους υποδέχτηκαν με μπουφέ από
διάφορους μεζέδες, άφθονο κρασί, τσίπουρο και πίτες που
έφτιαξαν οι γυναίκες του χωριού. Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά
το απόγευμα. 

Γράφει ο Σταύρος Νάκος.

Προσφορές για την κοπή πίτας της Αδελφότητας:
Ο Κλέαρχος Μπέλλος προσέφερε μία τηλεόραση.
Οι Κούτσικος Γεώργιος και Βιολέτα προσέφεραν γεύμα για

τέσσερα άτομα στη Μαγούλα.
Ο Στέφανος Γιωτάκης και ο Ευάγγελος Πέτρου προσέφεραν

από 50 ευρώ έκαστος.
Η Ίσκου Αλέκα προσέφερε

επιταγή αγοράς παιδικών ρού-
χων αξίας 30 ευρώ στον Ασπρό-
πυργο. 

Η Σιάνη Κική και η Ζωή Τζί-
μα προσέφεραν ένα πορτοφόλι
και 20% έκπτωση με αγορές από
το κατάστημα στον Ασπρόπυργο.

Ο Γρηγόρης Χίτζιος (διαιτο-
λόγος) προσέφερε 2 συνεδρίες.

Ο χορός και κοπή πίτα όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγιναν
με επιτυχία παρ’ όλες τις δυσκο-
λίες που περνάμε,  ευχαριστού-
με τον χωριανούς και φίλους
που παραβρέθηκαν καθώς και
τους προσφέροντες. 
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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

Ευχές για το 2013!

Η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας

Πολιτιστικός Σύλλογος – Αδελφότητα
Μανωλιασσιτών Αθηνών

…συνέχεια από σελ.1

Αρχείο Παν. Ν. Κολιός

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑΣ

Τσίπουρο

Τα στέφλα βράζουν και το τσίπουρο στάζει 

σταγόνα-σταγόνα. 

Φωτογραφίες Σταύρος Νάκος

28η Οκτωβρίου 2012

Το στιγμιότυπο από τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

στη Μανωλιάσσα, αδιάψευστη μαρτυρία της συρρίκνω-

σης των χωριών. Το μήνυμα της γιορτής είναι ηχηρό και

φθάνει στην εποχή μας δυνατό, επίκαιρο και αναγκαίο.

Είναι το μεγάλο Όχι. 

Φωτογραφία Σταύρος Νάκος



Σημειώσεις 

Α.Κ. Δημητρακόπουλου

8 Όπως αναφέρει ο Φωκάς (τόμ.

Β’, σελ. 38), αιτία για την απομά-

κρυνση του Αβέρωφ από την

Αλεξάνδρεια, ήταν ο κίνδυνος

που διέτρεχε το πλοίο από τους

συνεχείς αεροπορικούς βομ-

βαρδισμούς. Παράλληλα, η πει-

θαρχία στο πλοίο υστερούσε

πολύ και η ηγεσία ήλπιζε ότι

αυτή θα επανερχόταν με την ανάληψη πολεμικών απο-

στολών. Δράση του γηραιού Αβέρωφ στη Μεσόγειο θα

έπρεπε να αποκλειστεί δεδομένου ότι τα μέσα του δεν

ήταν κατάλληλα για αντιμετώπιση της εχθρικής απει-

λής. Αντίθετα, στον Ινδικό Ωκεανό θα μπορούσε να χρη-

σιμοποιηθεί για τη συνοδεία συμμαχικών νηοπομπών

και με τα βαριά του πυροβόλα να αντιμετωπίσει απο-

τελεσματικά τα γερμανικά επιδρομικά που δρούσαν εκεί.

Ένα σημαντικό γεγονός που δεν αναφέρει ο Γούσης εί-

ναι η απόπειρα στάσης του σημαιοφόρου Ηλιομαρκά-

κη, ο οποίος, με μία μικρή ομάδα υπαξιωματικών και

ανηυτοδιόπων, επιδίωκε να καταλάβει το πλοίο και να

εξαναγκάσει τον Καββαδία να ακυρώσει την μετα-

στάθμευση από την Αλεξάνδρεια. Ως αιτιολογία, προ-

έβαλλε ότι με την απομάκρυνση του πλοίου από τη Με-

σόγειο, αυτό δεν θα πολεμούσε άμεσα για την Ελλά-

δα. Η κίνησή του αποκαλύφθηκε, συνελήφθη, κατα-

δικάστηκε και αποτάχθηκε. Βλ. και Φωκά, τόμ. Β’, σελ.

38-41, Καββαδία, σελ. 400 και 406-408, Τούμπα, σελ.

128-130, καθώς και αφηγήσεις Δροσινού, Μόσχου και

Παπασηφάκη στο παρόν έργο.

9 Για το θέμα των “σορτς” βλ. Καββαδία, σελ. 410-411 και

Α. Σπανίδη Αναμνήσεις και Μαρτυρίες, σελ. 202.

10 Το ημερολόγιο του Αβέρωφ αναφέρει απόπλου από

Βομβάη στις 28.9.1941, συνοδεία πέντε οπλιταγωγών

προς την είσοδο του Περσικού Κόλπου και επανάπλου

στη Βομβάη στις 4.10.1941 (βλ. Ν. Σταθάκη, Θ/Κ Αβέ-

ρωφ. Χρονικό του Θωρηκτού της Νίκης, σελ. 221). Ο Φω-

κάς (τόμ. Β’, σελ. 46) αναφέρει απόπλου από τη Βομ-

βάη στις 25.9.1941 και πλου προς τον Περσικό Κόλπο,

όπου παρέλαβε γερμανικά ατμόπλοια που είχαν κα-

τασχεθεί στο Ιράν και τα ωδήγησε στη Βομβάη στην

οποία κατέπλευσε στις 4.10.1941.

11 Ο Φωκάς (τόμ. Β’, σελ. 46) αναφέρει ότι το Αβέρωφ απέ-

πλευσε από τη Βομβάη στις 22.10.1941, συνοδεύοντας

νηοπομπή πέντε πλοίων με κατεύθυνση τη Σιγκαπού-

ρη. Νοτίως του Κολόμπο, παρέδωσε τα τέσσερα σε βρε-

τανικό καταδρομικό (το Γκλάσκοου) και συνόδευσε το

πέμπτο στο Κολόμπο, όπου κατέπλευσε στις

25.12.1941. Το ημερολόγιο του Αβέρωφ (βλ. Ν. Στα-

θάκη, σελ. 224-225 αναφέρει τα ίδια, με συνάντηση με

το Γκλάσκοου στις 27/12 και κατάπλου στο Κολόμπο

στις 29/12. Οι Καββαδίας (σελ. 441) και Σπανίδης (σελ.

206) αναφέρουν ότι το Αβέρωφ “έφθασε εις το απώ-

τερον προς τον Ινδικόν Ωκεανόν σημείον εις ο μέχρι τού-

δε επροχώρησεν ελληνικόν πολεμικόν [πλοίον]”. Ίσως

με αυτό να εννοείται η προς Νότο κατεύθυνση και όχι

η προς Ανατολάς.

12 Βαθμός αντίστοιχος του σημερινού κελευστή.

13 Ο Σπανίδης αναφέρει (σελ. 206) ότι οι θερμαστές της

νυκτερινής φυλακής 12.00-04.00 αρνήθηκαν να κα-

τέλθουν στα μηχανοστάσια και λεβητοστάσια μέχρι να

απελευθερωθεί ένας θερμαστής που είχε εγκλειστεί στο

κρατητήριο του πλοίου επειδή είχε αποπειραθεί να αφαι-

ρέσει από το ψυγείο ένα κοτόπουλο. Στις

επόμενες σελίδες (207-208) αναφέρει ότι η

τάξη αποκαταστάθηκε από τον Σπανίδη κατά

μάλλον αποφασιστικό τρόπο. Τα ίδια αναφέ-

ρουν συνοπτικά ο Φωκάς (τόμ. Β’, σελ. 94) και

περισσότερο εκτενώς ο Καββαδίας (σελ. 441).

14 Βαθμός αντίστοιχος του σημερινού αρχικε-

λευστή.

15 Για την ανταρσία στο Αβέρωφ βλ. Φωκά, τόμ.

Β’, σελ. 109-111. Καββαδία, σελ. 489-49- και

492-494, Ν. Πετρόπουλου Αναμνήσεις και Σκέ-

ψεις ενός Παλαιού Ναυτικού, Μέρος Γ’ και αφη-

γήσεις σύμφωνα με την οικεία στήλη του Πί-

νακα 1 στην αρχή του πρώτου τόμου αυτού του

έργου.

Ο αφηγητής αναφέρεται στη σύλληψη του Πατρώνη,

η οποία πρέπει να είναι η δεύτερη στη σειρά. Όλες οι

περιγραφές που μνημονεύθηκαν στην αρχή αυτής της

σημείωσης, συμφωνούν στο ότι ο Πατρώνης αρχικά συ-

νελήφθη από τη Βρετανική Ναυτική Αστυνομία και πα-

ραδόθηκε στο Αβέρωφ. Εκεί εγκλείστηκε στο κρατη-

τήριο του πλοίου, από όπου δραπεύτευσε. Μετά την

εκ νέου σύλληψή του, ο Πετρόπουλος, προσπαθώντας

να εκμαιεύσει από τον Πατρώνη ποιοί τον είχαν βοη-

θήσει να δραπετεύσει, προέβη στις κατ’ αυτού βιαιο-

πραγίες για τις οποίες κάνει εδώ λόγο ο αφηγητής.

Τα “έκτροπα της Βομβάης” - όπως αυτά αποκλήθηκαν

- υπήρξαν ένα από τα θλιβερώτερα επεισόδια του Ναυ-

τικού μας στον πόλεμο. Οι ιδιότυπες συνθήκες που επι-

κρατούσαν στο Αβέρωφ και ο χαρακτήρας του Πετρό-

πουλου, με το ικανό μυαλό, αλλά και την παράδοξη και

αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, δημιούργησαν ένα

μίγμα που δεν άργησε να εκραγεί.

16 Ο πρόεδρος των ναυτοδικείων Ι. Κασιμάτης ήταν πρώ-

ην μάχιμος αξιωματικός του Ναυτικού, απόφοιτος της

Σχολής Δοκίμων, που το 1932 είχε μεταταγεί στην τότε

νεοσύστατη Πολεμική Αεροπορία. Κατά την διάρκεια

του πολέμου, υπηρέτησε το Ναυτικό με τον βαθμό του

σμηνάρχου.

Ο πρώην αντεισαγγελέας Αθηνών Μ. Κωτσάκος ήταν

“εξ απονομής” ταγματάρχης της στρατιωτικής δικαιο-

σύνης.

Ο Πετρόπουλος παραπέμφθηκε επί βιαιοπραγία κατά

κατωτέρου, καταδικάστηκε σε πεντάμηνη φυλάκιση και

κρατήθηκε στη ναυτοφυλακή της Αλεξάνδρειας επί δε-

καπενθήμερο περίπου. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε

σε πειθαρχικό συμβούλιο για διοικητική ανεπάρκεια, το

οποίο τον αθώωσε. Κατόπιν τούτου, ο υφυπουργός των

Ναυτικών τον απάλλαξε από την έκτιση του υπολοίπου

της ποινής του. Ακολούθως, διατέλεσε διοικητής του

Παραρτήματος του Κεντρικού Προγυμναστηρίου στην

Αλεξάνδρεια, διοικητής της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης

Μαγνητικών και Ακουστικών Ναρκών και διοικητής Αντι-

τορπιλικών, θέση από την οποία ενεπλάκη ενεργώς στο

Κίνημα της Μέσης Ανατολής και καταδικάστηκε σε ει-

κοσαετή κάθειρξη και καθαίρεση.

Από τους αξιωματικούς παραπέμφθηκαν 21 με την κα-

τηγορία ότι είχαν από κοινού ζητήσει την αποβίβαση

του Πετρόπουλου προκειμένου να εκτονωθεί η εκρη-

κτική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί το πλοίο. Από

αυτούς καταδικάστηκαν 18, για ομαδική απείθεια,

στις ακόλουθες ποινές:

- πλωτάρχης Φ. Καζάκος και υποπλοίαρχος Κ. Τσάλλης,

φυλάκιση 6 μηνών (αποτάχθηκαν),

- υποπλοίαρχος Α. Κιμούλης, φυλάκιση 5 μηνών (απε-

τάχθη),

- υποπλοίαρχος Ν. Αθανασιάδης, ανθυποπλοίαρχος Ε.

Μακρής και ανθυποπλοίαρχος μηχανικός Κ. Ιωάννου,

φυλάκιση 4 μηνών (αποτάχθηκαν),

- ανθυποπλοίαρχος ιατρός Α. Κατράκης, φυλάκιση 3 μη-

νών,

- σημαιοφόρος Γ. Παυλάκης, φυλάκιση 3½ μηνών με

αναστολή,

- σημαιοφόρος Ι. Πασσάς, φυλάκιση 3 μηνών με ανα-

στολή,

- ανθυποπλοίαρχος ιατρός Γ. Βαρούχας, σημαιοφόροι

Κ. Ζερβός, Γκ. Πετμεζάς, Κ. Καλλιοντζής, Α. Ιωάννου και

Θ. Λυμπεράκης, σημαιοφόροι μηχανικοί Σ. Γκάζικας και

Γ. Βαζάκας και αρχικελευστής ναυτικός δόκιμος Ζ. Κω-

τσιανάς, φυλάκιση 2½ μηνών με αναστολή.

Μετά την έκτιση της ποινής τους σε ινδικές φυλακές,

οι Καζάκος, Κιμούλης και Τσάλλης συνέχισαν τη συμ-

μετοχή τους στον πόλεμο από τις τάξεις του Ινδικού

Ναυτικού, φθάνοντας κυβερνήτες κορβετών. Οι Αθα-

νασιάδης και Μακρής συνέχισαν την υπηρεσία τους στο

Ελληνικό Ναυτικό ως επίκουροι αξιωματικοί. Όλοι οι

αποταχθέντες αποκαταστάθηκαν μεταξύ 1946 και

1947, αλλά πλην του Μακρή που έφθασε στον βαθμό

του υποναυάρχου, δεν σταδιοδρόμησαν περαιτέρω.

Στον ύπαρχο, αντιπλοίαρχο Χ. Χατζηκωνσταντή επι-

βλήθηκα καταστατική ποινή τετράμηνης αργίας δια προ-

σκαίρου παύσεως.

Από το πλήρωμα παραπέμφθηκαν 28 άτομα, από τα

οποία καταδικάστηκαν, επί στάσει, έξι σε ισόβια και 19

σε εικοσαετή ειρκτή, ενώ ένα αθωώθηκε και δύο απαλ-

λάχθηκαν λόγω πλήρους συγχύσεως. Τον Αύγουστο

εστάλησαν στις Ινδικές φυλακές και άλλα περίπου 30

άτομα, που δεν βαρύνονταν μεν με τα επεισόδια αλλά

είχαν ιδιαίτερα επιβαρυμένο ποινολόγιο.

Σημειώνεται ότι η εντολή του Σακελλαρίου ήταν να επι-

βληθούν βαρείες ποινές σε όλους ανεξαιρέτως τους

αξιωματικούς, σε μία προσπάθεια να αποπλυθεί η εντρο-

πή για τα “έκτροπα της Βομβάης”, για τα οποία, ωστό-

σο, υπεύθυνος και ηθικός αυτουργός ήταν ο κυβερνήτης

του πλοίου Πετρόπουλος.

17 Τα ναρκαλιευτικά Κάσος, Κως, Λέρος και Πάτμος ήταν

κλάσης ΒΥΜS, αμερικανικής ναυπήγησης και παραχω-

ρήθηκαν στο Ελληνικό Ναυτικό από την αμερικανική

κυβέρνηση. Είχαν εκτόπισμα 223 τόν. και δυνατότητα

αλιείας ναρκών επαφής, μαγνητικών και ακουστικών.

Έφεραν ένα πυροβόλο 3 ιντσών στο πρόστεγο και δύο

βαρέα αντιαεροπορικά πολυβόλα των 20 χιλιοστομέ-

τρων στο μεσόστεγο.

18 Για τον τορπιλισμό του Empress of Canada και τις πε-

ριπέτειες των ναυαγών του, βλ. Φωκά, τόμ. Β’, σελ. 222-

223 και, ιδίως στο βιβλίο του Σπανίδη Αναμνήσεις και

Μαρτυρίες, βλ. και αφηγήσεις σύμφωνα με τη στήλη

“Empress of Canada” του Πίνακα 1 στην αρχή του πρώ-

του τόμου αυτού του έργου.

19 Τα του κινήματος της Μέσης Ανατολής και της κατα-

στολής του αναφέρονται, με λεπτομέρεια, σε ξεχωρι-

στά κεφάλαια του Φωκά (τόμος Β’), του Τούμπα, του

Πετρόπουλου και του Χαρατσή (τόμ. Β’), στα Πεπραγ-

μένα του Αρχηγού του Στόλου Αντιναυάρχου Π. Βούλ-

γαρη (τμήμα Α’) και σε άλλα βιβλία αναμνήσεων αξιω-

ματικών του Ναυτικού. Επίσης, βλ. αφηγήσεις σύμφωνα

με την οικεία στήλη του Πίνακα 1 στην αρχή του πρώ-

του τόμου αυτού του έργου.

20 Βλ. Φωκά, τόμ. Β’, σελ. 516. Στις 14.9.1944, ο κυβερ-

νήτης Λως τιμήθηκε με τον Πολεμικό Σταυρό Γ’ Τάξης,

ενώ ο ύπαρχος Φακής και οκτώ υπαξιωματικοί και ναυ-

τοδίοποι, με το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων, επειδή:

επιβαίνοντες του ναρκαλιευτικού Πάτμος, επέδειξαν,

αφ’ ενός μεν κατά τας επιχειρήσεις καταλήψεως της νή-

σου Έλβα αρίστην ευψυχίαν, προθυμίαν και εργατικό-

τητα, αφ’ ετέρου δε, λόγω της μακροχρονίου υπηρε-

σίας των επί των ναρκαλευτικών, δια των συνεχών και

αόκνων προσπαθειών των, συνέβαλον ώστε το πλοίον

τούτο καταστή ικανόν δια επιτυχή διεξαγωγήν διακε-

κριμένων πολεμικών αποστολών.

Ανάλογες αμοιβές απονεμήθηκαν στο προσωπικό και

των άλλων ναρκαλιευτικών.

21 Εκτός από τα Κάσος και Κως, βυθίστηκαν τα αγγλικά ναρ-

καλιευτικά ΗΜS Larne και HMS Clinton (βλ. Φωκά, τόμ.

Β’, σελ. 528).

Στις 11.12.1945, απονεμήθηκα στον Λω ο Πολεμικός

Σταυρός Γ’ Τάξης, επειδή: ως κυβερνήτης του ναρκα-

λιευτικού Πάτμος, κατά την επιχείρηση “Μάννα”, πε-

ρισυνέλεξε τους ναυαγούς του ναρκαλιευτικού Κάσος

και, εν συνεχεία, ερυμούλκησε το ΗΜS Larne μετά του

Κάσος δια να τα εξαγάγη από το ναρκοπέδιον, επιδεί-

ξας εξαιρετικήν ικανότητα και αυτοθυσίαν.

Συνεχίζεται
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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

Συνέχεια από το 

προηγούμενο φύλλο
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14η Δεκεμβρίου.

Ι. Ο διοικητής του εις Πλάκαν δια-

νυκτερεύσαντος αποσπάσματος έ-

λαβε την 6ην ώραν την διαταγήν του

Αρχηγείου ακυρούσαν την προηγου-

μένην και αναστέλλουσαν την προς

Χάνι Φτελιάς κίνησιν των δύο ταγμά-

των του.

Την 7ην ώραν το απόσπασμα ετέ-

θη εν πορεία και την 13.30’ ώραν ήρ-

ξατο καταφθάνον εις Καλέντζι. Εκεί

ελήφθη υπό του διοικητού των

προηγουμένων εν τη φαλάγγι δύο

ταγμάτων η πρώτη διαταγή του

Αρχηγείου δι’ ής ενετέλλετο όπως α-

χθή εις Χάνι Φτελιάς. Αγνοών ούτος

την επακολουθήσασαν ακύρωσιν

της διαταγής ταύτης και χωρίς να ει-

δοποιήση τον ακολουθούντα μετά

της υπολοίπου δυνάμεως διοικητήν

του αποσπάσματος εξηκολούθησε

την πορείαν του προς Φτελιάν, δια-

νυκτερεύσας μετά των υπ’ αυτόν

ταγμάτων εις Ρεβένι. Τα υπόλοιπα

δύο τάγματα και η λυομένη ορειβ.

πυρ/χία παρέμειναν εις Καλέντζι, μη

χρησιμοποιηθέντα εν τη πρώτη

γραμμή, καθόσον δεν εκρίθησαν έ-

χοντα την πρέπουσαν μαχητικήν α-

ξίαν.

ΙΙ. Το Α’ μικτόν απόσπασμα απέ-

κρουσε νυκτερινήν εχθρικήν επίθε-

σιν, της οποίας η κυρία προσπάθεια

εξεδηλώθη εις το δεξιόν.

Κατά την επακολουθήσασαν ημέ-

ραν το πυροβολικόν των οχυρών

των τούρκων έβαλλεν εναντίον των

Κατσανοχωρίων και ειδικώς κατά των

περιοχών, όπου εφαίνοντο κινούμε-

να τα αφικνούμενα εκ Πραμάντων

τμήματα. Το Αρχηγείον κατόπιν προ-

τάσεως του διοικητού του αποσπά-

σματος ενέκρινεν όπως μη αποστα-

λώσιν εις το Β’ μικτόν απόσπασμα τα

δύο ευζωνικά τάγματα παρά μόνον

μετά την άφιξιν των αναμενομένων

εκ Πραμάντων δυνάμεων.

ΙΙΙ. Το Β’ μικτόν απόσπασμα ουδό-

λως ηνοχλήθη υπό του εχθρού. Το ΙΙΙ

τάγμα Κρητών ενισχύθη δι’ ενός λό-

χου και 300 ανδρών προς συμπλή-

ρωσιν των κενών. Η 6/4 πεδ. πυρ/χία

έβαλλε κατά των προ των Λεσσια-

νών εχθρικών τμημάτων ως και κατά

του πυρ/κού του Μπιζανίου.

Το Αρχηγείον απέστειλε διαταγήν

δια την εμπέδωσιν της διασαλευθεί-

σης πειθαρχίας εις το συν/μα Κρη-

τών.

IV. H II Μεραρχία ελάχιστα ηνωχλή-

θη υπό του εχθρού. Κατωρθώθη, με-

τά την επέλευσιν του σκότους ν’ α-

ντικατασταθή εκ των προφυλακών

το ΙΙ/15 τάγμα, υπό τάγματος του

3ου συν. πεζ. και του ΙΙ/1 τάγματος.

Το τελευταίον τούτο τάγμα έλαβε

μέτρα δια την εξασφάλισιν του συν-

δέσμου μετά του προς τα δεξία ΙΙΙ

τάγματος Κρητών. Η Μεραρχία υπέ-

βαλεν εις τον Αρχηγόν του Στρατού

αναφοράν του διοικητού του πυρο-

βολικού της, εις την οποίαν εξετίθε-

ντο αι παρουσιαζόμεναι δυσχέρεια

δια την μεταφοράν κατά την νύκτα

των εις Άνω Θεριακίσι ταχθεισών πυ-

ροβολαρχιών, εις θέσεις προφυλαγ-

μένας.

Ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου α-

νέφερεν εις το Υπουργείον των

Στρατιωτικών, ότι αι επιθέσεις του ε-

χθρού απεκρούσθησαν και ότι τα

τμήματα ετήρησαν τας θέσεις των.

15η Δεκεμβρίου.

Ι. Τα εις Ρεβένι διανυκτερεύσαντα

τάγματα εκκινήσαντα εκείθεν έφθα-

σαν εις Χάνι Φτελιάς, ένθα κατηυλί-

σθησαν.

Εκ των εις Καλέντζι παραμεινά-

ντων υπολοίπων τμημάτων διετάχθη

την 11ην ώραν έν τάγμα όπως μετα-

βή εις Νίστορα και τεθή υπό τας δια-

ταγάς του 3ου ανεξ. τάγματος. Το υ-

πόλοιπον απόσπασμα πλην ουλα-

μού πυρ/κού, όστις ετάχθη παρά το

χωρίον Νίστορα, θα ήγετο την επο-

μένην εις το χωρίον Κορύτιανη.

Το κινηθέν προς Νίστορα τάγμα,

προχωρήσαν και υπερβάν το χωρίον

τούτο, έφθασε παρά το χωρίον Αε-

τορράχη, αντικαταστήσαν δι’ ενός

λόχου τον εν τη πρώτη γραμμή 3/15

λόχον. Τα εθελοντικά σώματα προ-

σκόπων εγκατεστάθησαν εις τα χω-

ρία Νίστορα και Φορτώσιον εν εφε-

δρεία.

ΙΙ. Κατά του Α’ μικτού αποσπάσμα-

τος ενήργησαν οι τούρκοι την νύκτα

μικροαιφνιδιασμούς, οίτινες απε-

κρούσθησαν. Τελικώς το Αρχηγείον

ενέκρινεν όπως παραμείνωσιν υπό

τας διαταγάς

του αποσπά-

σματος τούτου

και τα τέσσαρα

ευζωνικά τάγ-

ματα ακυρωθεί-

σης ούτως της

εις το Β’ μικτόν

απόσπασμα

διαθέσεως των

7ου και 10ου τοιούτων.

ΙΙΙ. Το Β’ μικτόν απόσπασμα ουδό-

λως ηνωχλήθη υπό του εχθρού. Μό-

νον ανταλλαγή αραιών πυροβολι-

σμών ελάμβανε χώραν καθ’ όλην

την διάρκειαν της ημέρας. Δι’ ανα-

φοράς του ο διοικητής του αποσπά-

σματος εζήτησε παρά του Αρχηγείου

όπως εγκριθή η παραμονή εν τω το-

μεί του του ΙΙΙ/15 τάγματος, όπερ έ-

δει να αχθή εις την διάθεσιν του Α’

μικτού αποσπάσματος.

IV. Η ΙΙ Μεραρχία εδέχθη περί την

μεσημβρίαν, ως και περί την 18ην ώ-

ραν, επιθέσεις εις το δεξιόν ουχί σο-

βαράς, αίτινες και απεκρούσθησαν,

κατόπιν εγκαίρου καταλήψες ισχυ-

ρώς της γραμμής αντιστάσεως υπό

των τμημάτων.

Η Μεραρχία αφού παρεκάλεσε το

Αρχηγείον όπως διατεθή και εις ταύ-

την έν ευζωνικόν τάγμα, διέταξε την

αναχώρησιν του ΙΙ/15 τάγματος προς

τον τομέα του Α’ μικτού αποσπάσμα-

τος, προς συνάντησιν του συν/τός

του. Προς τας ορειβατικάς πυρ/χίας

έδωσεν εντολήν εκτελέσεως βολής

κατά το διάστημα της νυκτός.

Το Αρχηγείον διέταξε την ισχυράν

κατάληψιν των δεσποζόντων υψω-

μάτων Κέντρωμα υπό τμημάτων της

Μεραρχίας, την σοβαράν δε παρενό-

χλησιν του εχθρικού πεζικού υπό

του φιλίου πεδ. πυρ/κού. Περατω-

θείσης της οδεύσεως, η σκευή των

2ας και 7ης πεδ. πυρ/χιών μετεφέρ-

θη υπό του λόχου μηχανικού της Με-

ραρχίας εις τα υψώματα Άνω Θερια-

κίσι. Αμφότεραι αι μεταφερθείσαι

πυρ/χίαι ετάχθησαν παρά την παλαι-

άν θέσιν της 7ης τοιαύτης. Οι έτεροι

δύο λόχοι μηχανικού ησχολήθησαν

με την κατασκευήν οδεύσεων δια

την τάξιν της 5/4 πυρ/χίας επί του υ-

ψώματος Φουάτ.

Το απόσπασμα Ολύτσικα εξακο-

λουθεί τηρούν τας αρχικάς του θέ-

σεις, ανέφερε δε εις το Αρχηγείον ό-

τι κατά πληροφορίας εχθρική δύνα-

μις εβάδιζε προς Ελευθεροχώριον.

Το Αρχηγείον διέταξε την δια τμη-

μάτων πεζικού εξασφάλισιν του τα-

χθέντος εις τα υψώματα Άνω Θερια-

κίσι πεδινού πυρ/κού, δια το οποίον

έλαβε μέριμναν και το Β’ μικτόν από-

σπασμα.

Επίσης εφρόντισε δια την εγκατά-

στασιν τηλ/κού συνδέσμου μεταξύ

των πυρ/χιών και των παρατηρητη-

ρίων του πυρ/κού.

Διέταξε την μεταφοράν 4 βαρέων

πυροβόλων των 150 εξ Άρτης εις Κα-

νέταν, ως και την συγκρότησιν μιας

λυομένης βραδυβόλου πυρ/χίας.

Τέλος, την εσπέραν ανέφερεν εις

το Υπουργείον ότι ουδέ το εξαιρετι-

κόν συνέβαινε, και ότι επίθεσις ε-

χθρική είχεν αποκρουσθή.

Συνεχίζεται
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Συνέχεια απο το προηγούμενο φύλλο
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«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
Οι μήνες: Μάιος

XΡAΡΡAΣ
ΣTAΘMOΣ 

AYTOKINHTΩN

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

Fax: 210 5733986

•Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι.
•Μάης άβρεχος, μούστος άμετρος (αμέ-

τρητος).
•Μάης άβρεχος, χρονιά ευτυχισμένη.
•Μάης πενταδείλινος, και πάλι δείλι θέ-

λει (φαγητό).
•Να ’μουν το Μάη γάιδαρος, τον Αύ-

γουστο κριάρι, όλο το χρόνο πετεινός και
γάτος το Γενάρη! 

•Να ’μουν το Μάη μπιστικός, τον Αύ-
γουστο δραγάτης.

•Ο Μάης με τα τριαντάφυλλα κι ο Ιού-
νης με τα μήλα.

•Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά κι ο Απρίλης
τα λουλούδια.

•Όποιος φοράει γούνα το Μάη, τη γεια του δεν την έχει.
•Πώς λάμπει ο ήλιος του Μαγιού, τ’ Αυγούστου το φεγγάρι.
•Σαν έπρεπε, δεν έβρεχε, το Μάη δροσολόγαε…
•Στον καταραμένο τόπο, το Μάη μήνα βρέχει.
•Στων αμαρτωλών τη χώρα, το Μαγιόπουλο χιονίζει.

Γαλοτύρι: τυροκομικό προϊόν, μαλακής δομής με υπόξινη γεύση
Γάνα: λέρωμα από την κάπνα
Γκούτσια: η μεταφορά μικρών παιδιών στην πλάτη μεγαλύτερου
Άϊστε μας: εμπρός, πάμε να φύγουμε
Αλαποτινάζω: σηκώνω κάτι και το τινάζω στον αέρα
Αλύχτημα: γαύγισμα
Αμαρκάλιστο: ζώο μη γονιμοποιημένο, λέγεται κυρίως για τις προβατίνες
Αναμαρκιέται: μηρυκάζει, λέγεται κυρίως για τα γιδοπρόβατα. 

ΟΜάιος, ή Μάης, είναι
ο πέμπτος μήνας του

έτους κατά το Ιουλιανό και
Γρηγοριανό Hμερολόγιο
και έχει 31 ημέρες. Στο ατ-
τικό ημερολόγιο ήταν ο εν-
δέκατος μήνας Θαργηλιών

που αντιστοιχεί με το χρο-
νικό διάστημα 23 Απριλίου-
23 Μαΐου.

Πήρε το όνομά του, κατά
την επικρατέστερη εκδοχή,
από τη θεότητα Μαία (λα-
τινικά Μάγια), μητέρα του
θεού Ερμή. Ήταν η θεά
της γονιμότητας και ετιμά-
το με θυσίες χοιριδίων στο
βωμό της.

Σύμφωνα με άλλες εκδο-
χές, η ονομασία Μάιος προ-
έρχεται:

Από τη λατινική λέξη μά-
γιορ, που είναι ο συγκριτι-
κός βαθμός του επιθέτου
μάγκνους = μεγάλος.
(Πλούταρχος)

Από τη λατινική λέξη μαγιέστας = μεγαλειότητα. (Οβίδιος)

Οι λατίνοι συγγραφείς τον εκφέρουν πάντα με τη λέξη «mensis» (μήνας) ή
Kalendae (καλένδες).

Παρ’ όλο που γενικά ο Μάιος θεωρείται ως ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης,
είναι στην ουσία το μέσο της ανθοφόρας αυτής εποχής αφού το Καλοκαίρι δεν
αρχίζει παρά δύο δεκαήμερα μετά το τέλος του, στις 21 Ιουνίου. Ο Μάιος, εί-
ναι πράγματι «μήνας χαράς και λατρείας της βλάστησης, με δοξασίες και έθι-

μα διαχρονικού χαρακτήρα», όπως το παραδοσιακό έθιμο με το πρωτομαγιά-

τικο στεφάνι το οποίο στολίζει την πόρτα του σπιτιού μέχρι τις 24 Ιουνίου οπό-
τε καίγεται στις φωτιές του Αϊ-Γιάννη. Οι λαϊκές προλήψεις θεωρούν τον Μάιο
«μαγεμένο» γι’ αυτό αποφεύγονται οι γάμοι και οι σοβαρές εργασίες στη διάρ-
κειά του, εξ ου και η παροιμία «Στον καταραμένο τόπο, τον Μάη μήνα βρέχει».
Όλοι οι λαοί, πάντως, την Πρωτομαγιά γιόρταζαν την ανθοφορία της Φύσης
και την απαρχή των «καλών καιρών». Κι ενώ οι λαϊκές παροιμίες, όπως, «Μάη

μου, Μάη δροσερέ κι Απρίλη λουλουδάτε» και «ο Μάης έχει τ’ όνομα κι ο Απρί-

λης τα λουλούδια», προσπαθούν να μας επαναφέρουν στην τάξη, οι παιδικές
αναμνήσεις δεν μας το επιτρέπουν. Κι έτσι συνεχίζουμε να τραγουδάμε: «Ο

Μάιος μας έφτασε/εμπρός βήμα ταχύ/να τον προϋπαντήσουμε/παιδιά στην εξο-

χή».
Η 1 Μαΐου έχει χαρακτηρισθεί σχεδόν παγκόσμια ημέρα αργίας (αν και δεν

είναι αργία, είν’ απεργία) και διατυπώσεων των διεκδικήσεων των εργαζομέ-
νων, αφού είναι συνδεδεμένη με το εργατικό κίνημα όταν το 1886 έγιναν οι με-
γάλες διαδηλώσεις στο Σικάγο με αίτημα τα τρία οχτάρια: οχτώ ώρες εργασίας,
οχτώ ψυχαγωγία και οχτώ ύπνος. Στην χώρα μας, η απεργία των καπνεργατών
του 1936 στη Θεσσαλονίκη βάφτηκε με αίμα που καταγράφηκε, στις εφημερίδες
της άλλης ημέρας, με μια χαρακτηριστική φωτογραφία η οποία έδειχνε μια μάνα
να οδύρεται πάνω από το σκοτωμένο της παιδί. Η φωτογραφία εκείνη ενέπνευσε
τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον «Επιτάφιο»: «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες/μέρα

Μαγιού σε χάνω…».
Ο Μάιος συνδέεται επίσης και με την όλη πορεία της Βασιλεύουσας πόλης

του Μεγάλου Κωνσταντίνου του οποίου τη μνήμη γιορτάζουμε στις 21 του μήνα.
Δέκα ημέρες νωρίτερα γιορτάζονται τα γενέθλια ή εγκαίνια της Κωνσταντι-
νούπολης κατά το έτος 330 μ.Χ., ενώ στις 29 έχουμε την αποφράδα ημέρα που
«τούρκεψε η Πόλη».

Ηπειρώτιο ποιμενικό λεξιλόγιο

Παροιμ ίες για το μ ήνα Μάιο

Δόμηση εσωτερικού χώρου

Γυψοσανίδες - Ψευδοροφές 

Φωτισμός - Διακόσμηση

ΓPHΓOPHΣ AP. ΓIΩTAKHΣ

Κλεισούρας 21

Δ��. 26510 36035 - ���. 6945 902525

Μια σταγόνα αίμα, σώζει μια 
ολόκληρη ζωή!

Γίνε κι εσύ εθελοντής  αιμοδότης.
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Όταν βγάνεις κι δε βάνεις, γλήγορα στον πάτο φτάνεις

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι

γειά σας.

�Ο Δήμος Ιωαννιτών μετά από καθυ-

στέρηση δεκαετιών, επιτέλους βά-

ζει μπροστά την ανακύκλωση. Ήδη έ-

χουν τοποθετηθεί 100 κάδοι ανακυκλώ-

σιμων συσκευασιών στους δρόμους  της

πόλης και αναμένεται να φτάσουν συνο-

λικά τους 300. Από τη Δευτέρα 8 Απριλί-

ου αρχίζουν τα δρομολόγια του απορριμ-

ματοφόρου για τους κάδους ανακύκλω-

σης. Πλήρη εικόνα για τις δυνατότητες

και τις προοπτικές της ανακύκλωσης ο

Δήμος εκτιμά ότι θα έχει σε ένα μήνα πε-

ρίπου. 

�Ένα μόνιμο θέμα συζήτησης, πέ-

ραν των άλλων, είναι και η επικεί-

μενη φορολόγηση ακινήτων και οικοπέ-

δων και ειδικότερα άγονων αγροτεμα-

χίων που έχουμε κληρονομήσει. Αναφε-

ρόμαστε σε εκτάσεις γης που είναι εκτός

σχεδίου, για βουνά, σκόρπια από εδώ και

από εκεί, χρόνια παρατημένα. Οι περισ-

σότεροι από εμάς δεν ξέρουμε ούτε που

είναι και καλούμαστε σήμερα να πληρώ-

σουμε φόρο και μάλιστα περισσότερο α-

πό αυτόν που πληρώνανε οι προγονοί

μας επί τουρκοκρατίας. Μαζί με τα αγρο-

τεμάχια είναι και η αύξηση της φορολο-

γίας στα πατρικά σπίτια· μετά το κόστος

συντήρησης και των εξόδων λειτουργίας

τους έρχεται και το χαράτσι. Βάσει σχεδί-

ου, αρχικά θα ενταχθούν όλες οι περιο-

χές στο σύστημα φορολόγησης και σε

δεύτερη φάση, θα γίνουν οι αναπροσαρ-

μογές των αξιών, που σε κάποιες περι-

πτώσεις θα οδηγήσουν σε μεγάλες αυξή-

σεις και για τους περισσότερους θα είναι

δυσβάσταχτες. Η φορολόγηση των αγρο-

τεμαχίων απασχολεί σοβαρά τον κόσμο

της υπαίθρου και εάν εφαρμοστεί, θα δώ-

σει τη χαριστική βολή. Εκεί που το πάει η

πολιτεία θα μας αναγκάσει να τα χαρί-

σουμε στο κράτος!

�Διανύοντας τις μέρες του Πάσχα,

είναι ευκαιρία να θυμηθούμε ή να

μάθουμε, τι σημαίνει αυτή η γιορτή και

ποια είναι τα ήθη και τα έθιμα. Το Πάσχα

είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χριστιανι-

σμού.  “Εορτών εορτή και πανήγυρης εστί

πανηγύρεων” λέει το τροπάριο.  Προέρ-

χεται από το εβραϊκό Πάσχα, που και αυ-

τό έχει τις ρίζες του στην αρχαία Αίγυπτο.

Με το “Πισάχ” -η λέξη σημαίνει διάβαση-

οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν τη διάβαση του ή-

λιου από τον ισημερινό, την εαρινή δη-

λαδή ισημερία και μαζί της τον ερχομό

της άνοιξης.  Οι Εβραίοι καθιέρωσαν και

αυτοί τη γιορτή με την ονομασία “Πεσάχ”

(διάβαση-υπέρβαση) σε ανάμνηση της α-

πελευθέρωσης τους από τους Αιγυπτί-

ους και της διάβασης της Ερυθράς θά-

λασσας.  Παράλληλα όμως και για να χαι-

ρετίζουν το τέλος του χειμώνα και την

αρχή της άνοιξης. Στη χριστιανική γιορτή

δόθηκε το όνομα “Πάσχα” και με απόφα-

ση  της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, το 325

μ.Χ., ορίστηκε να γιορτάζεται  την πρώτη

Κυριακή μετά από την πανσέληνο της εα-

ρινής ισημερίας. Το Πάσχα, ο λαός, μαζί

με την “εκ νεκρών Ανάσταση” του Χρι-

στού,  τη νίκη Του δηλαδή ενάντια στο

θάνατο, γιορτάζει και  την ανάσταση της

άνοιξης, το ξύπνημα της φύσης μετά τη

νάρκη του χειμώνα. Το χριστιανικό συμ-

βολισμό του Πάσχα καθιέρωσε για πρώτη

φορά ο Απόστολος Παύλος. Από την επο-

χή που οι χριστιανοί άρχισαν να γιορτά-

ζουν το Πάσχα, διατήρησαν ορισμένα χα-

ρακτηριστικά του Εβραϊκού, ενώ ταυτό-

χρονα προσέθεσαν άλλα. Αυτό φαίνεται

από το πασχαλινό αρνί (οβελίας) και τα

κόκκινα αυγά. Πλούσια είναι η παράδοση

για τον συμβολισμό των αυγών του Πά-

σχα. 

Το αυγό, πανάρχαιο σύμβολο της γέ-

νεσης του κόσμου, της γέννησης της

ζωής, το συναντάμε σε πολλές λατρείες,

τόσο πρωτόγονες, όσο και περισσότερο

εξελιγμένες. Είναι στη λαϊκή και μυθολο-

γική φαντασία το σύμβολο της ζωής.

Έχει μέσα του δύναμη ζωική και πίστευ-

αν πως μπορούσε να την μεταδώσει

στους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά. 

Για τους πρώτους Χριστιανούς το αυγό

είναι το σύμβολο της Ανάστασης του Χρι-

στού. Στο Μεσαίωνα, βάφονταν αυγά για

να δοθούν σαν δώρα το Πάσχα. 

Στα Βυζαντινά χρόνια έφτιαχναν κου-

λούρα που στην μέση της είχε ένα κόκκινο

αυγό. Το αυγό, από το οποίο βγαίνουν τα

πουλιά, συμβολίζει την ζωή, ενώ το κόκ-

κινο είναι το χρώμα της ζωής. Το βάψιμο

των αυγών, για λατρευτικούς σκοπούς

απαντάται σε διάφορους τόπους του κό-

σμου.

Γιατί βάφονται όμως κόκκινα τα αυγά της

Ανάστασης; Η παράδοση λέει πως: “Όταν

είπαν πως αναστήθηκε ο Χριστός, κανείς

δεν το πίστευε. Μια γυναίκα, που κρα-

τούσε στο καλάθι της αυγά, φώναξε:

“Μπορεί από άσπρα να γίνουν κόκκινα;”

Και, ω του θαύματος έγιναν!”

Μερικοί πιστεύουν ότι τα αυγά βάφονται

κόκκινα σε ανάμνηση του αίματος του Χρι-

στού, που χύθηκε για εμάς τους ανθρώ-

πους. Κόκκινο είναι και το χρώμα της χα-

ράς. Χαράς για την Ανάσταση του Χριστού.

Το βάψιμο των αυγών γινόταν τη Μεγάλη

Πέμπτη γι αυτό και τη λέγαν Κόκκινη Πέ-

φτη ή Κοκκινοπέφτη.

Μετά την Ανάσταση, καθώς γλυκοχά-

ραζε, γύριζαν όλοι στα σπίτια τους με

αναμμένες λαμπάδες. Ήθελαν να φέρουν

το «Άγιο Φώς» της Ανάστασης στους χώ-

ρους του σπιτιού και στους στάβλους που

ήταν τα ζώα. Φρόντιζαν σε όλο το δρόμο

μέχρι να φτάσουν στο σπίτι με στοργή και

αγωνία να μη σβήσει η λαμπάδα. Φτάνο-

ντας στο σπίτι, έφτιαχναν το σχήμα του

σταυρού με τον καπνό της λαμπάδας

στο ανώφλι της πόρτας και άναβαν το κα-

ντήλι. Όσοι είχαν ζώα πήγαιναν στο στά-

βλο και τα «καψάλιζαν» με τη λαμπάδα.

Αυτό δίνει για το νέο χρόνο υγεία, ευτυ-

χία και γούρι. Πίστευαν ακόμη ότι το φως

της Ανάστασης προφυλάει τις αγελάδες

και τα βόδια από τη «στρέκλα», το έντομο

που τα τσιμπάει το καλοκαίρι και τα ανα-

γκάζει να τρέχουν ασταμάτητα. Ακόμα και

όταν κάποιος κατά τύχη καψαλιστεί με το

Άγιο φως, το θεωρούν γούρι. 

�Σε λίγες μέρες θα ζήσουμε τις

Άγιες μέρες που ο Χριστός έδωσε

την ίδια του τη ζωή για τους ανθρώπους.

Είναι μια ευκαιρία, αυτή τη μεγάλη γιορτή

της Χριστιανοσύνης, να προστρέξουμε

στις αξίες του Χριστιανισμού, να προσεγ-

γίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και να α-

ντλήσουμε δύναμη από το μεγαλείο της

ουσίας του Χριστού για τον άνθρωπο.

Σκυμμένοι στον αγώνα της καθημερινό-

τητας για την επιβίωση, οδηγούμαστε

στην απομόνωση με κίνδυνο να χάσουμε

την ευαισθησία και την αγάπη για το συ-

νάνθρωπο. Η θρησκεία μας εμπνέει, συ-

γκινεί, διδάσκει και φωτίζει το δρόμο μας

προς το καλό. Η Εκκλησία μας γιορτάζει

το Πάσχα. Οι Απόστολοι βεβαιώνουν ότι

«ηγέρθη ο Κύριος όντως» και οι Χριστιανοί

όλων των αιώνων απαντούμε: «Αληθώς

Ανέστη ο Κύριος!». Μετά τα πάθη έρχεται

η ελπίδα της Αναστάσεως που μας δίνει

κουράγιο για τη συνέχιση της ζωής μας,

για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα καλύ-

τερο αύριο. Μετά το δράμα του Σταυρού

του Κυρίου, έρχεται το φως της Αναστά-

σεως, τα «πάντα πεπλήρωται φωτός, ου-

ρανός τε και γη». Είθε το φως της Αναστά-

σεως να θερμάνει τις καρδιές μας και να

φωτίζει τα βήματά μας. 

Ο παλιός.

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 

Ματιές στο παρελθόν

Αρχές δεκαετίας του ’70. Ανήμερα του Αι-Λιός και η παρέα τα πίνει στον ίσκιο κάτω από

τον « » του Τασιαντά. Διακρίνονται από αριστερά ο Βασίλης  Κύρκος, 

ο Λευτέρης (οδηγός του λεωφορείου), ο Γιώργος Ίσκος, ο Σπύρος Γούσης

με τη γυναίκα του, ο Λακη-Κατσαδήμας, ο Γιαν-Πάλας (;), ο Θωμάς Πέτρου,

ο Τάκης του δάσκαλου (Γ. Γούσια) και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. 

Αρχείο Γεωργίου Β. Ίσκου

Αρχές δεκαετίας του ’70. Ο Λια-Θύμιος βλάμης 

και ο Θεοδωρής Κ. Γιωτάκης.

Αρχείο Παύλου Δ. Μπέλλου


