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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.

Σ
ήμερα Γιορτάζουμε την

ένδοξη Κοίμηση της Πα-

ναγίας. Σ’ αμέτρητες εκ-

κλησίες και μοναστήρια χτυ-

πούνε οι καμπάνες και ψέλνου-

νε οι ψαλτάδες. Τα πιο πολλά εί-

ναι στης Παναγίας τ’ όνομα, και

πανηγυρίζουνε σήμερα την Κοί-

μηση της Θεοτόκου. Μα αυτή

δεν είναι γιορτή θανάτου, είναι

γιορτή χαράς και θρίαμβος, για-

τί αυτή που κοιμήθηκε είναι η

Μητέ ρα της Ζωής, όπως λέγει

εκείνο το θεσπέσιο δοξαστικό

πού λένε σήμερα στη Λειτουρ-

γία: «Τη αθανάτω σου κοιμήσει

Θεοτόκε μήτηρ της ζωής, νεφέ-

λαι τους αποστόλους αιθέριους

διήρπαζον και κοσμικώς διεσπαρμένους, ομοχώ-

ρους παρέστησαν τω αχράντω σου σώματι, ο και

κηδεύσαντες σεπτώς, την φωνήν του Γαβριήλ με-

λωδούντες ανεβόων. Χαίρε, κεχαριτωμένη παρ-

θένε, μήτερ ανύμφευτε, ο Κύ ριος μετά σου. Μεθ’

ων, ως Υιός σου και θεόν ημών ικέτευε σωθήναι

τας ψυχάς ημών».

Σήμερα όλη η Ελλάδα μοσχοβολά από το ευω-

δέστατο σκήνωμα της Παναγίας, που είναι η μη-

τέρα των ορφανεμένων, η ελπίδα των απελπι-

σμένων, η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των τυ-

φλών, η άγκυρα των θαλασσοδαρμένων. Κι απ’

άκρη σε άκρη της Ελλάδας, στις πολιτείες, στα χω-

ριά, στα μοναστήρια και στις σκήτες, απάνω στα

δασωμένα βουνά, στα λαγκάδια, στις σπηλιές, στα

γαλανά τα κύματα που δροσοαφρίζουνε από τον

πελαγίσιον αγέρα, στα νησιά και στα ρημόνησα,

στους κάβους, παντού αντιλαλεί η υμνολογία που

ψέλνουνε οι ψαλτάδες για την ταπεινή βασίλισσα

που κοιμήθηκε.

Το μελτέμι που φυσά τώρα το Δεκαπενταύγου-

στο και δροσίζει τον κόσμο τα δεντρικά που ‘ναι

φορτωμένα με λογής λογής πωρικά, τα άγρια τα

ρουμάνια, με τις αντρειωμένες βαλανιδιές και με

τα έλατα και με τα κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που

αρμενίζουνε στον γαλανό ουρανό, όλα είναι χα-

ροποιά και μακάρια, όλα είναι ιλαρά από την γλυ-

κύτητα της Παναγίας. Στα πέλαγα ταξιδεύουνε λο-

γής-λογής καράβια και καΐκια πώχουνε γραμμέ-

νο απάνω στο μάγουλο τους το γαλυκύτατο τ’ όνο-

μα της. Ω! Αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό

μας είναι το Ρόδον το Αμάραντον! Ποιος θα

μπορούσε να την υμνήσει όπως την υμνολογήσα-

νε οι υμνωδοί της Εκκλησίας μας; Αρχαγγελικές

σάλπιγγες θαρρείς πώς ακούγονται παντού, με

ύψος και με σεμνότητα, μ’ ένα κάλλος πνευματι-

κό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία.

Η Παναγία και ο Λαός
Του Φώτη Κόντογλου

…συνέχεια στη σελ.3

Τ
ο Πάσχα λίγοι

συγχωριανοί

μας κατάφε-

ραν να βρεθούν στη

Μανωλιάσσα. Οι

ανοιξιάτικες εικόνες

του χωριού μας πα-

ραμένουν σταθερή

αξία. Απέραντο χαλί

ο τόπος μας, γεμάτος

χρώματα και αρώμα-

τα. Η ατμόσφαιρα τη

Μεγάλη εβδομάδα

ήταν κατανυκτική, ο

Επιτάφιος στολίστη-

κε με τα διάφορα λου-

λούδια του χωριού και

οι ευχές, μας γέμισαν

με χαρά και ικανο-

ποίηση. Τα Πασχαλι-

νά έθιμα γίνονται ιε-

ροτελεστία.

Πάσχα 
στο χωριό μας

Η Αδελφότητα σας υπενθυμίζει ότι διορ-

γανώνει εθελοντική αιμοδοσία το από-

γευμα της Τετάρτης 21 Αυγούστου 2013,

στο Πνευματικό Κέντρο Μανωλιάσσας

και σας προσκαλεί να δώσετε το παρόν

σ’ αυτό το προσκλητήριο αγάπης και ζωής.

Ας γίνουμε όλοι  εθελοντές αιμοδότες!

Όλοι στη 
Μανωλιάσσα, 

στο παραδοσιακό 
πανηγύρι!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας

καλεί όλους τους Μανωλιασσίτες και φίλους

στο παραδοσιακό πανηγύρι στις 15 Αυγούστου

2013 στη Μανωλιάσσα. Θα σας διασκεδάσει

το συγκρότημα του Γιώργου Γιαννάκου (κλα-

ρίνο) με τραγουδιστές το Νίκο Δασκάλου και

το Γιώργο Κονοσπύρη. 

15 Αυγούστου: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣΜΑΝΩΛΙΑΣΣΙΤΩΝ

Εθελοντική Αιμοδοσία



ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΛΗΣ 20

ΓΕΩΡΓΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 20

ΓΙΩΤΑΚΗ           ΛΑΖΑΡΟΣ   20

ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 20

ΓΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20

ΓΚΟΥΜΑ  ΓΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ              20

ΓΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣ  ΘΕΟΔ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20

ΓΙΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣΘΕΟΔ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 20

ΓΙΩΤΤΑΚΗΣ  ΔΗΜ ΜΑΝΩΛΗΣ 20

ΓΙΩΤΑΚΗ   ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20

ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20

ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20

ΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  20

ΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5

ΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

ΓΟΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 20

ΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30

ΔΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5

ΖΑΧΟΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    20

ΖΗΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20

ΖΗΚΟΣ ΧΡ ΑΡΓΥΡΗΣ 20

ΖΗΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 20

ΙΣΚΟΣ     ΚΩΝ/ΝΟΣ          20

ΙΣΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

ΚΙΤΣΙΟΥ  ΧΡΟΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 20

ΙΣΚΟΥ ΜΙΧΑ ΑΛΕΚΑ                  20

ΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20

ΚΟΥΒΕΡΗ   ΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    20

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ      20

ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 20

ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΙΩΤΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 20

ΛΟΓΑΡΗ ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 20

ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΜΕΡΣΑ 20

ΛΙΟΝΤΟΣ         ΗΛΙΑΣ     20

ΜΑΡΚΟΣ  ΝΙΚ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20

ΜΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20

ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    20

ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 20

ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ 15

ΜΕΜΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΟΥΛΑ 5

ΜΕΜΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 12

ΜΠΑΡΔΑΜΠΙΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 20

ΜΠΕΛΛΟΣ ΘΩΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

ΜΠΕΛΛΟΣ  ΕΥΘ ΑΛΕΚΟΣ        20

ΜΠΕΛΛΟΣ ΘΩΜ ΒΑΣΙΛΗΣ 20

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 5

ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 20

ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 20

ΜΠΕΛΛΟΣ  ΑΘΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 5

•Θωμάς Γ. Ντάφλος
Στις 5 Ιουνίου 2013, αποχαιρετήσαμε

συγγενείς και φίλοι τον εξάδερφο Θωμά

που ταξίδεψε για τη γειτονιά των αγγέλων,

άγγελος και ο ίδιος στην ψυχή. Πέρα από

τη συγγενική μας σχέση ο Θωμάς ήταν ευ-

γενικός, με ήθος, συνετός και αξιοπρεπής.

Σε σκλάβωνε με τη φιλική του διάθεση και

την ανθρωπιά του. Η ένωση της ζωής του

με εκείνη της Μαρίας δημιούργησε το απά-

νεμο οικογενειακό λιμάνι. Απέκτησαν

δύο αγόρια που γέμισαν χαρά και αισιο-

δοξία το σπιτικό τους και ελπίδα για το

μέλλον. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της

ζωής του, η υγεία του κλονίστηκε σοβαρά

μέχρι που τον καθήλωσε στο κρεβάτι του

πόνου. Η υπομονή, η καρτερικότητά του,

η λεβεντιά του αλλά και η αγάπη και φρο-

ντίδα της γυναίκας του τον κράτησαν ζω-

ντανό. Ο Θωμάς έφυγε σε ηλικία 53 ετών

για το αιώνιο ταξίδι. Η είδηση του θανά-

του του γέμισε την ψυχή

μας με θλίψη και πόνο. Η

νεκρώσιμος ακολουθία

εψάλη στον Ιερό Ναό

Αγ. Γεωργίου Μανω-

λιάσσας και η σωρός του

ετάφη στο κοιμητήριο

του χωριού. Θωμά, θα

παραμείνεις για πάντα ζωντανός στη μνή-

μη μας. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη σου.

Κ.Π.Γ.

•Την 1η Ιουλίου 2013, απεβίωσε στο χω-

ριό Λογγάδες η Θεοδούλη Μπέλλου σε

ηλικία 71 ετών. Η Θεοδούλη ήταν η δεύ-

τερη γυναίκα του Γεωργίου Μπέλλου.

Αιωνία της η μνήμη.

•Το Σάββατο 11 Μαϊου 2013, ο Νική-

τας Κουνελές του Θεόδωρου και της Ελέ-

νης και η Δήμητρα Κούτσικου του Γιώρ-

γου και της Βιολέτας Κούτσικου-Μπέλλου

παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αναλήψεως

Σωτήρος στη Μαγούλα. Κουμπάροι οι

Αντώνης και Διονυσία Μαυροδημητράκη.

•Το Σάββατο στις 8 Ιουνίου 2013, ο

Γιάννης Μπουρνής του Σταμάτη και της

Ευαγγελίας Μπουρνή - Μπέλλου και η

Αθανασία Αβράμου του Παναγιώτη και της

Ελένης, παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Με-

ταμόρφωση με κουμπάρα τη Φανή Δίελα.

•Ο Βασίλης Ντάφλος και η Περσεφό-

νη Στίγκα, στις 12 Μαϊου 2013, βάπτισαν

την κόρη τους στον Ιερό Ναό Αγίων Απο-

στόλων στην Νίκαια, το όνομα αυτής Κρί-

νη και νονός ο Βαγγέλης Στίγκας.

•Ο Τσίγκος Εμμανουήλ και η Νησιώ-

τη Βασιλική βάπτισαν το γιό τους, την Πα-

ρασκευή 1 Ιουνίου 2013, στον Ιερό Ναό της

Αγίας Παρασκευής στον Ασπρόπυργο. Το

όνομα αυτού Περικλής.

•Η Ανδρομάχη Ντάμπου κόρη της Βα-

σιλικής Μπέλλου και του Λάμπρου Ντά-

μπου, και ο Πασχάλης Μπεχλιβανίδης,

βάπτισαν το κοριτσάκι τους στις 23 Ιουνίου

2013. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό

Ναό Δώδεκα Αποστόλων Ελευσίνας. Το

όνομα αυτής Μαρία-Ελένη. Νονά η Δή-

μητρα Βασιλείου.

•Την 1η Ιουνίου 2013, ο Λάμπρος Λιό-

ντος και η Ελένη Κούτσωνα απέκτησαν

κοριτσάκι! Να σας ζήσει!
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EKΔOTHΣ - IΔIOKTHTHΣ:
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EKΔOTHΣ & ΔIEYΘYNTHΣ:
KΩΣTAΣ Π. ΓIΩTAKHΣ

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

ΓIΩTAKHΣ KΩN/NOΣ
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Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαρα-
γωγή ολόκληρου ή μέρους αΙό τα περιεχόμενα
της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του δι-
ευθυντή 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

Γάμοι

Βαπτίσεις

Γεννήσεις

Προσφορές στην εφημερίδα

Συγχαρητήρια
Θερμά συγχαρητήρια σ’ όλες τις νέες

και τους νέους του χωριού μας, που

διεκδίκησαν μια θέση στην ανώτερη

και ανώτατη εκπαίδευση και την κέρδι-

σαν. Ευχόμαστε από καρδιάς, καλή τύχη

και καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους και

στους γονείς τους να έχουν υγεία και να

καμαρώνουν τα παιδιά τους. Επίσης,

θερμά συγχαρητήρια και στους εκπαι-

δευτικούς τους, που απλόχερα έδιναν και

δίνουν τη γνώση και τη συμπαράστασή

τους. 

Για τους νέους και τις νέες, που δεν

κέρδισαν την μάχη φέτος, αν και αγω-

νίστηκαν και προσπάθησαν, ευχόμαστε

του χρόνου να έχουν περισσότερη τύχη

και να δικαιωθούν οι κόποι και οι αγω-

νίες του.

Το Δ.Σ. της  

Αδελφότητας  Μανολιασιτών

Σας προσκαλεί στη Γενική Συνέ-

λευση, που θα πραγματοποιηθεί στις

22 Σεπτεμβρίου2013, ημέρα Κυριακή

και ώρα 16:00 μ.μ. στην οδό Ζήνωνος

3 στην Αθήνα (Αίθουσα Επάλξεις,

2ος όροφος).

Θέματα που θα συζητηθούν:

•Εκλογή ΝΕΟΥ Δ.Σ.

•Απολογισμός διετίας

•Λήψη αποφάσεων για λοιπά θέ-

ματα.

Θερμά συγχαρητήρια…
…στον Κωνσταντίνο Γιωτάκη γιο του 

Παναγιώτη Γιωτάκη και της Ηρούς Ντόβα.
Ο Κωνσταντίνος είναι παίχτης στο Α.Ο. Γιάννενα και η ομάδα του κλήθηκε να παί-

ξει με την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα. Μεγάλη τιμή για την ομάδα μας.

Μεσημέρι Κυριακής 24 Μαρτίου και τα παιδιά του Α.Ο. Γιάννενα ηλικίας 11 και 12

ετών αγωνίζονται με το αντίστοιχο προπαιδικό τμήμα της Μπάρτσα. Η νίκη είναι δική

τους. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή τους Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη

Αλεξάνδρα Γερογιάννη Μαθήτρια

Α  Γυμνασίου Ιονίου σχολής 

*
Στα πλαίσια της εκδρομής που πραγματο-

ποιήθηκε στη Βοιωτία στις 16 Ιουνίου

2013, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προ-

σφορά του κ. Σταύρου Νάκου στην Αδελφότη-

τα, ο οποίος δώρισε μία Εικόνα της Παναγίας,

που φιλοτέχνησε ο ίδιος. Την Εικόνα κέρδισε ο

κ. Ευάγγελος Τζίμας, μέσω της λαχειοφόρου

αγοράς, που οργανώθηκε.

Ευχαριστούμε πολύ τον Σ. Νάκο, για την προ-

σφορά του!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΛIMANI PAΦHNAΣ THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH

NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ

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.

συνέχεια των συνδρομών 

στο επόμενο φύλλο



Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος και η Τοπική Κοι-

νότητα Μανωλιάσσας σε συνεργασία με το

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών

στις 11 Αυγούστου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα

21.00, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολεί-

ου Μανωλιάσσας, το καλλιτεχνικό σωματείο «Οι

Αθεράπευτοι» θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο με

τίτλο «Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός», του Θανά-

ση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα.

Με τιμή,

Το Δ.Σ. του Π.Σ. και το Τ.Σ. 

της Τ.Κ. Μανωλιάσσας.
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Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην Μανωλιάσσα την 18η Μαΐου 2013 ημέρα

Σάββατο και ώρα 16.00μ.μ. στο Γραφείο της Το-

πικής Κοινότητας Μανωλιάσσας του Δήμου Ιωαν-

νιτών, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Το-

πικής Κοινότητας Μανωλιάσσας, σύμφωνα με τις δια-

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

και των άρθρων 82&84 του Ν.3852/2010. Διαπι-

στώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών

μελών βρέθηκαν παρόντα τα μέλη Μπέλλος Δημή-

τριος του Θεολόγου, Ντάφλος Ευάγγελος του

Κων/νου και Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου. Το

συμβούλιο ύστερα από συζήτηση για τα θέματα:

Α. Φωτισμός του μνημείου πεσόντων από τις μά-

χες 1912-1913 στη θέση «Εικόνισμα» της Τοπικής

Κοινότητας Μανωλιάσσας.

Β. Επέκταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή έως

οικία Γιωτάκη Αντιγόνης.

Γ. Αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων. 

Δ. Κατασκευή δρόμου προς οικία Ευθυμίου Πέ-

τρου στη θέση «Αγροσυκιά».

Αποφάσισε ομόφωνα (αντιστοίχως):

Α. Να ζητηθεί από το Δήμο επέκταση του δικτύ-

ου ηλεκτροφωτισμού στο ανωτέρω σημείο, με ταυ-

τόχρονη τοποθέτηση όσων στύλων απαιτηθούν και

ενός μετασχηματιστή έτσι ώστε το μνημείο να απο-

κτήσει την απαραίτητη αίγλη και να είναι επισκέψιμο

(αρ.αποφ. 4/2013).

Β. Να ζητηθεί από το Δήμο η επέκταση του δικτύου

υδρεύσεως όπως αναφέρεται στην εισήγηση του προ-

έδρου (αρ. αποφ. 5/2013).

Γ. Να ζητηθεί από το Δήμο η αντικατάσταση

λόγω φθοράς των κάδων απορριμμάτων καθώς και

την επισκευή μερικών από αυτούς. Επίσης να το-

ποθετηθούν δύο μεγάλοι κάδοι για την απόρριψη των

ογκωδών αντικειμένων (αρ. αποφ. 6/2013). 

Δ. Να ζητηθεί από το Δήμο η διάνοιξη του ανω-

τέρω δρόμου όπως αναφέρεται στην εισήγηση του

προέδρου (αρ. αποφ. 7/2013).

Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της Τ.

Κ. Μανωλιάσσας.

Ελληνική Δημοκρατία                                                 Ιωάννινα, 30-4-2013

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων                                              Αριθμ. Πρωτ. Δ.Υ\

Πρυτανεία

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Τμήμα Προμηθειών

Πρωτόκολλο Παράδοσης 

και Παραλαβής ενός (1) Η/Υ
Σήμερα στις 30 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη, ο κ. Μπέλλος Δημήτριος, Πρόεδρος της Τ.Κ. Μανωλιάσσας, πα-

ρέλαβε έναν (1) Η/Υ, (σκληρό δίσκο, οθόνη, πληκτρολόγιο), κατόπιν του αιτήματός του με αριθμ. Πρωτ. 10310/26-

3-2013 και της από 5-4-2013 έγκρισης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιαωννίνων κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη.

Το Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η παραδίδουσα Ο παραλαβών

Βασιλική Νικολάου Μπέλλος Δημήτριος

Προϊσταμένη του τμήματος προμηθειών Πρόεδρος της Τ.Κ. 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

TOΠOΘETHΣEIΣ

MEΛETH

ΣXEΔIAΣMOΣ

SERVICE

EΠIΠΛA KOYZINAΣ

NTOYΛAΠEΣ

ΠOPTEΣ

ΣYNΘEΣEIΣ

ΘΩMAΣ ΓIΔAPHΣ

THΛ. 26510 90720

KIN. 6978 286290

XΡAΡΡAΣ
ΣTAΘMOΣ 

AYTOKINHTΩN

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

Fax: 210 5733986

«Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός»

Πρακτικό Νο 3

Στη Μανωλιάσσα, 27-5-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα

14:00μ.μ. συνεδρίασε το Τ.Σ. Μανωλιάσσας στην αίθουσα

του Πνευματικού Κέντρου Μανωλιάσσας με νόμιμη

απαρτία του συμβουλίου για το θέμα: ΣΧΟΟΑΠ  Τ.Κ.

Μανωλιάσσας.

Το Τ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την επέκταση οικισμού

από την οικία της Λιόλιου Ξ. Αριστούλας έως την οικία

Πέτρου Μιχαήλ, στην οικία Μπέλλου Παύλου και πίσω

στην οικία της Λιόλιου Ξ. Αριστούλας (θέση «Γκρόσι»).

Επίσης, να γίνει επέκταση οικισμού από την οικία του

Κύρκου Περικλή, θέση «Αγ. Κυριακή στους πρόποδες

του Ντούσκου» έως τη θέση «Κλήμα» της Τ.Κ. Μανω-

λιάσσας. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της Τ. 

Κ. Μανωλιάσσας.

ΣXOΛH 
OΔHΓΩN

AΦOI ΛAMΠPOY
ΔHM. MHTΣH

Valhallavägen 82 11427 
STOCKHOLM

www.jarlatrafik.se

Tel.: 08-208393 08-
109668 

Fax: 08-201523



Εκδρομή στη Λιβαδειά, Όσιο Λουκά,

Κυριάκι, οροπέδιο Αρβανίτσας,

Αγία Άννα (Κούκουρα)

Όπως βλέπουμε παρά την κρίση που

περνά ο τόπος μας, οι Μανωλιασσίτες

δεν το βάζουν κάτω, ψηλά το κεφάλι και

προχωρούν. Το διαπιστώνουμε εν μέρει

και από τη συγκινητική τους συμμετοχή

στην εκδρομή. Το Δ.Σ. αναγκάστηκε

να ακυρώσει πολλές συμμετοχές γιατί

δεν υπήρχαν θέσεις, και μάλιστα χρη-

σιμοποιήθηκαν και σκαμνάκια σε μια

τόσο μεγάλη διαδρομή! 

Ξεκινήσαμε λοιπόν στις  16/6/13 από

το σταθμό με-

τρό «Δάφνη»,

στη συνέχεια

στο σταθμό με-

τρό «Αιγάλεω»

και κατόπιν πή-

ραμε την Εθνι-

κή με προορι-

σμό τη Λιβα-

δειά. Αφού

ήπιαμε το κα-

φεδάκι μας στο

Θόλο κατόπιν

επισκεφτήκαμε

τα κρύα νερά

της Λιβαδειάς

εντυπωσιακό μέρος με πολλά τρεχού-

μενα νερά. 

Φεύγοντας από εκεί φτάσαμε στον

Όσιο Λουκά το σπουδαιότερο Βυζα-

ντινό μνημείο της Ελλάδος του 11ου αι-

ώνα. Η μονή του Οσίου Λουκά είναι χτι-

σμένη σε γραφική πλαγιά στις δυτικές

υπώρειες του Ελικώνα. Το τοπίο μα-

γευτικό και το θρησκευτικό πνεύμα σε

καταλαμβάνει αμέσως. 

Το μοναστήρι με τις 2 μεγάλες εκ-

κλησίες (ναό της Παναγίας και το κα-

θολικό, την κρύπτη, το καμπαναριό, τα

κελιά και τα άλλα κτίσματα) αφιερωμένο

στο θαυματουργό τοπικό Άγιο κοσμεί

πραγματικά τον Ελικώνα. Ο χρόνος λί-

γος και έτσι φεύγουμε για το οροπέδιο

Αρβανίτσας μέσω Κυριάκι .

Αλήθεια γιατί τρέχουμε στο εξωτερι-

κό Ελβετία κλπ όταν εμείς έχουμε τέτοια

μαγευτική φύση. Το υψόμετρο 1300 μέ-

τρα. Τα έλατα δεσπόζουν στο οροπέδιο

από πολύ μικρά έως και πολύ μεγάλα.

Νιώσαμε αμέσως ανακούφιση και χα-

λάρωση από το τοπίο και τα τιτιβίσμα-

τα των πουλιών. 

Φεύγοντας από εκεί και κατεβαίνο-

ντας πιο κάτω φτάνουμε στην Αγία

Άννα (Κούκουρα). Μείναμε αρκετά στο

ωραίο κέντρο Πλάτανος για φαγητό,

καφέ και χορό γιατί όπως είπαμε το κέφι

δε το χάνουν οι Μανωλιασσίτες. Μετά

από όλα αυτά πήραμε το δρόμο της επι-

στροφής.

Προσκαλούμε όλους εσάς που δε

γνωρίζετε την οικογένεια που λέγεται

«Αδελφότητα» να μας ακολουθήσετε

στις επόμενες εκδηλώσεις μας. Ένα

μεγάλο ευχαριστώ από τα μέλη του συλ-

λόγου σε όλους σας.

Για το Δ.Σ. της αδελφότητας,

Μιμίκα Γιωτάκη
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Πάσχα στο χωριό μας

Εκδρομή της Αδελφότητας στη Λιβαδειά



Κ
αθόμασταν με τον φίλο μου σ’

ένα μακρύ παγκάκι, που έβλε-

πε στη Λίμνη. Έβρεχε αρκετές μέ-

ρες, αλλά σήμερα σαν από θαύμα,

ο ουρανός είχε ξαφνικά καθαρίσει,

και όλα έγιναν ζωντανά, χαρούμε-

να και γαλήνια.

Τα λουλούδια είχαν έντονα χρώ-

ματα, κίτρινα, κόκκινα και βυσσι-

νιά, και οι σταγόνες της βροχής α-

πάνω τους, φάνταζαν σαν πολύτι-

μα πετράδια.

Μια μέρα γεμάτη φως και λα-

μπρότητα.

Ο κόσμος είχε βγει στους δρό-

μους και στην όχθη της Λίμνης,

παιδιά φώναζαν, έπαιζαν και γε-

λούσαν όλο χαρά, και απολάμβα-

ναν την μαγευτική ομορφιά της

φύσης. Μερικοί άνθρωποι τάιζαν

πιο πέρα τους κύκλους και τις πά-

πιες και αρκετά ξεστρατισμένα πε-

ριστέρια.

Οι άνθρωποι είχαν συνταυτισθεί

με την ομορφιά της φύσης και χαί-

ρονταν τη ζωή. Απάνω σ’ αυτό το

πανηγύρι, ο φίλος μου με σκού-

ντηξε και μου λέει: Κοίταξε στο

στενό απέναντι... Γύρισα και είδα

μια ανθρώπινη φιγούρα να σέρνει

με πολύ κόπο, νωχελικά, αργά τα

βήματά της.

Περπατούσε βαριεστημένα με

τα χέρια στις τσέπες ενός κουρε-

λιασμένου μπουφάν. Τα πόδια της

πληγιασμένα και τα παπούτσια

της τρύπια.

Το παντελόνι της, ένα μπλου

τζιν, βρώμικο και σχεδόν κουρε-

λιασμένο, δείγμα και απόδειξη

του συνόλου της, ότι θα ξενυ-

χτούσε με τα όνειρά της, σε πα-

γκάκια, σκαλοπάτια, πεζοδρόμια,

ερείπια γκρεμισμένων σπιτιών, σε

τρώγλες σκοτεινές... Ήρθε και κά-

θισε στην άλλη άκρη στο παγκάκι

μας.

Η θλίψη, η στενοχώρια, η απο-

γοήτευση, η απαισιοδοξία, είχαν

στήσει τρελό χορό από καιρό γύ-

ρω της, της έστυβαν και στέγνω-

ναν σιγά, αργά αλλά σταθερά, το

νεανικό μυαλό της, την αθώα ψυ-

χή της και όλη τη νιότη της.

Το προσωπάκι της κι αυτό στε-

γνό, κίτρινο, χωρίς ίχνος χαμόγε-

λου...

Το βλέμμα απλανές, είχε καρ-

φωθεί κάπου στον ορίζοντα...

Τα μάτια της θολά που χλεύαζαν

το φως, την ομορφιά της φύσης,

την χαρά των ανθρώπων.

Δεν είχε δύναμη να φωνάξει και

να ρωτήσει να μάθει, πού τελειώ-

νει η μοναξιά, ο πανικός, το στραγ-

γάλισμα της καρδιάς, το πάγωμα

του νου και της ψυχής.

Είχε δικαίωμα να ζητήσει το μερ-

τικό απ’ τη ζωή της, να αγαπήσει

τρελλά, ορμητικά, να νιώσει τα

πρώτα ερωτικά σκιρτήματα της

καρδιάς της, αλλά τίποτε απ’ όλα

αυτά τα δώρα της ζωής... δεν γνώ-

ρισε...

Μάζεψε το βλέμμα της, το’φερε

μπροστά της, και με σκυμμένο το

κεφάλι, γύρισε σαν να ήταν ένοχη

και μας κοίταξε «ψάχνοντας» για

κουβέντα...

Τότε ο φίλος μου άρπαξε την ευ-

καιρία, λέγοντάς της «Καλημέ-

ρα»...

«Ναι, είπε, εξαρτάται για τον κα-

θένα, αν είναι καλή ή κακή η μέ-

ρα...» με σιγανή φωνή, σαν φύλλο

που έπεφτε χωρίς να ακούγεται ο

ήχος...

«Γιατί είσαι στενοχωρημένη;» τη

ρώτησα.

«Έπεσα στις ενέδρες της ζωής

που’θελε την πτώση μου...» απά-

ντησε.

«Δηλαδή;...»

«Τι δηλαδή;»

«Να, στα έντεκά μου έχασα τη

μάνα μου, αφού ο πατέρας μου

μας είχε εγκαταλείψει στα πέντε

μου... Η μάνα μου ξενοδούλευε

και δε μου έδωσε ποτέ το δικαίω-

μα να νιώσω στενοχώρια. Δεν έκα-

να ποτέ οικονομία του γέλιου, της

χαράς και της ξεγνοιασιάς. Μέχρι

που έχασα τη μάνα μου. Τότε με

πήρε στο σπίτι της μια θεία μου

που δεν είχε παιδιά. Αρρώστησε κι

αυτή βαριά και πέθανε.

«Μετά τι έγινε;» τη ρώτησα... κι

άρχισε να μας διηγείται πως γνώ-

ρισε κάποιον μεγαλύτερό της πο-

λύ καλά προπονημένο στη σαπίλα

της κοινωνίας. Είχε τρομάξει η φύ-

ση όταν γεννήθηκε... Η συμπερι-

φορά του μειλίχια, γλυκιά, ευγενι-

κή, σου ενέπνεε εμπιστοσύνη...

Αυτά μέχρι να πετάξει το πεζόβο-

λο και πιάσει την ψαριά... Μέχρι

που το λιοντάρι ν’ αρπάξει, εξου-

θενώσει και ξαπλώσει στο έδαφος

το όποιο θήραμά του, κι αρχίσει να

εκδηλώνεται εκείνο το αδίστακτο

αιμοβόρο, θηριώδες ένστικτο για

να ξεσκίσει και κατατεμαχίσει το

θήραμα αυτό.

Στο δεύτερο ραντεβού δεν ά-

ντεξε... και λύγισε...

Με τα γλυκά του λόγια, την πέ-

ταξε στο αραξοβόλι του ερωτι-

σμού. Πάνω στο πάθος, στη φλό-

γα που έκαιγε όλο της το σώμα,

μεθυσμένη έγινε έρμαιο του αν-

θρώπινου κτήνους που γνώρισε.

Χωρίς να βαραίνει η λογική στη

ζυγαριά της σκέψης και πάνω

στους γλυκούς όρκους αιώνιας α-

γάπης, της έδωσε το πρώτο χάπι

για να

γνωρίσει

τη νιρβά-

να του τε-

χνητού

παραδεί-

σου, που

θα της χαρίσει μελλοντικό πόνο

και εξαθλίωση.

Αυτός, αφού συνήλθε από το

μοίρασμα της σάρκας, της έριξε έ-

να βλέμμα αδιάφορο, σαν να της

έλεγε «Είσαι το καινούργιο μου

θύμα».

Της άφησε ένα σημείωμα με το

τηλέφωνό του, κι έφυγε κλείνο-

ντας την πόρτα με προσοχή για να

μην την ξυπνήσει.

…συνέχεια στο επόμενο φύλλο.

Νικόλαος Σ. Χρόνης

Πλοίαρχος Ά (Σ).
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Η Παναγία και ο Λαός
Του Φώτη Κόντογλου

…συνέχεια από σελ.1

Στον Εσπερινό της παραμονής ψέλ-

νουνε τούτα τα τροπάρια που γεμί-

ζουνε την ψυχή μας με κάποιον αγια-

σμένον ενθουσιασμό: «Ω του παραδό-

ξου θαύματος! Η πηγή της ζωής εν μνη-

μείω τίθεται, και κλίμαξ προς ουρανόν

ο τάφος γίνεται. Ευφραίνου, Γεσθη-

μανή, της Θεοτόκου το άγιον τέμενος.

Βοήσωμεν οι πιστοί, τον Γαβριήλ κε-

κτημένοι ταξίαρχον Κεχαριτωμένη χαί-

ρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχων τω

κοσμώ δια σου το μέγα έλεος».

Από τι καρδιές, από τι χρυσά σπλά-

χνα εβγήκε τού τος ο πλούτος! Εδώ δεν

είναι συνταίριασμα τεχνικό από λόγια

κι από ήχους. Εδώ είναι αληθινά «η

φωνή του Γαβριήλ μελωδούντος» από

τας ουράνιους αψίδας, ύμνος αθανα-

σίας. Αμή εκείνη η θ’ ωδή που λέγει:

«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι εν σοι,

Παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρ τό-

κος, και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος.

Η μετά τόκον παρθένος και μετά θά-

νατον ζώσα, ζώσα, σώζοις αεί, Θεοτό-

κε, την κληρονομιών σου». Η εκείνο το

απολυτίκιο που είναι σοβαρό και γλυ-

κό σαν το εικόνισμα της: «Εν τη γεν-

νήσει την παρθενίαν, εφύλαξας, εν τη

κοιμήσει, τον κόσμων ου κατέλιπες, Θε-

οτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ

υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρε-

σβείαις ταις σαις λυτρουμένη εκ θα-

νάτου τας ψυχάς ημών».

Η ο α’ ειρμός στις Καταβασίες που

λέγει: «Πεποικιλμένη τη θεία δόξη η

ιερά και ευκλεής, Παρθένε, μνήμη σου,

πάντας συνηγάγετο προς ευφροσύνην

τους πιστούς, εξαρχούσης Μαριάμ,

μετά χορών και τύμπανων τω σω άδο-

ντες μονογενεί, ενδόξως ότι δεδόξα-

σται». Από τούτη την άγια μέθη, που με-

ταδίνει η «Πεποικιλμένη», μέθυσε κι ο

αγιασμένος γλάρος της Σκιάθου, κ’

έγραψε τους καημούς του Δεκαπε-

νταύγουστου σκιρτώντας από την αγ-

γελική υμνωδία που άκουγε μυστικά,

καθισμένος μπροστά στ’ αφρισμένο

πέλαγο, «ο φιλέρημος γέρων».

Από το ίδιο νέκταρ της Παναγίας μέ-

θυσε κι ο Σολωμός και ψέλνοντας και

κείνος με ενθουσιασμό την Πεποικιλ-

μένη, έγραψε στον Ύμνο της Ελευθε-

ρίας τούτα τα λόγια: Ακολουθεί την αρ-

μονία η αδελφή του Ααρών, η προφή-

τισσα Μαρία μ’ ένα τύμπανον τερ-

πνόν. Και πηδούν όλες οι κόρες με τσ’

αγκάλες ανοικτές τραγουδώντας αν-

θοφόρες με τα τύμπανα κ’ εκείνες. Η

Μαριάμ, η συνονόματη της Παναγίας,

ήτανε η αδελφή του Ααρών, που άρχι-

σε να ψέλνει για να φχαριστήσει το θεό,

που καταπόντισε τον Φαραώ στην Ερυ-

θρή θάλασσα. Και τη συντροφεύανε οι

άλλες οι κόρες, χορεύοντας και παίζο-

ντας τα τύμπανα. «Λαβούσα δε Μαριάμ

η προφήτις, η αδελφή του Ααρών, το τύ-

μπανον εν τη χειρί αυτής, και εξήλθο-

σαν πάσαι αι γυναίκες οπίσω αυτής

μετά τύμπανων και χορών (Εξοδ. ιε’,

20). Αυτή είναι η αγιασμένη Ελλάδα, κι

από το γάλα της βυζάξανε και θραφή-

κανε οι ποιητές της, το γάλα της Πα-

ναγίας. Εμείς αυτό το γάλα το σιχαθή-

καμε, αλίμονο!

Απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο:

Η Παναγία και ο Λαός, Φώτης Κόντο-

γλου, από το βιβλίο «Παναγία και

Υπεραγία», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

Η ευτυχία και η κούκλα...

Και δεν ήταν ούτε δεκαεννιά χρονών...



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII.

Eπιχειρήσεις εις τα δευτερεύοντα

μέτωπα μέχρι 15 Δεκεμβρίου

Α’. Περιφέρεια Μετσόβου. Μετά την

αναχώρησιν κατά την 6ην Δ/βρίου δια

Γότισταν των εις Γρεβενίτιον δυνάμεων,

παρέμειναν εις την περιφέριεαν ταύτην

εθελοντικά τινα σώματα προσκόπων, τα

οποία όμως εζήτησαν να συμμετά-

σχωσι και ταύτα εις την κατά Ιωαννίνων

παρασκευαζομένην επίθεσιν, χωρίς η αί-

τησις των αρχηγών αυτών να γίνη απο-

δεκτή υπό του διοικητού των εις την πε-

ριφέρειαν ταύτην στρατευμάτων.

Την 7ην Δ/βρίου δύο εκ των σωμάτων

τούτων διετάχθησαν να μεταβώσιν εις

Δεμάτι προς επιτήρησιν εκείθεν των

εχθρικών τμημάτων και δια την προ-

στασίαν των προς Μέτσοβον συγκοι-

νωνιών. Αλλ’ η διαταγή αύτη δεν εξε-

τελέσθη, αρνηθέντων των οπλαρχηγών

τούτων, ως και πάντων των άλλων,

προς ους εδόθη ομοία διαταγή, να με-

ταβώσιν εις Δεμάτι.

Την 8ην Δ/βρίου εζητήθησαν εκ Γρε-

βενιτίου ενισχύσεις υπό των εκεί σω-

μάτων προσκόπων, χωρίς ν’ αποστα-

λώσι τοιαύται. Την αυτήν ημέραν αντι-

πρόσωποι της περιφερείας Ζαγορίου

ανέφερον προς το Υπουργείον Στρα-

τιωτικών δια τηλ/τός των ότι τουρκικαί

ορδαί λυμαίνονται τα χωρία, καταπιέ-

ζουσαι παντοιοτρόπως τους κατοίκους.

Κατόπιν των εκ Γρεβενιτίου ανησυ-

χητικών τούτων πληροφοριών, ο φρού-

ραρχος Μετσόβου απεφάσισε να σπεύ-

ση την πρωΐαν της 10 Δ/βρίου προς Γρε-

βενίτιον - Τρίστενον και υποστηρίξη

τους εκεί ευρισκομένους εθελοντάς

προσκόπους.

Ούτως τη 6η ώρα της 10 Δ/βρίου ανε-

χώρησεν εκ Μετσόβου μετά της διλο-

χίας πεζικού, ακολουθών το δρομολό-

γιον Προφήτης Ηλίας - Πλάκα - Χρυ-

σοβίτσα προς Τρίστενον (Δριστένικον).

Το σώμα των ερυθροχιτώνων έβαινε πα-

ραλλήλως δια της οδού Προφήτης

Ηλίας - Πολιτσιές - Πέντε Αλώνια με κα-

τεύθυνσιν προς Γρεβενίτιον.

Το Ι/24 τάγμα πεζοναυτών αφέθη εις

Μέτσοβον, όπως επιβλέπη την δια της

στενής κοιλάδος του Μετσοβίτικου πο-

ταμού δίοδον.

Καθ’ οδόν η διλοχία συνήντησε σώ-

ματα προσκόπων και ενόπλους χωρι-

κούς, οίτινες εγκατέλειψαν τα χωρία

Γρεβενίτιον και Τρίστενον από της 20ης

ώρας της προηγουμένης, λόγω απειλής

του εις Καμπέρ Αγά - Δεμάτι - Πέτρα πα-

ραμενουσών ισχυρών εχθρικών δυνά-

μεων. Περί την 11ην ώραν ο φρού-

ραρχος Μετσόβου φθάσας πλησίον

Χρυσοβίτσης επληροφορήθη ότι ο

εχθρός προήλασε και κατέλαβε περί την

χαραυγήν το χωρίον Τρίστενον, αφ’ ού

κατά την εσπέραν της προηγουμένης εί-

χεν απωθήσει τα αντιταχθέντα κατ’

αυτού μικρά σώματα προσκόπων και

προσέτι ότι τμήματα τούτου δυνάμεως

1000 ανδρών είχον προχωρήσει εις

Γρεβενίτιον και προς τα δεσπόζοντα

ανατολικώς του χωρίου υψώματα, εφ’

ών είχον τοποθετηθή δύο πυροβόλα

μετά πολυβόλων.

Κατόπιν των πληροφοριών τούτων ο

φρούραρχος Μετσόβου, κρίνων ότι

δεν ηδύνατο να προσβάλη με ελπίδας

επιτυχίας τον προς Τρίστενον - Γρεβε-

νίτιον πολυαριθμότερον εχθρόν, απε-

φάσισε να επιστρέψη εις Μέτσοβον,

όπου πράγματι μέχρι της 17ης ώρας της

ιδίας ημέρας επανήλθον τα από πρωΐας

αναχωρήσαντα τμήματα, ληφθέντων

καταλλήλων μέτρων ασφαλείας.

Ούτω ελεύθερος ο εχθρός προέβαι-

νεν εις βανδαλισμούς και δηώσεις καθ’

όλην την περιφέρειαν Ζαγορίου. Το

Υπουργείον των Στρατιωτικών προ της

παρουσιαζομένης απειλής απέστειλε

προς τα εκεί εκ του εσωτερικού δύνα-

μιν 550 ανδρών, ταυτοχρόνως δε συ-

νέστησεν εις τον φρούραρχον Μετσό-

βου να μεριμνήση δια την εξασφάλισιν

της κατοχής της κωμοπόλεως ταύτης.

Την επομένην έφθασεν εις Μέτσοβον

προερχόμενος εκ Καλαμπάκας ο

συν/χης της Γαλλικής αποστολής Μπορ-

ντώ, όστις και ανέφερεν εις το Υπουρ-

γείον των Στρατιωτικών ότι η κατάστα-

σις ήτο εκεί σοβαρά, ουχί όμως και κρί-

σιμος. Εντολή του Αρχηγού της Γαλλι-

κής Αποστολής Στρατηγού Εντού, ελή-

φθησαν υπό του συν/χου Μπορντώ τα

κατάλληλα μέτρα δια την άμυναν του

Μετσόβου, ένθα την 15ην Δ/βρίου εί-

χον φθάσει είς πλήρης λόχος και 100

άνδρες προερχόμενοι εκ του εσωτερι-

κού.

Την 14ην Δ/βρίου τουρκική δύναμις

ορμηθείσα εκ Κοντοβρακίου επετέθη

δια της γεφύρας Παπαστάθη κατά των

χωρίων Παλαιοχώρι και Κράψη. Ο εκεί

ουλαμός πεζικού ενισχυθείς υπό των

χωρικών ως και σωμάτων τινών προ-

σκόπων απέκρουσε τους τούρκους,

τους οποίους και ηνάγκασε να επανα-

διαβώσι τον Άραχθον ποταμόν και επα-

νέλθωσιν εις τα υψώματα Κοντοβράκι.

Β’ Περιφέρεια Αχέρωνος ποταμού.

Εις το άκρον αριστερόν και παρά τον

Αχέρωνα ποταμόν τα εκεί σώματα προ-

σκόπων ετήρουν τας εις την αριστεράν

όχθην του ποταμού τούτου θέσεις

των. Την 13ην Δ/βρίου, επειδή διεδό-

θη ότι τουρκαλβανικαί συμμορίαι διέ-

σπασαν την άμυναν ταύτην και πρου-

χώρουν προς τα νώτα του Στρατού

Ηπείρου, διετάχθη η ίλη του στρατού

Ηπείρου όπως μεταβή εις τα χωρία

του Σουλίου και ενεργήση σχετικήν ανα-

γνώρισιν.

Γ’ Περιφέρεια Χειμάρρας. Τέλος εις

την περιφέρειαν Χειμάρρας ησυχία

απόλυτος επεκράτει.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.

Μεταφορά εις Ήπειρον των IV και VI

Μεραρχιών του Αποσπάσματος Χίου

και βαρέως Πυρ/κού.

Ι. Το Γενικόν Στρατηγείον του Στρατού

Μακεδονίας, κατόπιν της από 6ης Δ/βρί-

ου αναφοράς

του προς το

Υπουργείον των

Στρατιωτικών,

περί αποστολής

εις Πρέβεζαν

ενός συν/τος πε-

ζικού, διέταξε

την IV Μεραρχίαν

όπως επιβιβάση

έν των συνταγ-

μάτων της, επί

των ορμούντων εις τον λιμένα της

Θεσσαλονίκης ατμοπλοίων.

Όντως ήρξατο να προετοιμάζηται το

8ον συν/μα πεζικού. Πλην όμως την

επομένην κατόπιν τηλ/κής συνεννοή-

σεως Αρχηγού Στρατού Μακεδονίας

και Υπουργείου Στρατιωτικών απεφα-

σίσθη ν’ αποσταλή εις Ήπειρον ολό-

κληρος η IV Mεραρχία.

Ταύτον το Υπουργείον των Στρατιω-

τικών εσκόπει να κατευθύνη δια Βόλου

- Καλαμπάκας - Μετσόβου προς το

πλευρόν των αμυνομένων εις Ιωάννι-

να τούρκων, εν ώ η γνώμη τόσον του

Αρχηγού του Στρατού Ηπείρου όσον και

του Αρχηγού του Στρατού Μακεδο-

νίας ήτο ότι η αποβίβασις αυτής έδει να

συντελεσθή εις Πρέβεζαν.

Το μεσονύκτιον της 8ης προς την 9ην

Δ/βρίου κατόπιν νέας τηλεγραφικής συ-

νεννοήσεως μεταξύ Κυβερνήσεως και

Αρχηγού του Στρατού Μακεδονίας,

απεφασίσθη η ενίσχυσις του Στρατού

Ηπείρου επί πλέον και δια της VI Με-

ραρχίας.

Επί τη βάσει των συνεννοήσεων τού-

των και των ληφθεισών αποφάσεων διε-

τάχθη την 8ην Δ/βρίου η προετοιμασία

απασών των μονάδων της IV Μεραρχίας

προς επιβίβασιν, η οποία θα ελάμβανε

χώραν την επομένην. Ωσαύτως εδόθη

εντολή προς την VI Mεραρχίαν να κι-

νηθή εκ Κορυτσάς προς Θεσσαλονίκην.

Την 10ην Δ/β ρίου το Υπουργείον των

Στρατιωτικών ηρώτησε τον Αρχηγόν

του Στρατού Μακεδονίας αν ανεχώρη-

σεν εκ Θεσσαλονίκης το 8ον σύν/μα πε-

ζικού, έλαβε δε την επομένην απά-

ντησιν ότι η Μεραρχία θ’ ανεχώρει εκ

Θεσ/νίκης συγκεντρωμένη.

Πράγματι την 10ην Δ/βρίου η IV Με-

ραρχία εξέδωκε διαταγήν επιβιβάσεως

των μονάδων της επί των εν τω λιμένι

Θεσσαλονίκης ατμοπλοίων, ήτις επιβί-

βασις θα ήρχιζε την πρωΐαν της 12ης

Δ/βρίου.

Την 11ην όμως Δ/βρίου, κατόπιν άλ-

λης διαταγής περί επισπεύσεως της

μεταφοράς της IV Μεραρχίας, διετά-

χθη η έναρξις της επιβιβάσεως των μο-

νάδων ταύτης αυθημερόν.

Την ιδίαν ημέραν το Υπουργείον των

Στρατιωτικών συνέστησεν εις το Γενι-

κόν Στρατηγείον, όπως η VI Μεραρχία

μεταβή εκ Κορυτσάς δια Καστοριάς εις

Μέτσοβον και εκείθεν ενεργήση ενα-

ντίον των Ιωαννίνων.

Εν τω μεταξύ, από της 11ης ώρας

της μηέρας ταύτης ήρξατο επιβιβαζό-

μενον επί τεσσάρων ατμοπλοίων το

8ον συν/μα πεζικού, όπερ αποπερα-

τώσαν την επιβίβασίν του περί την

18ην ώραν ανεχώρησεν αμέσως.

Το 9ον σύν/μα πεζικού ήρξατο επιβι-

βαζόμενον την 18ην ώραν επί πέντε α-

τμοπλοίων, επεράτωσε δε την επιβί-

βασίν του την 6ην ώραν της επομένης

12ης Δ/βρίου, και μετά μίαν ώραν απέ-

πλευσαν τρία εκ των μεταφερόντων

αυτό ατμοπλοίων, των υπολοίπων δύο

αποπλευσάντων την μεσημβρίαν.

Το 11ον σύν/μα πεζικού ήρξατο επι-

βιβαζόμενον την πρωΐαν της 12 Δεκεμ-

βρίου επί τεσσάρων ατμοπλοίων και ε-

περάτωσε την επιβίβασίν του την 16ην

ώραν, οπότε και απέπλευσαν τρία εκ

των φερόντων το σύνταγμα τούτο α-

τμόπλοια, του τετάρτου διανυκτερεύ-

σαντος εις τον λιμένα Θεσ/νίκης και α-

ποπλεύσαντος την 7ην ώραν της 13

Δ/βρίου.

Την 13ην και 14ην τέλος Δ/βρίου ε-

πιβιβασθέντα ανεχώρησαν και τα υπό-

λοιπα τμήματα (μονάδες και υπηρεσί-

αι) της Μεραρχίας μετά του Στρατηγεί-

ου ταύτης και της 1/3 μοίρας πεδινού

πυρ/κού.

Την 12ην Δ/βρίου το Υπουργείον των

Στρατιωτικών επέκρινε την IV Μεραρ-

χίαν, διότι καθυστέρησε την προς Πρέ-

βεζαν αναχώρησιν του 8ου συν/τος

πεζικού, προτιμηθείσης υπ’ αυτής του

ταυτοχρόνου απόπλου απάντων των

ατμοπλοίων των μεταφερόντων το

σύνολον της δυνάμεως της Μεραρχίας

εις Ήπειρον. Εν τούτοις το ΓΕνικόν

Στρατηγείον εδικαιολόγησε την ενέρ-

γειαν της Μεραρχίας, απαντών δε επί

της προτάσεως του Υπουργείου των

Στρατιωτικών όπως η VI Μεραρχία βα-

δίση δια Κορυτσάς - Μετσόβου κατά

Δρίσκου, ανέφερεν ότι εθεώρει την κί-

νησιν ταύτην αδύνατον, ασύμφορον

και επικίνδυνον. Τέλος ανέφερεν ότι

διέταξε τον διοικητήν της IV Μεραρ-

χίας να διέλθη εξ Αθηνών, ίνα λάβη ο-

δηγίας επί της διεξαγωγής των επιχει-

ρήσεων, προκειμένου ούτος ν’ αναλά-

βη την αρχηγίαν του Στρατού Ηπείρου.

Ο διοικητής της Μεραρχίας, δυνάμει

προσθέτου διαταγής του Υπουργείου

Στρατιωτικών απεβιβάσθη εις Χαλκίδα

και την 13ην Δ/βρίου έφθασεν εις Αθή-

νας, συνεννοηθείς δε μετά του Υπουρ-

γείου επεβιβάσθη την επομένην επί

του καταπλεύσαντος εις Πειραιά ατμο-

πλοίου, όπερ μετέφερε το Στρατηγεί-

ον της Μεραρχίας του, συνεχίσας το

προς Πρέβεζαν ταξείδιον.

Συνεχίζεται
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Συνέχεια απο το προηγούμενο φύλλο

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
Παροιμ ιώδεις 
εκφράσεις

•Πάλι στο γάιδαρο καβάλα
Τα παλιά χρόνια σε ορισμένα μέρη συνήθι-

ζαν να τιμωρούν παραδειγματικά τη γυναίκα που

συλλαμβάνονταν να έχει παράνομες εξωσυζυγι-

κές σχέσεις. Ένα είδος τιμωρίας ήταν η εξής:

Έβαζαν τη γυναίκα ανάποδα καβάλα σε ένα

γάιδαρο και τη διαπόμπευαν. Την περιέφεραν

στους δρόμους και τη γιουχάιζαν. Αν λοιπόν κά-

ποια που είχε ήδη διαπομπευτεί, επαναλάμβανε

την …κακιά συνήθεια, καθώς έκανε την αυτο-

κριτική της, έλεγε στον εαυτό της: «πάλι στο γάι-

δαρο καβάλα»… Δηλαδή θα υποστώ πάλι την ίδια

τιμωρία. Η φράση αυτή λέγεται σήμερα από εκεί-

νους που, ενώ υπέστησαν μια ζημιά, μια δυσμε-

νή συνέπεια για κάποια άσχημη ή άτυχη πράξη

τους ή ενέργεια, επαναλαμβάνουν την ίδια πρά-

ξη. Και φυσικά θα ξαναπάθουν τα ίδια.

•Διαβάζει βουλωμένο γράμμα
Για κάποιον που κάνει τον έξυπνο, που νομί-

ζει ότι τα ξέρει όλα, λένε ειρωνικά πως αυτός

«διαβάζει βουλωμένο γράμμα». Όταν ένα σε κά-

ποια ερώτηση δώσει λάθος απάντηση με ύφος

«ξερόλα», του λένε «εσύ παιδί μου, διαβάζεις βου-

λωμένο γράμμα». Εννοείται πάντοτε ειρωνικά.

Συνήθως δεν αργεί να φανεί η σωστή απάντηση

για να επιβεβαιώσει το λάθος του εξυπνάκια. 

•Βάλ’ τα πάλι να τ’ αρμέξουμε
Όταν κάποιος επιμένει να επαναληφθεί μια

αποτυχημένη ενέργεια, να αρχίσει κάτι πάλι

από την αρχή, ενώ είναι προφανής η κατάληξή

του, του λένε, εσύ: «βάλ’ τα πάλι να τ’ αρμέξου-

με…». Διότι αν ξαναβάλουμε τα προσφάτως αρ-

μεγμένα πρόβατα να τα ξαναρμέξουμε, δε θα

βγάλουμε γάλα…

«Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να ‘σουν δυο φορές το

χρόνο!».

«Αύγουστε, τραπεζοφάη, να ‘σουν τρεις βολές τον

χρόνο».

«Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη καλοκαίρι».

«Επάτησεν ο Αύγουστος η άκρη του χειμώνα, παύ-

ει ο φτωχός το δειλινό κι ο άρχοντας τον ύπνο».

«Του Αυγούστου οι δρίμες στα πανιά (σκώρος) και

του Μαρτιού στα ξύλα (σαράκι)».

«Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύ-

γουστο».

«Καλός ο ήλιος του Μαγιού, του Αυγούστου το φεγ-

γάρι».

«Της Αγίας Μαρίνας ρόγα και τ’ Άη Λιος σταφύλι και

της Παναγιάς τον Αύγουστο, γεμάτο το κοφίνι».

«Αν ίσως βρέξει ο τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο».

«Από Μάρτη πουκάμισο κι από Αύγουστο σεγκού-

νι».

«Τον Αύγουστο τον χαίρεται, όπ’ έχει να τρυγήσει».

«Αυγουστοκοδέσποινα‚ καλαντογυρεύτρα» [δηλ. Η

σπάταλη νοικοκυρά τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα ζη-

τιανεύει]

«Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος».

«Δεκαπέντησεν ο Αύγουστος, πυρώσου και μην

εντρέπεσαι».

«Επλάκωσεν ο Αύγουστος, η άκρια του χειμώνα».

«Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο

σταφύλι».

«Ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου».

«Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα απ’ το νερό τα Αυ-

γούστου».

«Καλή λαβιά τον Αύγουστο και γέννα τον Γενάρη».

«Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ‘ταν οι μήνες όλοι».

«Να ‘σαι καλά τον Αύγουστο που ‘ναι παχιές οι μύ-

γες».

«Να ’σαι καλά τον Αύγουστο με δεκαοχτώ βελέντζες».

«Ο Αύγουστος και ο τρύγος δεν είναι κάθε μέρα».

«Ο Αύγουστος πουλά κρασί κι ο Μάης πουλά σιτά-

ρι» [δηλ. Από τον Αύγουστο μπορείς να καταλάβεις αν

θα είναι καλή η παραγωγή κρασιού, όπως κι από το

Μάη μπορείς να καταλάβεις αν θα παραχθεί πολύ σι-

τάρι]

«Όποιος φιλάει τον Αύγουστο, τον Μάη θερίζει μό-

νος».

«Ούτε ο Αύγουστος χειμώνας, ούτε ο Μάρτης κα-

λοκαίρι».

«Τ’ Αυγούστου και του Γεναριού τα δυο χρυσά φεγ-

γάρια».

«Τ’ Αυγούστου το νερό αρρώστια στον λειόκαρπο».

«Το Μάη με πουκάμισο, τον Αύγουστο με κάπα».

«Τον Αύγουστο τον χαίρεται οπόχει να τρυγήσει».

Αρβάλι (το): Χάλκινο ή τσίγκινο στρογγυλό δο-

χείο με χερούλι για το άρμεγμα των ζώων.

Βετούλι (το): Κατσίκι ενός έτους.

Ζλάπι (το): Η φράση «παρουσιάσκη ζλάπι» ση-

μαίνει ότι εμφανίστηκαν στα πέριξ λύκοι ή τσα-

κάλια και πρέπει να προσέχει ο τσοπάνης.

Κολόκουρος (ο): Το πρώιμο μερικό κούρεμα

στον αυχένα και στην ουρά του ζώου. Συνήθως γί-

νεται στο τέλος του Μάρτη.

Μαυλάω: Καλώ κοντά μου με ιδιόρρυθμη φωνή

οικόσιτα ζώα. 

Μαρκάλλος (ο): Η γονιμοποίηση των θηλυκών

από τα αρσενικά για την αναπαραγωγή. 

Μπλιόρα (η): Η πρωτογενή γίδα. 

Τσούλα (η): Προβατίνα με μικρά αυτιά. 

Τσουράπια  (τα): Τσοπάνικες κάλτσες φτιαγ-

μένες από μαλλί προβάτου. 

Τσαγκάδι (το): Η γίδα ή προβατίνα που έμεινε

χωρίς θηλασμό (κατσικιού ή αρνιού) π.χ. λόγω

αποβολής. 

Πιτιά (η): Το στομάχι των κατσικιών από το

οποίο παίρνουν το πήγμα (ένζυμο), για να πήξουν

το γάλα για τυρί. 

Ο μήνας Αύγουστος

Οόγδοος μήνας του

χρόνου, ο μήνας της

Παναγιάς & των διακο-

πών για τους περισσότε-

ρους Έλληνες. Έχει 31

ημέρες και είναι ο αντί-

στοιχος του έκτου μήνα

του παλαιού ημερολογί-

ου, που ονομαζόταν

Sextilis. Ονομάστηκε Αύγουστος προς τιμή του Οκτα-

βιανού μετά την απονομή του τίτλου από τη ρωμαϊκή Σύ-

γκλητο. Πριν από την επικράτηση του ρωμαϊκού Ιου-

λιανού ημερολογίου,  αντίστοιχος μήνας στο αθηναϊκό

ημερολόγιο ήταν ο Μεταγειτνεών. Είναι από τους πιο

ζεστούς μήνες του χρόνου και ο λαός του έχει δώσει και

άλλα ονόματα, όπως Πεντεφάς ή Πενταφάς, Συκολό-

γος (λόγω της συγκομιδής των σύκων), Δριμάρης,

Τραπεζοφόρος

και Διπλοχέστης

(λόγω της αφθο-

νίας των καρ-

πών). Στα  βυζα-

ντινά χρόνια το έτος τελείωνε στις 31 Αυγούστου και

πρωτοχρονιά ήταν η 1η Σεπτεμβρίου. Γι` αυτό η τε-

λευταία μέρα του Αυγούστου λέγεται και Κλειδοχρο-

νιά.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

•Συνεχίζεται το αλώνισμα (ανάλογα την περιοχή).

•Προς το τέλος του μήνα καίγονται οι καλαμιές.

•Αρχίζει ο τρύγος (ανάλογα την περιοχή) & λιάσι-

μο στ’ αλώνια.

•Μάζεμα καλαμποκιού, αρμάθιασμα & ξήρανση

αυτού.

•Μάζεμα σκόρδων & κρεμμυδιών.

• Σπορά καρότων, σπανακιού & μαρουλόσπορου.

•Μεταφορά κυψελών στο πεύκο.

•Καθάρισμα βαρελιών, ασκιών, αντλιών & σκευ-

ών για την αποθήκευση του  κρασιού.

ΕΘΙΜΑ-ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ:

Οι πρώτες έξι ή δώδεκα μέρες του Αυγούστου, κατά

τη δεισιδαιμονική αντίληψη, οι δρίμες (εξ ου και Δρι-

μάρης), είναι επικίνδυνες, κι όποιος λούζεται σ’ αυτές ή

πλένει ρούχα, κινδυνεύει να πάθει κακό ο ίδιος, στην πρώ-

τη περίπτωση ή να καταστραφούν τα ρούχα, στη δεύτε-

ρη. Κι όπως εκδιώκονται με τον αγιασμό οι καλικά-

ντζαροι, έτσι ξορκίζουν και τις δρίμες με αγίασμα από

την ακολουθία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα (6/8).

Επίσης οι ημέρες αυτές λέγονται και «μερομήνια»,

αφού αυτές τις ημέρες γίνονται προγνώσεις για τον και-

ρό της χρονιάς. Οι πρώτες δώδεκα μέρες αυτού του μήνα

αποτελούν τις περίφημες «δρίμες» και τα «μερομήνια»,

για το προμάντεμα του καιρού στους δώδεκα μήνες του

χρόνου που ακολουθούν. Η πρωταυγουστιά για την

πρόγνωση του καιρού του Αυγούστου, η δεύτερη του Σε-

πτέμβρη κοκ. Η 12η Αυγούστου προμαντεύει τον καιρό

του Αλωνάρη.

- Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 

Μία νηστεία που την τηρούσαν με μεγάλη ευλάβεια. 

Με το γάλα που δεν κατανάλωναν την περίοδο της

νηστείας, έφτιαχναν τραχανάδες, χυλοπίτες κ.ά.

Την 6η Αυγούστου (Μεταμόρφωση του Σωτήρα)

έφερναν στην εκκλησία κι ευλογούσαν τα πρώτα στα-

φύλια, με ειδική ευχή. Κατόπιν τα μοίραζαν στο εκ-

κλησίασμα.

ΓΙΟΡΤΕΣ:

- Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ (6/8). Μια

φωταυγής καταδήλωση, με αποδέκτη κάθε ανθρώπι-

νο ον. 

-Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (15/8). Θεω-

ρείται το Πάσχα του καλοκαιριού. Η κορυφαία εορ-

τή της πιο οικείας μορφής στον χριστιανικό λατρευτι-

κό κύκλο, σ’ όλη την Ελλάδα με επίκεντρο το ναό της

Παναγίας στο νησί της Τήνου.

•ΤΑ ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (24/8)

•ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (27/8)

•ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (29/8)

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:

Ηπειρώτικο ποιμενικό
λεξιλόγιο
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Όταν βγάνεις κι δε βάνεις, γλήγορα στον πάτο φτάνεις

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι

γειά σας.

�Καλοκαίρι και σε πρώτη προτε-

ραιότητα οι διακοπές για όσους α-

κόμη εργάζονται. Ζούμε περίοδο κρίσης

και τα περιθώρια έχουν στενέψει, το κα-

λύτερο που έχουμε να επιλέξουμε ο τό-

πος της καταγωγής μας. Στο χωριό, μα-

κριά από την καθημερινότητα του αστι-

κού τρόπου ζωής, η πατρική στέγη μας

χαρίζει ηρεμία, ασφάλεια και χαρά. Θα

χαρούμε πολύ αν οι συγχωριανοί μας που

ζούνε μακριά από το χωριό, βρουν το

χρόνο και τον τρόπο να βρεθούν σε αυτό.

Η επίσκεψή μας στο χωριό εκτός των άλ-

λων, θα δώσει κουράγιο και ελπίδα στους

μόνιμους κατοίκους. Η Μανωλιάσσα μας

περιμένει!

�Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε

τον προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου).

Είναι πανελλήνια η συνήθεια να χτίζο-

νται οι φερώνυμοι ναοί του Αγ. Ηλία στις

κορυφές των βουνών. Γι’ αυτό και πολλές

κορυφές των Ελληνικών βουνών φέρουν

το όνομα «Αη-Λιάς». Γιατί όμως ο Άγιος

Ηλίας λατρεύεται αποκλειστικά πάνω

στις κορυφές? Ο λαός δίνει την εξήγηση

ότι «είναι στα ψηλά για τον καιρό και για

τη βροχή», σύμφωνα με τη δοξασία που

τον θέλει έφορο της βροχής και των ανέ-

μων. Πιστεύεται ακόμη ότι ο Άγιος επέ-

χει τη θέση του Δία με σύμβολο εξουσίας

τον κεραυνό. Κατά τον Νικόλαο Πολίτη,

ο Χριστιανικός δηλαδή Προφήτης Ηλίας,

δεν έχει άμεση σχέση με το Δία αλλά με

το θεό Ήλιο, με τον οποίο ταυτίζεται κα-

τά το όνομα και προσομοιάζει και σε άλ-

λες περιπτώσεις. 

�Με «κραυγή αγωνίας» για τη

ΔΩΔΩΝΗ και το μέλλον της κτη-

νοτροφίας στην Ήπειρο, μοιάζουν τα έ-

ντονα παράπονα των γαλακτοπαραγω-

γών, που εμπιστεύονται το γάλα τους

στην εταιρία. Οι Ηπειρώτες περιμένουν

τα οφειλόμενα μηνών από τη ΔΩΔΩΝΗ

και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα

πάνω στην παραγωγική διαδικασία. Την

ίδια ώρα, οι νέοι ιδιοκτήτες της ιστορικής

γαλακτοβιομηχανίας για την Ήπειρο,

διοχετεύουν σε ΜΜΕ πως: «Ενίσχυση

των εξαγωγών της κατά 20% στο πρώτο

πεντάμηνο του 2013 καταγράφει η γαλα-

κτοβιομηχανία Δωδώνη, ενώ την ίδια

στιγμή η διοίκηση της εταιρείας καταβάλ-

λει προσπάθεια να περιορίσει τις καθυ-

στερήσεις πληρωμών απέναντι στους

κτηνοτρόφους-συνεργάτες της και να α-

ντισταθμίσει τις απώλειες τζίρου από την

εσωτερική αγορά» και ότι ««Η Δωδώνη

παραμένει κυρίαρχη στην φέτα». Η ου-

σία είναι πάντως πως οι γαλακτοπαρα-

γωγοί, με τις τελευταίες εξελίξεις στη

ΔΩΔΩΝΗ έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και

αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι για την οι-

κονομία της Ηπείρου.

�Τα νέα για την κατασκευή της Ιό-

νιας οδού, του σημαντικότερου ο-

δικού άξονα της Δυτικής Ελλάδας και της

Ηπείρου, δεν είναι καλά. Ενώ σε Ολυ-

μπία οδό και Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου

οι εργασίες συνεχίζονται, στην Ιόνια οδό

«δεν κουνιέται φύλλο». Τα εργοτάξια πα-

ραμένουν άδεια. Στις 5 Ιουλίου 2013, ο

βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην αναπλη-

ρωτής υπουργός Σταύρος Καλογιάννης,

σε συνέντευξη τύπου για την Ιόνια οδό, α-

νέφερε ότι είναι «θέμα ημερών να ξεκι-

νήσουν οι εργασίες». Ας ελπίσουμε…

�Αναδημοσιεύουμε κείμενο του Σ.

Καργάκου από το βιβλίο με τίτλο:

H παιδεία σήμερα, η παιδεία αύριο

“...Γι’ αυτό φοβάμαι ότι το μέλλον

μας θα είναι... άλογο. Δεν εννοώ - προς

Θεού! - ότι θα κινηθεί προς την κατεύ-

θυνση του θρυλικού Βουκεφάλα!

Εννοώ αυτό που ο λαός υπονοεί, χωρίς

και να το εννοεί, με τη φράση «πράσιν’

άλογα», που δεν είναι παρά η λογία έκ-

φραση «πράσσειν άλογα», δηλαδή το

πράττειν αλόγως. Και όντως, αυτοί που

ορίζουν τη μοίρα μας - παιδιά μιας άψυ-

χης εγκεφαλικής μηχανιστικής και χρη-

σιμοθηρικής παιδείας - οδηγούν τον

κόσμο σαν τυφλό άλογο προς δύο τό-

πους «βοσκής», που έγιναν τίτλοι βι-

βλίων μου, την «Αλαλία» και την «Αλε-

ξία» και που κάποιος άλλος θα μπορού-

σε να ονομάσει πιο παραστατικά Αλο-

γία.

Αυτό που θεωρώ ως το πιο θανάσιμο

πλήγμα εις βάρος του πολιτισμού, είναι

η προώθηση μιας πολιτικής που σκοπεί

- και τούτο το τονίζω επί μια δεκαπε-

νταετία - στην αποεθνικοποίηση και

στην αποθρησκειοποίηση των λαών.

Διότι αυτό συνεπάγεται τον απογαλα-

κτισμό των λαών από τις τροφοδότρες

και δυναμογόνες παραδόσεις τους, α-

πογαλακτισμό από τις αξίες, τις αρχές

και τους τρόπους ζωής που τους είχαν

κληροδοτηθεί ως πολιτισμικός θησαυ-

ρός και, φυσικά, αποσύνδεση συναι-

σθηματική από τη γλώσσα τους, που

δεν θα την νοιώθουν πια ως μητρική,

αλλ’ ως ένα απλό εργαλείο επικοινω-

νίας. Στο μέλλον, το «γλωσσικό γάλα»,

για να είναι περισσότερο «υγιεινό», θα

είναι συσκευασμένο και, για καλύτερη

εγγύηση, η συσκευασία θα φέρει την

ένδειξη «Made in U.S.A.». Η Αμερική εί-

ναι - και για να μεταχειριστώ ένα μο-

ντέρνο γλωσσικό σχήμα - μελλοντικά

θα «πιο... είναι», η γλωσσική τροφός της

ανθρωπότητας. Γι’ αυτό πάντα αντέ-

δρασα με πάθος στις κάθε λογής εκπαι-

δευτικές καινοτομίες που αποδείχτη-

καν νεκροτομίες. Ήσαν, στις πλείστες

των περιπτώσεων, μόσχευμα αμερικα-

νικό, διότι είχαν σαν πρότυπο μαθητού

τον μαθητή γρανάζι.

Στο εξής χρειάζεται μεγάλη προσοχή,

για ν’ ανορθωθεί και να μην πέσει στο έ-

σχατο σκαλί στου κακού τη σκάλα, η

παιδεία μας. Οι «Μαθητευόμενοι Μάγοι»

επλεόνασαν. Νισάφι...”. (Απόσπασμα)

�Οι προσκλήσεις των φορέων της

Μανωλιάσσας, έχουν μόνιμη θέση

στην εφημερίδα μας. Αυτή τη φορά τα κα-

λέσματα είναι για το Μανωλιασσίτικο α-

ντάμωμα στις 15 Αυγούστου στο χωριό

και για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίμα-

τος Μανωλιασσιτών. Πιστεύω ότι θα κά-

νουμε τα αδύνατα δυνατά, να βρεθούμε

όλοι εκεί. Η Μανωλιάσσα μας χρειάζεται

όλους και εμείς χρειαζόμαστε τη Μανω-

λιάσσα. 

15 Αυγούστου σημαίνει γιορτή της Πα-

ναγίας, σημαίνει πανηγύρι, σημαίνει Μα-

νωλιασσίτικο αντάμωμα. Η Μανωλιάσσα,

μας περιμένει όλους. Καλή αντάμωση!

Ο παλιός.

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 

Ματιές στο παρελθόν

Αρχές δεκαετίας 1960. Διακρίνονται από αριστερά ο Χρήστος Α. Νάκος (αγκα-

λιά ο Αριστοτέλης Κόκας), ο Αντώνιος Δ. Γιωτάκης (αγκαλιά η κόρη του Ξάν-

θη), ο Βασίλειος Αν. Γούσης και ο Ιωάννης Α. Νάκος.

Στιγμιότυπο από τις εκδηλώσεις του Αυγούστου 1995.

Ο θεός Ήλιος σε άρμα,

σχέδιο σε αγγείο

Ο Προφήτης Ηλίας σε εικόνα.


