
Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για
τη διατήρηση της ζωής στη γη. Τα 2/3 της επι-

φάνειας της γης καλύπτονται από το
υγρό στοιχείο ενώ το 70% του αν-
θρώπινου σώματος αποτελείται από
νερό.

Η Μανωλιάσσα υδροδοτήθηκε από
το Κεφαλόβρυσο το 1983, επί προε-
δρίας  Βασ. Ι. Λιόντου.

Το νερό συγκεντρώνεται επιφανει-
ακά στους πρόποδες του ορεινού
όγκου της Ολύτσικας στη θέση «Κεφαλόβρυσο».
Τούτο έχει ως συνέπεια τη μόλυνση από βακτήρια,
παράσιτα, ιούς και μύκητες. Τα αποτελέσματα των
αναλύσεων που γίνονται, βεβαιώνουν την ύπαρ-

ξη κολοβακτηριδίων, τα οποία επιβαρύνουν τον ορ-
γανισμό μας.

Για την αντιμετώπιση των κολοβα-
κτηριδίων γίνεται χλωρίωση στο
αντλιοστάσιο.

Για το χλώριο, οι επιστήμονες υπο-
στηρίζουν ότι σε μικρές ποσότητες
δεν είναι επικίνδυνο. Αν και υπάρχει
ο αντίλογος σε αυτό, επισημαίνεται
πάλι από επιστήμονες ότι η χρόνια
προληπτική του χρήση, δημιουργεί πε-

ρισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα.
Τώρα ας πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε το πρό-

βλημα με το νερό στη Μανωλιάσσα το δεύτερο
15ήμερο του Οκτωβρίου 2013. 
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Άλλοι σκάφτουν κι κλαδεύουν, κι άλλοι πίνουν κι μιθάν.

Η Αδελφότητα Μανωλιασσιτών Αθηνών,
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας

Και «τ’ αχνάρια», σας εύχονται
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά!

2014

Στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των
Φώτων, του αγιασμού των

υδάτων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτ-
τα με ευχές για ό,τι καλύτερο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε στο Πνευματικό Κέντρο μετά
από τη Θεία Λειτουργία-Δοξολο-
γία.

Η αίθουσα γέμισε από τους
Μανωλιασσίτες, μικρούς και με-
γάλους.

Ο παπα-Κώστας έκοψε την πίτ-
τα και ευχήθηκε για το καλό του
χρόνου.

Ευχές εκ μέρους του Συλλόγου απηύθυνε και ο Δημήτριος Θ. Μπέλλου. Το φλουρί βρήκε η Γιάν-
να, σύζυγος Γεωργίου Αγ. Ντάφλου.

Όλα τα παιδιά πήραν το δώρο τους, προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας

Κοπή πίττας 2014
ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

Είναι δύσκολο να αλλάξει νοοτροπία
ένας λαός με μακρά παράδοση, ό-

πως ο Ελληνικός, αλλά σίγουρα είναι
κατορθωτό. Το βλέπουμε σήμερα να γί-
νεται σε όλες τις νέες ισχυρές χώρες. Οι
κοινωνίες άλλαξαν νοοτροπία, έχουν γί-
νει άλλοι λαοί έπειτα από αιώνες. Αυτό
πρέπει να επιδιώξουμε, γιατί αυτό χρει-
αζόμαστε.

Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, το
μεγάλο ζητούμενο είναι η προσαρμογή
στα νέα δεδομένα προκειμένου τα παι-
διά μας και τα εγγόνια μας να μείνουν
Έλληνες και να δουν καλύτερες μέρες.

Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό
και κάποια μέρα για να αντιμετωπίσουμε
το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημά μας. Είναι θέμα αλλαγής της εν
γένει χρεοκοπημένης λογικής και νοοτροπίας μας, ώστε η κρίση να
αποτελέσει αφετηρία για τη χώρα.

Η υπερκατανάλωση - υπερκαταναλωτής είμαι και εγώ και ευτυ-
χώς που με φρενάρει η γυναίκα μου -, το εύκολο κέρδος και η άκο-
πη εργασία, επειδή τα δανεικά μας έφταναν, αύξησαν τους άνερ-
γους και έφεραν στην πατρίδα μας χιλιάδες μετανάστες για τις δύ-
σκολες εργασίες, που αν δεν ερχόταν η κρίση θα έρχονταν γρηγο-
ρότερα, καθότι με τη δική τους εργασία στο χωριό μας είχαμε τα α-
παραίτητα κηπευτικά και πραγματοποιoύνταν οι δύσκολες χειρω-
νακτικές εργασίες, αλλά και στις παραγωγικές περιοχές συγκε-
ντρώνονταν οι γεωργικές παραγωγές που μας βοήθησαν στο εξα-
γωγικό εμπόριο.

Βέβαια, αντί να ακούμε το σχόλιο του κ. Μπαρόζο ότι «στην
Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσουν τα πολιτικά παιχνίδια», θα έ-
πρεπε να αξιοποιήσουμε τους πόρους και τις ευκαιρίες των κεφαλαί-
ων που εισέρευσαν στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια για την α-
ναβάθμιση της οργάνωσης της χώρας - εμείς τις ευκαιρίες τις χρησιμο-
ποιήσαμε για την υπερκατανάλωση και τους άσκοπους διορισμούς -.

Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο και, αν η κατά-
σταση δεν ανατραπεί γρήγορα και δυναμικά, θα έχουμε δραματι-
κές εξελίξεις. Η αξιοπιστία της Ελλάδος βρίσκεται στο ναδίρ και
πρέπει να την αποκαταστήσουμε άμεσα. Αυτή πρέπει να είναι η α-
πόλυτη προτεραιότητα και το πρωταρχικό μέλημα με σοβαρή και
αξιόπιστη δράση της Κυβέρνησης, αλλά και όλης της χώρας.

Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, κρίνονται τα επόμενα χρόνια μας ως
κράτους και ως κοινωνίας.

Ας ξεχάσουμε τις παρατάξεις και ας ενωθούμε όλοι στον κοινό
αγώνα για τις ερχόμενες γενεές.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Στις 24 Νοεμβρίου 2013, στην οδό Ζήνωνος 3, αίθουσα «Επάλξεις» του 2ου ορόφου, πραγμα-
τοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.  της Αδελφότητας.

Το νέο Διοικητικο Συμβούλιο έχει ως εξής: Πρόεδρος ο Χρήστος Γ. Γιωτάκης, Αντιπρόεδρος ο
Βασίλης Α. Γιωτάκης, Γραμματέας η Γιωτάκη Μαρίνα, Ταμίας η Γιωτάκη Μιμή, Μέλη οι Γιωτάκη
N. Χρυσή, Μπέλλου Λαμπρινή και Γιωτάκης Α. Αριστομένης.

«Τ’αχνάρια» συγχαίρουν το νέο Δ.Σ. της Αδελφότητας και του εύχονται καλή επιτυχία στο έργο
τους.

Η Μανωλιάσσα χωρίς νερό
Το νερό νεράκι είπε η Μανωλιάσσα το δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη

«Πεθαίνοντας στη Μανωλιάσσα»
Του Αλέκου Ράπτη

Στη σελίδα 5

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

στην Αδελφότητα

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε.

Πτυχιούχος 

Φ.Π.Ψ. 



ΜΠΟΥΡΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ.........................................................20 €
ΜΠΡΕΖΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ..........................................................20 €
ΝΑΚΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ...................................................................20 €
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ..................................................20 €
ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ..................................................................20 €
ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΘΑ .....................................................................20 €
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ .....................................................................5 €
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...............................................................20 €
ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΝΙΝΗ ΒΟΥΛΑ...................................................20 €
ΝΙΚΟΥ ΜΠΟΝΤΙΟΤΗ ΣΟΥΛΑ ...................................................35 €
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ....................................................20 €
ΝΤΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ...........................................................20 €
ΝΤΑΦΛΟ ΝΑΠΟΛΕΩΝ............................................................20 €
ΝΤΑΦΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .............................................................20 €
ΝΤΑΦΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ............................................................20 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ  .......................................................10 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΚΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ...............................................12 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ..................................................................20 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΣΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ .................................................20 €
ΝΤΑΦΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΟΥΛΑ .............................................20 €
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.................................................20 €
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ..................................................20 €
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.................................................60 €
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ....................................40 €
ΠΑΠΠΑΣ  ΕΛ. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ....................................................20 €
ΠΑΠΠΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΓΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ .................................20 €
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ .................................................................20 €
ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ..........................................20 €
ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  .........................................................20 €
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ .................................................................20 €
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ................................................................20 €
ΠΗΓΑΔΙΤΗ ΟΛΓΑ ...................................................................20 €
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ .............................................................20 €

ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .....................................................5 €
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ................................................................5 €
ΡΟΥΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ..................................................................5 €
ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ................................................20 €
ΠΟΛΙΤΟΥ ΖΩΗ.......................................................................20 €
ΣΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..............................................................20 €
ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ  ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ ..................................................5 €
ΤΣΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ................................................................5 €
ΤΑΜΟΥΡΙΔΗ  ΝΙΚ. ΓΑΒΡΙΕΛΑ...................................................5 €
ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ .................................................................20 €
ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ........................................................................5 €
ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ..............................................................20 €
ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ................................................................20 €
ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ..................................................12 €
ΤΖΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ............................................................20 €
ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ...............................................................20 €
ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΟΣ...........................................................25 €
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ...............................................................20 €
ΧΡΟΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ .................................................................20 €
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡ. ........................................................5 €

ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ .........................................................200 €
ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ .........................................................100 €
προς Αδελφότητα, αντί στεφάνου Καλιρρόης Μπέλλου, Ευαγγέλου
Νάκου & Κων/νου Νάκου

• Στις 27 Οκτωβρίου 2013, η Ευαγγελία Κολιού, κόρη της
Μαρίας και του Ελευθερίου,  παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρ-
διάς της Βασίλειο Κλουρή, γιο της Παναγιώτας και του Χρι-
στόφορου. 

• Στις 27 Οκτωβρίου 2013, η Αγγελική Παπαθανασίου, κόρη
της Παναγιώτας και του Νικολάου, και ο Χρήστος Τσατσού-
λης, γιος της Βασιλείας και του Δημητρίου, παντρεύτηκαν στον
Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας, στην Ανατολή Ιωαννίνων. 

• Στις 28 Δεκεμβρίου 2013, ο Ηλίας Πέτρου, γιος της Γιούλας
και του Ευαγγέλου, παντρεύτηκε τη Μαρία Γιακούλα, κόρη της
Ελένης. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου στο Χαϊδάρι. Κουμπάρα ήταν η Βάσια Μπάρτζου. Ακο-
λούθησε δεξίωση στο κτήμα Le Chevalier, στη Βαρυμπόμπη.

Να ζήσετε ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους!

• Στις 22 Ιουλίου 2013, έφυγε από
τη ζωή ο Νικόλαος Ι. Γούσης. Γεν-
νήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1977 και
παντρεύτηκε το 2003 την Αλεξάν-
δρα Σταμάτη από την Αγ.Μαρίνα
Περάματος Ιωαννίνων όπου απέ-
κτησαν μαζί ένα αγοράκι, τον Ιωάν-
νη 4 ετών. Υπηρετούσε στο Πολεμι-
κό Ναυτικό
με το βαθ-

μό του κελευστή.

•  Στις 8 Αυγούστου 2013, πλήρης
ημερών έφυγε από τη ζωή η Πανάγιω

Γεωργίου Γιωτάκη. Ήταν γεννημέ-
νη το 1910 και παντρεμένη με τον
Γιώργο Γιωτάκη. Απέκτησαν τέσ-

σερα κορίτσια, τη Χρύσω, τη Μαρία, τη Λαμπρινή και τη Βα-
σιλική. Αξιώθηκε να καμαρώσει παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

• Στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, έφυ-
γε από τη ζωή ο

Ελευθέριος Παππάς

σε ηλικία 68 ετών.

• Στις 30 Οκτωβρίου 2013 απε-
βίωσε η Διώχνω Κ. Λιόντου σε ηλι-
κία 79 ετών.

• Στις 2 Νοεμβρίου απεβίωσε στη
Μανωλιάσσα η Αικατερίνη Γεωργί-

ου Γιώτη. Η Αικατερίνη ήταν 86
ετών και παντρεμένη με το Γιώργο
Γιώτη. Έζησαν αρκετά χρόνια στη
Γερμανία, όπου ο σύζυγός της έπεσε
θύμα τροχαίου.

• Στις 8 Νοεμβρίου 2013, σε ηλι-
κία 90 ετών, έφυγε από τη ζωή η Ελέ-

νη Γούση. Η Ελένη ήταν παντρεμέ-
νη με το Γεώργιο Δ. Γούση και απέ-
κτησαν τρία παιδιά: το Δημήτρη
(Αντιναύαρχος), τον Παναγιώτη
(γιατρός) και τη Λαμπρινή που ζει
στην Αμερική. Ευτύχησε να καμα-
ρώσει παιδιά και εγγόνια.

• Στις 5 Δεκεμβρίου 2013, έφυγε
από τη ζωή η Αικατερίνη Ε. Δημη-

τρίου. Η Αικατερίνη ήταν ένα από τα
έξι παιδιά του Δημητρη-Λία (Μπέλ-
λου και της Αλεξάνδρας) και πα-
ντρεύτηκε το Λευτέρη. Απέκτησαν
τέσσερα παιδιά, τον Κώστα, τη Νίκη,
τον Αλέξη και τη Νούσιω. Το 1971 ο

Λευτέρης πήγε στη Σουηδία και ακολούθησε αργότερα και
εκείνη. Το 1981 έφυγε από τη ζωή ο γιός τους Κώστας. Επέ-
στρεψαν στο χωριό το 1981, έχτισαν καινούριο σπίτι και μέ-
χρι το 1987 πηγαινοέρχονταν. Αξιώθηκε να καμαρώσει παι-
διά, εγγόνια και δισέγγονα.

«Τ’ αχνάρια» εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήρια, εύ-

χονται καλή ανάπαυση και να είναι ελαφρύ το χώμα που τους

σκεπάζει. Αιωνία τους η μνήμη. 

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 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

Π ρ ο σ φ ο ρ έ ς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Δ. ΓΟΥΣΗ
Στις 2 Ιανουαρίου 2014, μέλη της Αδελφότητας, ε-

πισκεφτήκαμε το Γεώργιο Δ. Γούση. Ομολογούμε ότι
μας εξέπληξε η μνήμη του. Μας εξιστόρησε ιστορίες
και έθιμα της Μανωλιάσσας με ακρίβεια και λεπτομέ-
ρειες. Ευχόμαστε να φτάσουμε στα χρόνια του και να
έχουμε τη διαύγεια του.

Τον ευχαριστούμε για την εγκάρδια υποδοχή του και
του υποσχόμαστε να τον επισκεπτόμαστε πιο συχνά.

Εκ του Δ.Σ. της Αδελφότητας

Ευχαριστήριο
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσσας ευχαρι-

στεί όλους τους χωριανούς που παραβρέθηκαν στην
κοπή της βασιλόπιτας που κάνει κάθε χρόνο στα Θε-
οφάνεια και μοιράζει δωράκια στα παιδιά για το
καλό του χρόνου.

Ευχαριστούμε την Δήμητρα Αγ. Ντάφλου που μας
πρόσφερε την βασιλόπιτα.

Του φλουρί, που σαν δώρο είχαμε το ποσό των 20

€, το κέρδισε η Γιάννα Αν. Μπέλλου, σύζυγος Γε-
ωργίου Αγ. Ντάφλου και η οποία το έδωσε στο Σύλ-
λογο για οικονομική ενίσχυσή του.

Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους προσέφεραν χρη-
ματικά ποσά για την οικονομική ενίσχυση του Συλ-
λόγου Μανωλιάσσας.

Ευχόμαστε σε όλους τους χωριανούς Χρόνια Πολ-
λά, Υγεία, Αγάπη και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

ΛIMANI PAΦHNAΣ THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH

NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ

Δόμηση εσωτερικού χώρου

Γυψοσανίδες - Ψευδοροφές 

Φωτισμός - Διακόσμηση

ΓPHΓOPHΣ AP. ΓIΩTAKHΣ

Κλεισούρας 21

Τηλ. 26510 36035 - κιν. 6945 902525

Μια σταγόνα αίμα, σώζει μια  ολόκληρη ζωή!
Γίνε κι εσύ εθελοντής   αιμοδότης.
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� Ο δήμαρχος κ. Φ. Φίλιος και οι δύο αντιδήμαρχοι Δ. Νάστος και
Δημ. Θεμελής, αναφερόμενοι στην υδροδότηση της Μανωλιάσσας,

ανακοίνωσαν ότι κατόπιν επικοινωνίας με το Δήμαρχο Δωδωναίων κ.
Κατσανάκη, τούς υποσχέθηκε ότι θα επιτρέψει η Μανωλιάσσα να υ-
δροδοτηθεί από τη γεώτρηση της Αγ. Παρασκευής Μελιγγών.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΪ κ. Φίλιος και ο διευθυντής κ. Γιωτάκης προ-
μηθεύτηκαν αντλία και λάστιχο για να συνδέσει τη γεώτρηση της Αγ.
Παρασκευής με το αντλιοστάσιο. Ακολουθεί έγγραφο του Δήμου Δω-
δωναίων προς το Δήμο Ιωαννιτών, βάση του οποίου δεν εγκρίνεται η ά-
δεια για την εγκατάσταση αντλίας στη γεώτρηση Αγ. Παρασκευής.

Μετά από όλα αυτά, έγινε συνάντηση στις 16 Νοεμβρίου στο Δημαρ-
χείο της Πεδινής του κ. Φίλιου, του αντιδημάρχου κ. Νάστου, του αντι-
δημάρχου οικονομικών κ. Μανταλόβα, του αντιδημάρχου έργων κ.
Μασσαλά και του αντιδημάρχου τουρισμού κ. Γκόλα με τους προέ-
δρους των Τοπικών Συμβουλίων του πρώην Δήμου Μπιζανίου. Από την
Τ. Κοινότητα Μανωλιάσσας συμμετείχαν ο πρόεδρος Δημήτριος
Μπέλλος και ο σύμβουλος Βαγγέλης Γ. Γιωτάκης.

Στη συνάντηση ο κ. Νάστος εκφράζοντας το αίτημα του Τοπ. Συμ-
βουλίου Μανωλιάσσας, ζήτησε από το δήμαρχο να δοθεί λύση στο πρό-
βλημα υδροδότησης της Μανωλιάσσας. Ο κ Φίλιος απάντησε λέγοντας:
«Δεν επιτρέπεται σήμερα να πίνουμε νερό από υδρομάστευση, γι’ αυτό
θα δοθεί οριστική λύση με γεώτρηση.»

Ο δήμαρχος επανήλθε στο θέμα στις 3/01/2014 και σε τηλεφωνική ε-
πικοινωνία με τον πρόεδρο του Τ. Σ. ανακοίνωσε ότι τη γεώτρηση θα α-
ναλάβει ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Απομένει
να ολοκληρωθεί ο φάκελος με όλες τις απαιτούμενες μελέτες για το ως
άνω έργο, να κατατεθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας ώστε να δοθεί η άδεια για τη
γεώτρηση. Μεταξύ των άλλων, ο δήμαρχος υποσχέθηκε, ως πρόεδρος
της ΔΕΥΑΪ , ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για την αποκατάσταση του
κεντρικού αγωγού που συνδέει το αντλιοστάσιο με τις δεξαμενές στη
Μανωλιάσσα.

Ας μην ξεχνάμε ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο. Θέλουμε να πι-
στέψουμε ότι θα κρατήσουν το λόγο τους. 

� Η ΔΕΗ ύστερα από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ιωαννιτών, ανέλαβε τη μελέτη για την τοποθέτηση μετασχηματι-

στού και μιας κολώνας για την ηλεκτροδότηση του μνημείου. Το ποσό
που θα απαιτηθεί είναι μεταξύ 10.000. ευρώ και 10.500 ευρώ. 

� Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Θησέας» με τοποθέτηση νέου αγωγού
από την οικία Γεωργίου Π. Μπέλλου μέχρι την θέση «Λούτσα», που

θα συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό με σωλήνα Φ63. Επίσης, θα γίνει α-
ντικατάσταση του αγωγού από τη «Λούτσα» μέχρι την οικία της Δημή-
τρως Α. Γιωτάκη. Το έργο θα εκτελέσει ο κ. Γιώργος Γιαννακάς και
προγραμματίζεται για τις αρχές της άνοιξης. 

� Ο Δήμος Ιωαννιτών προγραμμάτισε να δοθούν στην Τοπ. Κοινό-
τητα Μανωλιάσσας 4-5 κάδοι ανακύκλωσης (χρώματος μπλε), 3

κάδοι αποκομιδής σκουπιδιών και 2 κάδοι αποκομιδής βαρέων αντι-
κειμένων. 

� Στη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2013, μεταξύ των άλλων θε-
μάτων, διανεμήθηκε το ποσό των 5.300 ευρώ για:

Α. τσιμεντοστρώσεις οδών της Τ.Κ. Μανωλιάσσας και 
Β. ασφαλτόστρωση δρόμου από την πλατεία μέχρι την οικεία του Μι-

χάλη Τζίμα.
Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των έργων μέσα

στη χρονιά που πέρασε και θα εκτελεστούν εντός του 2014. 

Στο γεγονός που θα α-
ναφέρω ήμουν πα-

ρών. Η μεσόκοπη κυρία
βαδίζει αμέριμνη στο κέντρο του δρόμου. Ένας βιαστι-
κός οδηγός επιτίθεται φραστικά στην κυρία που του
δημιουργεί πρόβλημα και εκείνη ανταποδίδει κάνο-
ντας και την απρεπή - πλην πατροπαράδοτα ελληνική -
χειρονομία της ανοιχτής παλάμης. Οι παρευρισκόμενοι
το διασκεδάζουν αλλά περιέρχονται σε σύγχυση όταν
μερικοί είπαν ότι είχαν δει στην τηλεόραση τη φωτο-
γραφία αυτής της κυρίας που είχε χαθεί και την αναζη-
τούσαν οι δικοί της στη Γραμμή Ζωής, γιατί έπασχε από
κατάθλιψη.

Δυστυχώς, η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ και οι ψυχικές διαταραχές
τείνουν να αναδειχτούν εθνική νόσος για την Ελλάδα.
Ανεργία, απολύσεις, αβεβαιότητα, ανασφάλεια, φό-
βος, άγχος, αγωνία, θλίψη και απελπισία, αποτελούν έ-
να εκρηκτικό μείγμα καταστάσεων και συναισθημά-
των, δίνει δε τη θέση της σε μία κατάσταση που κρύβει
ψυχικό πόνο και γίνεται μία σύγχρονη επιδημία. Η ψυχι-
κή υγεία φαίνεται να ακολουθεί την πορεία της οικονο-
μίας και με αυτή ακριβώς την ψυχική συρρίκνωση, συν-
δέεται και η οικονομική κρίση.

Μέχρι τώρα η επιστημονική κοινότητα υποστήριζε ό-
τι, τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα στις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης είναι οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τώρα βάσει των ευρημά-

των που προέκυψαν από πρόσφατη πανελλαδική επι-
δημιολογική μελέτη του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. για τη σχέση του άγ-
χους και της κατάθλιψης με τις οικονομικές δυσχέρειες
στον ελληνικό πληθυσμό, καταγράφηκε γρήγορη αύ-
ξηση της κατάθλιψης και των αυτοκτονικών τάσεων
στο διάστημα 2009-2011, ακριβώς δηλαδή την περίο-
δο κατά την οποία η οικονομική κρίση έκανε αμείλικτη
την παρουσία της στην καθημερινότητά μας.

Μέχρι τώρα η κατάθλιψη θεωρούνταν θλιβερό «προ-
νόμιο» των γυναικών, των ατόμων μέσης ηλικίας, των
ανέργων, των ανθρώπων που ζουν μόνοι τους, ενώ τα
τελευταία τέσσερα χρόνια χτύπησε και τις πόρτες των
ανδρών, των παντρεμένων, των νέων, αλλά και αυτών
που ήταν κοντά στη συνταξιοδότηση. Κανένας ανάμε-
σά μας, όποιο και αν είναι το μορφωτικό του επίπεδο,
το επάγγελμα, το εισόδημα, το φύλο και η ηλικία, δεν
μπορεί να θεωρείται απρόσβλητος γιατί σήμερα η κα-
τάθλιψη και οι ψυχικές διαταραχές δεν κάνουν διακρί-
σεις.

Έτσι, η ανάγκη ενίσχυσης της ψυχικής υγείας γίνεται
απαραίτητη. Αγάπη, φίλοι, οικογένεια, προσωπικές
σχέσεις, είναι το στήριγμα για να περιοριστεί η ανατρο-
πή της ψυχικής ισορροπίας, αφού η ανεργία αυξάνεται,
τα μέτρα λιτότητας πολλαπλασιάζονται και οι φορολο-

γικές αυξήσεις είναι δυσβά-
σταχτες με συνέπεια να πε-
ριορίζεται η κατανάλωση και
τα καταστήματα να κατεβά-
ζουν ρολά συνέχεια.

Μόνον αν έρθει το τέλος
της εποχής που φορολογού-
μενοι στα υψηλά κλιμάκια της
εξουσίας έγραφαν στα παλιά
τους τα παπούτσια τους νό-
μους και τους κανόνες και έ-
κλεβαν και ρουσφετολογού-
σαν απροκάλυπτα και φορο-
διέφευγαν, θα έχουμε ελπίδες
για ανάπτυξη.

Μόνον αν αυτοί αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες
του Κοινού Ποινικού Δικαίου, αφού στερούσαν από την
ελληνική κοινωνία πόρους που μπορούν να στηρίξουν
λειτουργίες όπως υπηρεσίες υγείας και παιδείας, θα
πάψει η κηδεμονία της πατρίδας μας.

Ώσπου να ξεπεραστεί η κρίση, η αναζήτηση της κα-
τάλληλης βοήθειας είναι δικαίωμα αλλά και ευθύνη
κάθε ανθρώπου που υποφέρει ψυχικά.

Δεν είναι ντροπή, δεν είναι αδυναμία.

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε. 

Πτυχιούχος 

Φ.Π.Ψ. 

Oικονομική κρίση και κατάθλιψη

Πρακτικό Νο 6
Στη Μανωλιάσα σήμερα στις 25 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνεδρίασε εκτάκτως το
Τ.Σ. Μανωλιάσας στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μανωλιάσας.
Παρόντες: α) Μπέλλος Δημήτριος του Θεολόγου, Πρόεδρος Τ.Κ.

β) Ντάφλος Ευθύμιος του Κων/νου, Αντιπρόεδρος Τ.Κ.
γ) Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου, Μέλος Τ.Κ.

Θέμα: Μη επάρκεια νερού στη θέση «Κεφαλόβρυσο»

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Τ.Σ. Μανολιάσας ότι στην υδρομάστευση στη θέση «Κεφαλόβρυσο» της Τ.Κ. Μα-
νολιάσας δεν έχει την απαραίτητη ποσότητα νερού να ανεβάσει το αντλιοστάσιο στις δεξαμενές της Τ.Κ., λόγω
της ανομβρίας και της υπεράντλησης από το Δήμο Δωδώνης, με συνέπεια το μισό χωριό να μην έχει καθόλου
νερό για τις ανάγκες του.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν άμεσα, ενέργειες όπως να ενημερωθεί για το πρόβλημα τόσο ο Δήμαρχος
Φίλιππας Φίλιος, όσο και ο Αντιδήμαρχος Νάστος Δημήτριος και Θεμελής Δημήτριος και να βρεθεί λύση στο α-
νωτέρω πρόβλημα.

Επίσης, η ΔΕΥΑΙ να στείλει άμεσα συνεργείο να δοθεί λύση έτσι ώστε να πάρουμε νερό, περισσότερο νερό,
από την υδρομάστευση με αντλίες που θα στέλνουν νερό στο αντλιοστάσιο, μέχρι να βρεθεί λύση μέσω Δή-
μαρχου, είτε να γίνει νέα γεώτρηση, είτε να δοθεί λύση από τη γεώτρηση στη θέση «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δή-
μου Δωδώνης της Τ.Κ. Μελιγγούς.

Συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν:
α) Μπέλλος Δημήτριος, β) Ντάφλος Ευθύμιος, γ) Γιωτάκης Ευάγγελος

Πρακτικό Νο 7
Στη Μανολιάσα σήμερα την 19ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, συνε-
δρίασε το Τ.Σ. Μανολιάσας στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μανολιάσας.
Παρόντες: α) Μπέλλος Δημήτριος του Θεολόγου, Πρόεδρος Τ.Κ.

β) Ντάφλος Ευθύμιος του Κων/νου, Αντιπρόεδρος Τ.Κ.
γ) Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου, Μέλος Τ.Κ.

Θέμα: 1) Προμήθεια νέων οργάνων παιδικής χαράς Μανολιάσας

2) Χαλικοστρώσεις οδών της Τ.Κ. Μανολιάσας

Αποφασίζει ομόφωνα:
1) Την προμήθεια νέων οργάνων της Παιδικής Χαράς, με το σκεπτικό ότι τα υπάρχοντα όργανα είναι επικίν-

δυνα για χρήση λόγω φθοράς και παλαιότητας (από το 1980) καθώς επίσης και την τοποθέτηση προστατευτι-
κών πλακιδίων (δαπέδου) για την ασφαλή χρήση αυτής.

2) Προμήθεια από το Δήμο Ιωαννιτών χαλικιού 3Α καθώς επίστρωση σε αγροτικούς δρόμους της Τ.Κ. Μανο-
λιάσας οι οποίοι χρήζουν συντήρησης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν:
α) Μπέλλος Δημήτριος, β) Ντάφλος Ευθύμιος, γ) Γιωτάκης Ευάγγελος

Πρακτικό Νο 1
Στη Μανολιάσα σήμερα την 8 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, συνεδρίασε το Τ.Σ. Μανολιάσας
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μανολιάσας.
Παρόντες: α) Μπέλλος Δημήτριος του Θεολόγου, Πρόεδρος Τ.Κ.

β) Ντάφλος Ευθύμιος του Κων/νου, Αντιπρόεδρος Τ.Κ.
γ) Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου, Μέλος Τ.Κ.

Θέμα: Επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις της Τ.Κ. Μανολιάσας

Αποφασίζει ομόφωνα στην μη παραχώρηση βοσκοτόπων στους κατοίκους εκτός της Τ.Κ. Μανολιάσας, με το
σκεπτικό ότι οι διαθέσιμες εκτάσεις αυτή τη στιγμή είναι λίγες και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των ήδη κτηνο-
τρόφων της Τ.Κ. Μανολιάσας και των κατοίκων αυτής που σκέφτονται να δημιουργήσουν κτηνοτροφικές μο-
νάδες στην Τ.Κ. Μανολιάσας στο μέλλον άμεσα, και ότι οι ήδη υπάρχουσες εκτάσεις που εμφανίζονται ως εκ-
μεταλλεύσιμες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι σε γκρεμούς και έχουν καλυφθεί με πουρνάρια κ.λπ.

Συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν:
α) Μπέλλος Δημήτριος, β) Ντάφλος Ευθύμιος, γ) Γιωτάκης Ευάγγελος

Τα νέα από το Δήμο και την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας



Συνέχεια από σελίδα 1

Το ιστορικό: από τις 15 Οκτωβρίου είχαμε
τις πρώτες ενδείξεις ανεπαρκούς υδροδό-
τησης όλων των νοικοκυριών της Μανω-
λιάσσας. Οι συνοικισμοί Μεσοράχης και
Γκρόσσης έμειναν από νερό. Ο πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Δημήτριος Μπέλ-
λος αύξησε τις ώρες λειτουργίας των α-
ντλιών από 12 σε 18 ώρες για να έρχεται
στις δεξαμενές μεγαλύτερη ποσότητα νε-
ρού. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση των ωρών
δεν διαφοροποίησε την κατάσταση. Ο πρό-
εδρος του Τ.Σ. επικοινώνησε στις 26 Οκτω-

βρίου με τον κ. Ταπακούδη, υπεύθυνο της
ΔΕΥΑΪ για τα αντλιοστάσια, ο οποίος έστει-
λε τον εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας
κ. Πέτρο Παπαϊωάννου. Ο κος Παπαϊωάν-
νου διαπίστωσε ότι οι αντλίες δουλεύουν
κανονικά αλλά το νερό δεν ερχόταν από
την υδρομάστευση στο αντλιοστάσιο.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του Τ. Σ. ήρθε
σε επικοινωνία με τον κ. Σπυρόπουλο, δη-
μοτικό σύμβουλο Δωδώνης, πρώην αντι-
δήμαρχο και υπεύθυνο υδροδότησης του
Δήμου Δωδώνης. Ο κ. Σπυρόπουλος, ο ο-
ποίος κρατάει τα κλειδιά του περιφραγμέ-
νου χώρου στο «Κεφαλόβρυσο» όπου βρί-

σκονται όλες οι υδρομαστεύσεις Θεριακη-
σίου, Κοπάνης, Δωδωνούπολης και Μανω-
λιάσσας, έδωσε προφορική άδεια να κατα-
στραφούν τα λουκέτα της εισόδου στον
περιφραγμένο χώρο για να ελεγχθεί το ση-
μείο υδρομάστευσης προς εξακρίβωση
του προβλήματος.

Διαπιστώθηκε ότι το νερό δεν επαρκού-
σε λόγω ανομβρίας και υπεράντλησης από
το Δήμο Δωδώνης. Με υποβρύχια αντλία ενι-
σχύθηκε η παροχή νερού προς το αντλιοστά-
σιο αλλά και αυτή η κίνηση δεν απέδωσε.

Στη συνέχεια άλλαξαν τη φορά της ά-
ντλησης από το αντλιοστάσιο προς την υ-

δρομάστευση και από το σωλήνα βγήκαν
τρεις νάιλον σακούλες σκουπιδιών και αρ-
κετή ποσότητα χώματος. Μετά από όλα
αυτά, έγινε επανασύνδεση της υδρομά-
στευσης με το αντλιοστάσιο που είχε ως α-
ποτέλεσμα την πλήρη παροχή νερού στο
χωριό.

Στις 28 Οκτωβρίου, έλαβε τέλος η φθινο-
πωρινή περιπέτεια των κατοίκων της Μανω-
λιάσσας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέ-
ψουν ότι έμειναν από  νερό. 

Η ασφαλής και αποτελεσματική παροχή
νερού αποτελεί τη σημαντικότερη υπο-
χρέωση της πολιτείας.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Μανωλιάσας

Κοπή Πίττας 2014

Η Μανωλιάσσα χωρίς νερό
Το νερό νεράκι είπε η Μανωλιάσσα το δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη

Φωτογραφικά

στιγμιότυπα

Διακρίνονται από αριστερά

προς τα δεξιά:

Χρυσή Π. Νίκου, Γεωργία Κων. Γού-

ση, Βασιλεία Βασ. Νίκου

και Βαϊούλα Γεωρ. Νάκου.

Διακρίνονται από αριστερά

προς τα δεξιά:

Χρήστος Φ. Ζήκος,

Δημήτρης Νίκου και

Βασίλειος Κων. Γούσης.

Ματιές στο παρελθόν

Φωτογραφικό αρχείο Χρήστου Π. Νίκου



Συνέχεια από το φύλλο 81

Ο Νιούμπολντ σημαντικό πολιτικό στέλεχος, του
Φιλελεύθερου κόμματος στο Λονδίνο και στο Μπίρ-
μιχαμ, επέλεξε για δεύτερη φορά, να καταταχτεί στον
ελληνικό στρατό. 

Πολέμησε ενταγμένος στο στρατιωτικό σχηματισμό
της ΙΙ Μεραρχίας, με διοικητή τον υποστράτηγο
Κωνσταντίνο Καλλάρη, που υπαγόταν στο 1ο Σύ-
νταγμα πεζικού, με διοικητή τον συνταγματάρχη (ΠΖ)
Μέξα Γεώργιο.

Οι ρυτίδες του θετικισμού 
Ένας τραυματίας στη μάχη στο Σαραντάπορο,

αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Νιούμπολντ, στον
πολεμικό ανταποκριτή της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», στις
5 Ιανουαρίου 1913: «Ενθυμούμαι ότι τον συνήντησα
μετά την μάχην του Σαραντάπορου, κατά μιαν ωρίαν
στάσιν… το ξερακιανόν του προσώπου του με είχαν
κάμει να απορήσω δια μυριοστήν φοράν, που κρύ-
πτουν τόσην ζωήν οι άνθρωποι της πατρίδος του. Η
οστεώδης ρίς (μύτη) του προείχεν αρκετά, τα δε μά-
γουλά του δεν διέγραφον καμπύλας μήλων, αλλά
εσχημάτιζον δύο βαθουλούς λάκκους. Τα μάτια του
μου είχαν κάμει ιδιαιτέραν εντύπωσιν. Ήσαν μικρά
και εξηκόντιζον λάμψεις ευφυΐας. Το μέτωπόν του εις
το μέσον είχεν τα κατακορύφους ρυτίδας, που αφή-
νει η πολλή σκέψις και παρουσιάζει ο θετικισμός. Το
υψηλόν του ανάστημα επρόδιδε την Βρεττανικήν κα-
ταγωγήν του και ακόμη η τάξις που ηπλούτο επάνω
του. Το άνω χείλος του διετήρει μερικάς ψαλλιδι-
σμένας τρίχας. Το χρώμα του προσώπου του σας έπει-
θε περί της καλής του υγείας. Ήτο πάντοτε ροδο-
κόκκινος. Ο Νιούμπολδ εφαίνετο ότι είχε πατήσει τα
35 έτη, η δε κράσις του επεριφρόνει τας κακουχίας
και αντετάσσετο κατά των στερήσεων…» 

Το πρωινό της 5ης Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός
στρατός, πέρασε την μεθόριο στη Θεσσαλία και συ-
γκρούστηκε με τις φρουρές των τουρκικών φυλακίων,
καταλαμβάνοντας την Ελασσόνα και τη Δεσκάτη την
επόμενη μέρα. Ο Νιούμπολντ ενταγμένος στο 1ο σύ-
νταγμα πεζικού της ΙΙ μεραρχίας, συμμετέχει στις αρ-
χικές φάσεις των πρώτων στρατιωτικών επιχειρήσε-
ων πολεμώντας στην πρώτη γραμμή. Βαδίζει αγόγ-
γυστα σαν απλός πεζικάριος, χωρίς απαιτήσεις. Οι μά-
χες στα στενά του Σαρανταπόρου, στα Σέρβια της Κο-
ζάνης, στα Γιαννιτσά, γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι
της ψυχής του και αποτυπώνονται γραπτώς, μέσα στο
μικρό του σημειωματάριο, με την παραμικρή λε-
πτομέρεια, μετά από την ανάπαυλα, της κάθε μάχης.

Η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», στις 5 Ιανουαρίου 1913, σκια-
γραφεί την έντονη προσωπικότητα του Νιούμπολντ:

«Είχεν μανίαν με το τσάι… Ο γυλιός του ήτο εφω-
διασμένος με τροφάς και με φάρμακα της πρώτης

ανάγκης. Και
όχι όλα αυτά
δια τον εαυ-
τόν του. Οι

συνάδελφοί του εύρισκον μιαν πραγματικήν ανα-
κούφισην πλησίον του. Εκείνο που είχεν αυτός, το
εμοίραζε μαζή των. Του προσέφερον και αυτοί ότι εί-
χον. Τον ανεγνώριζον ως αδελφόν των και ο Νιού-

μπολντ ήτο ευτυχής με την ορθήν αντίληψην των συ-
στρατιωτών του… ο Νιούμπολντ δεν εδίσταζεν να
πάρη εις τον ώμον του κανένα ασθενή. Τον είδα να
φορτώνεται τον οπλισμόν ενός στρατιώτου, ο οποί-
ος είχε κουρασθή πολύ από την πορείαν. Τον είδον
ακόμη εις μιαν επιβίβασιν να αρπάζη εις τα στιβαράς
του χείρας του τους συναδέλφους του και να τους
τοποθετήσει εις την μαούναν…» 

Στις 26 Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός απε-
λευθερώνει την Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξουν αι-
ματοχυσίες, υποχρεώνοντας τον τουρκικό στρατό
(1.000 αξιωματικοί και 25.000 στρατιώτες μαζί με τον
οπλισμό τους), να συνθηκολογήσει, σε μια «άνευ
όρων» παράδοση.

Στις μονάδες που συμμετέχουν στα επινίκια της απε-
λευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, είναι και το 1ο σύ-
νταγμα πεζικού της ΙΙ μεραρχίας, στο οποίο υπάγε-
ται και ο Νιούμπολντ. Στη συνέχεια το 1ο σύνταγμα
πεζικού της ΙΙ μεραρχίας, αναλαμβάνει δράση για να
εκδιώξει τον τουρκικό στρατό από την Βόρειο Ήπει-
ρο, στους τους Άγιους Σαράντα.

Ο Νιούμπολντ, είναι πλέον ένας εμπειροπόλεμος
στρατιώτης, συμμετέχοντας και σε αυτή την εκ-
στρατεία του ελληνικού στρατού.

Η εφημερίδα Evening Post της Αυστραλίας και της
Νέας Ζηλανδίας στις 15 Φεβρουαρίου 1913, σε
ανταπόκριση του Πρακτορείου Ρώυτερ από την
Αθήνα, του αφιερώνει τετράστηλο αναφέροντας σχε-
τικά:

«Ήταν η μεγάλη του αγάπη για την Ελευθερία, που
τον έσπρωξε στη μοίρα του με τους Έλληνες στον
πόλεμο εναντίον των Τούρκων το 1897 και ξανά στην
παρούσα εκστρατεία.

Ο Πάλμερ Νιούμπολντ, ήταν γεννημένος μαχητής
και αν ο αντίπαλός του ήταν ένας Tory (αγγλικό συ-
ντηρητικό κόμμα, αντίπαλο των Φιλελευθέρων), ή
ένας Τούρκος, δεν θα παρατούσε τον εαυτό του, αλλά
θα ερχόταν σε δράση κάθε φορά, με την ικανότητα
που είχε…»

Στις αρχές Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός
αρχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο,
απελευθερώνοντας τη Φιλιπιάδα στις 12 Οκτωβρίου
και στη συνέχεια την Πρέβεζα στις 21 Οκτωβρίου
1912.

Τις επόμενες μέρες, ο τουρκικός στρατός, διατάσσει
οπισθοχώρηση και συμπτύσσεται στις οχυρώσεις, που
περιβάλλουν από το νότο και από τα δυτικά, το λε-
κανοπέδιο των Ιωαννίνων και είναι οι οχυρώσεις στην
τοποθεσία Μπιζάνι, ενώ από τον Νοέμβριο της ίδιας
χρονιάς, η πόλη των Ιωαννίνων, μπαίνει σε στενή
φάση πολιορκίας, από τον ελληνικό στρατό. 

Ο Νιούμπολντ βρίσκεται
ακόμη με το 1ο σύνταγμα
πεζικού της ΙΙ μεραρχίας,
στις στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις κατά του τουρκικού
στρατού, στο έδαφος της
Βορείου Ηπείρου. Βιώνει

σαν στρατιώτης, όλη την σωματική, αλλά και ψυχο-
λογική κούραση αυτού του «μοντέρνου πολέμου», και
υπομένει με στωικότητα όπως οι συναδελφοί του έλ-
ληνες στρατιώτες, τις κακουχίες και τα στερητικά σύν-
δρομα, αυτής της εκστρατείας.

Η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», στις 5 Ιανουαρίου 1913 ανα-
φέρει σχετικά γι΄αυτόν:

«Ο Νιούμπολδ δεν εγόγγυσεν ποτέ δια τας φοβε-
ράς κακουχίας της εκστρατείας, εξέφραζεν μόνον τον
θαυμασμόν του δια την αντοχήν του Έλληνος στρα-
τιώτου. Πόσον έχαιρε δια τα προτερήματα των
στρατιωτών μας και πόσον εθλίβετο δια τα ελαττώ-
ματα της φυλής μας. Και εις τας δύο περιπτώσεις εξε-
δήλου τας σκέψεις του. Εκείνοι που συνενοούντο
μαζή του ηυτύχησαν ν΄ανακαλύψουν τον θησαυρόν,
που περιέκλειε το μικρόν του κρανίον. Κατήχει με τας
ιδέας του και εξέπληττε με τον θετικισμόν του. Τα
λόγια του ήσαν αποσταλάγματα βασανισμένης σκέ-
ψεως και δι΄αυτό ήσαν πάντοτε ολίγα…»

Και ενώ στην Ήπειρο, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις
του ελληνικού στρατού κατά του τουρκικού στρατού,
στις 12 Δεκεμβρίου 1912, η Στρατιά Ηπείρου η
οποία έχει μετονομασθεί πλέον σε VIII μεραρχία, ενι-
σχύεται με νέους στρατιωτικούς σχηματισμούς του
ελληνικού στρατού, που επανδρώνουν το υφιστάμενο
μέτωπο επίθεσης κατά του τουρκικού στρατού.

Επίσης με διαταγή του ελληνικού στρατηγείου, ανα-
καλούνται οι δυνάμεις που βρίσκονται στην Βόρειο
Ήπειρο, στην περιοχή της Κορυτσάς, για να ενισχυ-
θεί επιπλέον η δύναμη κρούσης του ελληνικού στρα-
τού, ενώ στα τέλη Νοεμβρίου 1912, φτάνει και η ΙΙ
Μεραρχία 

Σχηματίζονται δύο τακτικά αποσπάσματα μάχης, στα
οποία απαρτίζονται από έλληνες εθελοντές, προ-
ερχόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από την
Κρήτη, από τη Μάνη και από την Κύπρο. Αυτά τα δύο
τακτικά αποσπάσματα μάχης, εντάσσονται, αναμε-
μιγμένα, στις μονάδες του τακτικού ελληνικού στρα-
τού.

Αρχικά, οι ελληνικές δυνάμεις επιχείρησαν εναντίον
του τουρκικού στρατού, στα υψώματα του Δρίσκου,
όπου και συνάντησαν λυσσαλέα αντίσταση, από τις
τουρκικές μονάδες, οι οποίες στην συνέχεια προ-
χώρησαν σε αντεπίθεση, ενέργεια, η οποία απο-
κρούστηκε με επιτυχία.

Σε αυτή τη δύσκολη επιχειρησιακή φάση του πο-
λέμου, το ελληνικό στρατηγείο, έλαβε την απόφα-
ση να ξεκαθαρίσει τις όποιες τουρκικές αντιστάσεις,
νότια της οχυρωματικής γραμμής της τουρκικής
άμυνας των Ιωαννίνων, στην περιοχή από την Μα-
νωλιάσσα, ως τα υψώματα της Αετοράχης.

Ο τουρκικός στρατός, ήταν πλέον περιορισμένος
γύρω από τις οχυρές τοποθεσίες της Μανωλιάσσας
και του Μπιζανίου, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε
στην πορεία, καθώς μονάδες του ελληνικού στρατού,
βρέθηκαν απέναντι σε τουρκικά οχυρά και χαρακώ-
ματα. 

Στις 30 Νοεμβρίου το πρωί, μονάδες της ΙΙ μεραρ-
χίας κινήθηκαν προς την Μανωλιάσσα και την κατέ-
λαβαν την 1η Δεκεμβρίου 1912.

Συνέχεια

στο επόμενο φύλλο
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Του Αλέκου Ράπτη

«Πεθαίνοντας στη Μανωλιάσσα»

ΣXOΛH 
OΔHΓΩN

AΦOI ΛAMΠPOY
ΔHM. MHTΣH

Valhallavägen 82 11427 
STOCKHOLM

www.jarlatrafik.se

Tel.: 08-208393 08-
109668 

Fax: 08-201523

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.



Συνέχεια από το

προηγούμενο φύλλο

ΙΙΙ. Εκτός της VI Μεραρχίας αφίκετο προς ενίσχυσιν
του Στρατού Ηπείρου και το απόσπασμα Χίου αποτε-
λούμενον εκ 4 ταγμάτων και δύο ορειβ. λυομένων
πυρ/χιών Κρουπ, ολικής δυνάμεως 28 αξ/κών, 4475
οπλιτών και 4 πολυβόλων.

Το απόσπασμα τούτο επιβιβασθέν εν Χίω ατμο-
πλοίων μέχρι της 22ας ώρας της 26ης Δ/βρίου ανε-
χώρησεν εκείθεν το μεσονύκτιον της ιδίας ημέρας.

Τα κομίζοντα τούτο ατμόπλοια κατέπλευσαν εις
Πρέβεζαν την 14ην ώραν της 29 Δ/βρίου, λόγω όμως
των παρουσιασθεισών δυσχερειών το απόσπασμα ε-
τερμάτισε την αποβίβασίν του μόλις την 31ην Δεκεμ-
βρίου.

Κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Στρατού Ηπείρου
το απόσπασμα έδει να τεθή εν πορεία ευθύς άμα τη
αναχωρήσει της VI Μεραρχίας και να αχθή εις περιο-
χήν Πεστά - Λαγάτορα εις την διάθεσιν του Αρχηγού
ως γενική εφεδρεία. Πλην όμως ένεκα της σημειω-
θείσης βραδύτητος κατά την αποβίβασιν και της ανά-
γκης συμπληρώσεως των ελλείψεων, ετέθη τούτο
εν πορεία την 8.30 ώραν της 2ας Ιανουαρίου αφιχθέν
την 16ην ώραν εις Λούρον.

Εκείθεν την 15.30 ώραν της 3ης Ιανουαρίου έφθα-
σε το απόσπασμα εις Φιλιππιάδα, ένθα αφήκε τας
δύο ορ. πυρ/χίας, την 16ην ώραν της 4ης Ιανουαρίου
εις Χάνι Κουκλέδι και την 16.30 ώραν της 5ης Ιανου-
αρίου εις Λαγάτορα.

ΙV. Η Ι/3 μοίρα πεδινού πυρ/κού, ήτις λόγω δυσχε-
ρειών δια τον ανεφοδιασμόν της διετάχθη την 23ην
Δ/βρίου και επανήλθεν εκ Φιλιππιάδος εις Πρέβεζαν,
εκινήθη εκείθεν την 1ην Ιανουαρίου και δια Φιλιππιά-
δος και Χάνι Χαϊδερίν συνεκεντρώθη την 4ην Ιανουα-
ρίου εις Χάνι Εμίν Αγά.

Την 19ην Δ/βρίου απεβιβάσθησαν εις Πρέβεζαν και
δύο ακόμη βαρέα πυροβόλα των 105 προερχόμενα
εκ Λαρίσης, άτινα μετεφέρθησαν εις Κανέταν.

Επίσης εξ βαρέα πυροβόλα των 150 μετεφέρθη-
σαν διαδοχικώς εκ των οχυρών Άρτης εις Κανέταν.

Αι εκ του εσωτερικού αφιχθείσαι ενισχύσεις διετέ-
θησαν εις τας μονάδας προς συμπλήρωσιν της δυνά-
μεώς των, εκ δε των πλεονασμάτων συνεστήθη α-
νεξ. τάγμα πεζικού κληθέν 1ον ανεξ. τάγμα πεζικού,
του εις την διάθεσιν της ΙΙ Μεραρχίας ετέρου ανεξαρ-
τήτου τάγματος πεζικού μετονομασθέντος εις 2ον α-
νεξ. τάγμα πεζικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

Γεγονότα από 16 Δεκεμβρίου 191

μέχρι 6 Ιανουαρίου 1913

Ι. Περιφέρεια Μετσόβου

Την 17ην Δεκεμβρίου ανεχώρησεν εκ Με-
τσόβου επιστρέφων εις Αθήνας ο συν/χης
Μπορντώ. Την εσπέραν, κατόπιν πληροφο-
ρίας ότι αι περισσότεραι τουρκικαί δυνάμεις
είχον αναχωρήσει εκ Τριστένου κατευθυν-
θείσαι προς Τσεπέλοβον και Μπάγιαν και ότι
το Γρεβενίτιον ήτο κενόν εχθρού, ο φρού-
ραρχος Μετσόβου διέταξεν, όπως το Ι/24
τάγμα πεζοναυτών προχωρήση την 19ην Δεκεμβρί-
ου και εγκατασταθή εις Χρυσοβίτσαν, τα δ’ εθελοντι-
κά σώματα εις Ανθοχώρι (Δερβεντίσταν). Όντως η
διαταγή εξετελέσθη. Εν τω μεταξύ, εκ των αφιχθει-
σών εκ του εσωτερικού ενισχύσεων εξ εθνοφρου-
ρών, ωργανώθη εν νέον τάγμα, το οποίον όμως δεν
είχε σπουδαίαν μαχητικήν αξίαν, ένεκα του ποιού
των ανδρών του.

Την 22αν Δ/βρίου κατόπιν τηλεγραφήματος των
κατοίκων της περιφερείας Γρεβενιτίου - Χρυσοβίτσης
- Κράψης προς το Υπουργειον των Στρατιωτικών αι-
τούντων προστασίαν κατά της απειλουμένης κατα-
στροφής των χωρίων αυτών, ο φρούραρχος Μετσό-
βου απεφάσισε να επιτεθή κατά του εις Τρίστενον ε-
χθρού, εκδώσας διαταγήν συμφώνως προς την οποί-
αν: α’) οι εθελονταί πρόσκοποι την 11.30 ώραν της
23ης Δεκεμβρίου θα επετίθεντο εξ Ανθοχωρίου και
Προσγολίου κατά του Προφήτου Ηλία Δεμάτι, β’) το
Ι/24 τάγμα πεζοναυτών εκκινούν εκ Χρυσοβίτσης θα
έφθανε την 11.30’ ώραν εις Πέτραν, οπόθεν θα επε-
τίθετο κατά των περί το Τρίστενον εχθρικών θέσεων.
γ’) το σώμα των ερυθροχιτώνων εκ Μετσόβου θα ή-
γετο δια Πολιτσιές προς το Γρεβενίτιον, δ’) τα υπό-
λοιπα τμήματα (διλοχία πεζικού, τρεις λόχοι εθνο-
φρουρών, ορειβ. πυρ/χία) δια Πλάκας θα επετίθεντο
κατά Τριστένου.

Εις Μέτσοβον θα παρέμενεν είς λόχος εθνοφρου-
ρών.

Η κίνησις είχε καθορισθή, ώστε η επίθεσις ειδικώς
κατά των εις Τρίστενον εχθρικών δυνάμεων να ή σύγ-
χρονος εξ όλων των κατευθύνσεων.

Πλην όμως η επικρατήσασα εξαιρετική κακοκαιρία
μετά πυκνοτάτης ομίχλης εδυσχέραινε την κίνησιν
των τμημάτων και ανέτρεψε τα σχέδια της διοικήσε-
ως.

Ο εχθρός εξ αντιθέτου διαθέτων επαρκείς δυνά-
μεις (μόνον εις Τρίστενον υπήρχον 900 άνδρες μετά
3 πυροβόλων και δύο πολυβόλων) και ενισχυθείς τε-
λευταίως είχεν αποφασίσει, κατά πληροφορίας λη-
φθείσας την τελευταίαν στιγμήν, να επιτεθή αιφνι-
διαστικώς κατά Μετσόβου την νύκτα των Χριστου-
γέννων. Επί πλέον επί των υπ’ αυτού κατεχομένων
θέσεων είχε κατασκευάσει ορύγματα και τοίχους εκ
λίθων επί των βραχωδών μερών, παρουσιάζων ούτω
μίαν γραμμήν οπωσδήποτε ωργανωμένην.

Περί την 13ην ώραν η κυρία φάλαγξ ήλθεν εις επα-
φήν μετά των προκεχωρημένων εχθρικών τμημάτων
ανατολικώς Τριστένου. Αι χαρακτηριστικαί δυσχέρει-
αι του εδάφους παρεκώλυον τας κινήσεις, ο δε ε-
χθρός είχε καταλάβει και οργανώσει απάσας τας ο-
δεύσεις.

Τα εκατέρωθεν τμήματα και ειδικώς το τάγμα πεζο-
ναυτών, όπερ έμελλε να ενεργήση εκ της κατευθύν-
σεως του νότου, διέθεσε ήδη λόχον προς Πέτραν, το
δε υπόλοιπον εκ Χρυσοβίτσης ευρέθη την 15ην ώ-
ραν όπισθεν της κυρίας φάλαγγος, μεθ’ής παρ’ ολί-
γον να συμπλακή εκ παρεξηγήσεως.

Ο προς Πέτραν αποσταλείς λόχος καίτοι εύρε ταύ-
την κενήν εχθρού ούτε προς βορράν εστράφη, ίνα ε-
νισχύση τον αγώνα της κυρίας φάλαγγος, ούτε προς
νότον, ίνα ενισχύση τον αγώνα κατά Δεμάτι των εθε-
λοντικών τμημάτων.

Το σώμα των ερυθροχιτώνων μετά τινων μικρών ε-
θελοντικών σωμάτων, κατόπιν μικράς αψιμαχίας περί
το Γρεβενίτιον, εισήλθεν εις το χωρίον τούτο περί
την 13ην ώραν.

Εκείθεν τα τμήματα ταύτα ουδόλως εκινήθησαν
κατά Τριστένου, όπως προσβάλλωσι τον εχθρόν εκ
του πλευρού και των νώτων.

Η συνέχεια στο επόμενο.
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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 απο-

σπάσματα από το βιβλίο: Bαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13 Πολεμική Έκθεση του Γενικού Editorial

Στρατού.

Η μάχη της Μανωλιάσσας

Πότε θα’ρθει η καλοκαιριά

στης Μανωλιάσσας το βουνά, γίνεται

η χαλασιά.

Πότε θα φλεβαρήσει 

απ’ το πολύ το κρύο όλα έχουν

παραλύσει

Να φανούν όλα τα βράχια 

και όλα τα κοντοράχια.

Πώς πολεμάνε τα παιδιά 

όλα τα φανταράκια, μαννιάτες

παλικάρια.

Καραγιάννη,Φτελιά και Στερούλες 

σ’όλες τις ραχούλες.

Γκοφαλιάρα, Κορτζοπούλα και

Κωστάκια

πολεμάνε όλα τα φανταράκια.

Στο ύψωμα Σταρά και στα ψηλά

λιθάρια

Μανιάτες παλικάρια.

Το ντελρί τα πυροβόλα 

τα ισοπεδώσαν όλα

Βάζουν από μακριά

απ’ ης Ολύτσικας τα βουνά

Χτυπάνε τις γραμμές 

και όλες τις γριματιές.

Στον Αϊ-Λια τον δίκορφο

τους ’βάλαν στον κατήφορο.

Ντούσκο, Γκόρμπες και Γιαλί

μάχονται Μανιάτες Κρητικοί.

Με τις λόγχες αϊ μπροστά

τίποτα δεν τους σταματά.

Μανωλιάσσα αίμα ποτισμένη 

στο σύνταγμα γραμμένη

Γράφτηκε στην ιστορία

το ’12 και το ’13.

Τους κυνηγάει ο στρατός 

εκδίκηση να πάρει

στης 21 του Φλεβάρη.

Τους βάλαν όλους αϊ μπροστά

κατρακύλα στην πλαγιά,

να τους στείλουν στον πασά. 

Δεν εφοβήθηκαν ποτέ 

τις βιδες τα κανόνια

παρά την παγωνιά

και τα πολλά τα χιόνια

Δημοσθένης Χρόνης 

του Στυλιανού

Τελευταία στιγμή κυριολεκτικά λάβαμε από το  Δήμο Στυλ. Χρόνη τους παρακάτω στίχους.

Συμπιέσαμε την ύλη και τους δημοσιεύουμε:

«Μανωλιάσσα  αιματοβαμμένη στο Σύνταγμα γραμμένη»



Ηγ’ρούνα ήταν ένα διασκεδαστικό παι-
χνίδι για μεγάλα αγόρια. Το παιχνίδι

παίζεται σε ανοιχτό χώρο από 5-6 αγόρια
μαζί και καθένα για δικό του λογαριασμό.
Κάθε παίχτης κρατάει ένα σκόπι και υπάρ-
χει ένα μεταλλικό κουτί ή μια πουρναρόρι-
ζα στρογγυλή, η λεγόμενη γ’ρούνα.

Στο κέντρο του χώρου, τα αγόρια κά-
νουν μια μεγάλη γούρνα  και γύρω απ’
αυτή, στην περιφέρεια ενός νοητού κύ-
κλου, κάνουν τόσες λακκούβες όσες εί-
ναι και οι παίχτες. Γρουνιάρος γίνεται έ-
νας από τους παίχτες με την εξής διαδι-
κασία: βάζουν τα ξύλα κάτω και πάνω στη

γ’ρούνα και τα πετούν ψηλά. Γρουνιάρος
γίνεται αυτός που η γ’ρούνα έπεσε κοντά
στο σκόπι του.

Στη συνέχεια, πετούν τη γ’ρούνα μα-
κριά και ο γ’ρουνιάρος προσπαθεί με το
ξύλο του να βάλει τη γ’ρούνα στη φωλιά
της (κεντρική γούρνα). Οι άλλοι παίχτες
προσπαθούν να διώξουν με τα σκόπια τη
γ’ρούνα πάλι μακριά και προσέχουν τη
δική τους γούρνα να μην την πιάσει ο
γρουνιάρος. Ο γρουνιάρος καιροφυλα-

κτεί μήπως προλάβει κάποιον που να μην
έχει το σκόπι του στην τρύπα  του  για να
την καταλάβει εκείνος κι έτσι γίνεται
γουρνιάρος ο παίχτης που έχασε τη
γούρνα.

Όταν ο γουρνιάρος κατορθώσει να βά-
λει τη γ’ρούνα στη φωλιά της, τότε γίνε-
ται αλλαγή. Φεύγουν όλοι από τις θέσεις
τους και με το σκόπι τους ο καθένας πιά-
νει μια γούρνα (εκτός από την κεντρική).
Όποιος δεν προφταίνει να βάλει το σκόπι
σε μια γούρνα, γίνεται γουρνιάρος. Και το
παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι τελικής πτώ-
σεως.    
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Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Ζυγούρι (το): Πρόβατο που μόλις

έχει περάσει το πρώτο έτος της η-

λικίας του. 

Βετούλι (το): Κατσίκι ενός έτους. 

Κάτσενα: Άσπρη προβατίνα με

κόκκινο πρόσωπο. 

Μαυλάω: Καλώ κοντά μου με ι-

διόρρυθμη φωνή οικόσιτα ζώα. 

Μπλιόρα (η): Η πρωτόγενη γίδα.

Π ι τ ι ά (η): Το στομάχι των κατσι-

κιών από το οποίο παίρνουν το

πήγμα (ένζυμο),

για να πήξουν το γάλα για τυρί. 

Σταλίζω, στάλος (ο): Καλοκαι-

ριάτικη μεσημεριανή ανάπαυση

των ζώων κάτω από

τον ίσκιο των δέντρων. 

Στέρφα (η): Η στείρα θηλύκια. 

Στρούγκα (η): Πρόχειρο μαντρί

με κλαδιά ή πέτρες για το άρμεγμα

των ζώων. 

Τσαγκάδι (το): Η γίδα ή προβατί-

να που έμεινε χωρίς θηλασμό (κα-

τσικιού ή αρνιού) π.χ. λόγω απο-

βολής. 

Τσάρκος (ο): Ο παιδικός σταθ-

μός της στάνης. Μια καλύβα

που βάζουν τα νεογέννητα αρ-

νιά, όταν οι μανάδες τους πάνε

για βοσκή. Αλίμονο σ’ όποιον

ξένο πλησιάσει τον τσάρκο. Το

τσοπανόσκυλο θα τον κομμα-

τιάσει. 

Τσούλα (η): Προβατίνα με μι-

κρά αυτιά. 

Τα άψυχα πράματα προσωποποιούνται, παίρνουν ζωή και “χτυπά-
νε” τους ντόπιους εκεί που πονάνε: Στο χώμα τους, στη γης τους. Αυτά
που μεγάλωσαν μαζί με σένα στη γη σου είναι δικά σου. Είναι και δικά
σου. Κομμάτια από σένα. Τον εαυτό σου. Την ψυχή σου. Κι όταν ανή-
μπορα ν’ αντιδράσουν τα βλέπεις να μαραίνονται, να τυραννιούνται, να
κακοποιούνται, πονάς, πληγώνεσαι, ώσπου στο τέλος επαναστατείς
για χάρη τους. Τέτοια προτροπή δίνει ένας απλός πλάτανος,  που εξω-
τερικά του όλα φαίνονται εντάξει, στο παρακάτω τραγούδι:

- Τι έχεις καημένε πλάτανε και στέκεις μαραμένος,

με το νερό στις ρίζες σου τα φύλλα στον αγέρα;

- Αλήπασιας απέρασε με δέκα οχτώ χιλιάδες.

Μουιδέ στον ίσκιο μ’ έκατσε, μουιδέ και στη δροσιά μου

παρά σημάδι μ’ έβαλαν ούλοι με την αράδα.

Άλλοι βαρούν τους κλώνους μου κι άλλοι βαρούν τα φύλλα

κι ο σκύλος ο Αλήπασιας βαρεί μεσ’ στην καρδιά μου.

Μαράθηκαν τα φύλλα μου, μαράθηκε η καρδιά μου...

Κι ο πλάτανος δεν ψεύδεται. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ορδές
του τύραννου ξέσπαγαν σε πράγματα άψυχα (εκκλησιές, βρύσες, δέ-
ντρα, κ.ά.) για να εκδικηθούν την αντίσταση. Κέρδιζαν έτσι μια ηθική ι-
κανοποίηση καταστρέφοντας πράγματα χρήσιμα στη ζωή του αντίπαλου.

Παρακάτω το λεύτερο νερό, που φεύγει, τρέχει και χάνεται, για μια
στιγμή κοντοστέκεται και μιλά σε μια μηλιά, ένα δέντρο που από την ε-
ποχή του Αδάμ έχει προσωποποιηθεί και συνδεθεί με τη μοίρα των αν-
θρώπων:

Θιαμάζω το κρύο νερό, το πούθε κατεβαίνει

Από γκρεμό γκρεμίζεται, σε περιβόλι μπαίνει,

ποτίζει δάφνες και μηλιές και τρεις νεραντζοπούλες,

ποτίζει δέντρα και κλαριά, ποτίζει λεϊμονίτσες,

και μια μηλιά γλυκομηλιά στέκεται μαραμένη.

- Τι έχεις μηλιά και θλίβεσαι και βαριαναστενάζεις,

μήνα τα μήλα σου βαρούν, μήνα νερό σε λείπει;

- Κι ούτε τα μήλα μου βαρούν, κι ούτε νερό με λείπει.

Μόν’ μάραναν τα νιάτα μου, που τάχω σκλαβωμένα...

Η θυσία του πρωτομάστορα, του πρωτοτεχνίτη ή κάποιου από το στε-
νό συγγενικό του περιβάλλον, προκειμένου να πετύχει το έργο του, κοι-
νωνικό ή τεχνικό, είναι πάρα πολύ συχνή στο δημοτικό μας τραγούδι, ά-
ρα και στη λαϊκή παράδοση της εποχής. Η θυσία είναι άγια, κατά τη
λαϊκή αντίληψη. Το αίμα που αυτή ποτίζει - και όχι οποιοδήποτε αίμα -
δυναμώνει τη ζωή, τα δέντρα, τις πέτρες. Κάνει ξεροχώραφα να ανθί-
ζουν. Γεφύρια να στερεώνονται. Σκλαβωμένους να πεισματώνουν κι έ-
τσι να λευτερώνονται.

Το 1878 λευτερώθηκε ο νομός Άρτας. Το μεγαλύτερο μέρος της
Ηπείρου όμως παρέμενε υπόδουλο. Ιδού πώς το τραγούδησε αυτό η
λαϊκή μούσα:

Σ’ όλο τον κόσμο ξαστεριά, σ’ όλο τον κόσμο ήλιος

και στα καημένα Γιάννινα μαύρο βαρύ σκοτάδι...

Κι ένα τραγούδι, πολύ μεταγενέστερο, ανάγεται στις αρχές του 1900:

“Αβέρωφ” τα κανόνια σου σπάσαν τα Δαρδανέλια

και οι φαντάροι δέσανε τ’ Αλή πασά τα χέρια...

Όπου «Αβέρωφ» βέβαια εννοείται το θρυλικό θωρηκτό του πολεμι-
κού μας ναυτικού, δωρεά του Ηπειρώτη εθνικού ευεργέτη Γεώργιου
Αβέρωφ και όπου στο όνομα “Αλή πασάς” καθρεφτίζεται ο κάθε
Τούρκος, ο κάθε εχτρός της πατρίδας...

Ηπειρώτικο
ποιμενικό
λεξιλόγιο

Δημοτικά τραγούδια

Παραδοσιακά παιγνίδια
Η γ’ρούνα

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
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Δούλιψι να τρώς, κι κρύψι να’ης

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες
και φίλοι γειά σας.

�Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, όχι από τυπική συνή-
θεια αλλά ουσιαστικά. Ο χρόνος που έφυγε μάς γύ-

ρισε πίσω περισσότερο από μία δεκαετία. Οι αλλαγές που
συμβαίνουν είναι απρόβλεπτες, ήρθαν τα πάνω-κάτω, άλ-
λαξε η ζωή μας. Ο λαός μας οδηγείται στην εξαθλίωση, η νε-
ολαία μας στην απόγνωση και η παιδεία στην αποσύνθεση.
Η κοινωνία έχει ανάγκη από όραμα, ελπίδα και προοπτική
και εμείς δε θα χάσουμε την ελπίδα. Θα σταθούμε όρθιοι με
αξιοπρέπεια και με πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευ-
χόμαστε δύναμη και κουράγιο. 

�Ελπίζω να ’χατε καλό ποδαρικό κι όλα να έρθουν
«δεξιά». «Ποδαρικό» ονομάζεται στην Ελλάδα η

πρώτη εθιμική κίνηση που γίνεται με τον ερχομό κάθε και-
νούριου χρόνου. Είναι η πρώτη είσοδος-επίσκεψη συγγε-
νούς ή φιλικού προσώπου στο σπίτι μας το πρωί της Πρωτο-
χρονιάς. Πιστεύεται ότι το πρόσωπο αυτό θα φέρει το μήνυ-
μα της αλλαγής του χρόνου, την καλή τύχη και επιτυχία για
όλη τη χρονιά. Για τη σιγουριά του αποτελέσματος, φροντί-
ζουν να δέχονται «ποδαρικό» από συγγενικό πρόσωπο και
αν είναι δυνατόν από μικρό παιδί γιατί χαρακτηρίζεται με
τα στοιχεία της αθωότητας και της ειλικρίνειας. Πιστεύεται
μάλιστα ότι το πρώτο βήμα πρέπει να γίνει με το δεξί πόδι
για να φέρει ευτυχία, να έρθουν όλα «δεξιά», καλότυχα. Σή-
μερα τα πράγματα αλλάζουν καθώς ποδαρικό μπορεί να θε-
ωρηθεί και το πρώτο τηλεφώνημα ή το πρώτο μήνυμα που
θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού. Για την καταγωγή
του εθίμου, πληροφορίες μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη  στο
βιβλίο της Γένεσης (30,30), ενώ το ίδιο έθιμο είχαν και οι
Ρωμαίοι (Άνακτα, Α’ σελ. 118). Η δοξασία επιβίωσε και στα
Βυζαντινά χρόνια παρά τις επικρίσεις που δέχτηκε από
τους Πατέρες της Εκκλησίας και έφτασε ως τις μέρες μας.

�Αναζητώντας τις ρίζες του εθίμου του Χριστόψωμου
και της Βασιλόπιτας, οδηγήθηκα στην αρχαιότητα,

στις προσφορές άρτου των αρχαίων ημών προγόνων προς
τους θεούς, κατά τη διάρκεια των εορτών. Κατά την εορτή

του θερισμού, που ήταν αφιε-
ρωμένη στη Δήμητρα, κατα-
σκεύαζαν ένα καρβέλι από νέο
σιτάρι. Επίσης, προς τιμήν του
Απόλλωνα κατά την εορτή των
Θαργηλίων, έψηναν το θάργη-
λο άρτο. Το έθιμο της Βασιλόπι-
τας συνεχίστηκε επί των ρωμαϊ-
κών (Σατουρναλίων) και αργό-
τερα το παρέλαβαν οι Φράγκοι.
Το έθιμο κατά τη θρησκευτική
παράδοση συνδέεται και με την
προσωπικότητα του Μ. Βασι-
λείου.  Ο Μέγας Βασίλειος, για

να προστατεύσει την περιφέρειά του, την Καισάρεια της
Καππαδοκίας, από επιδρομή αλλοφύλων, έκανε έρανο και
μάζεψε χρυσά νομίσματα και άλλα τιμαλφή, για να τα δώσει
στους εχθρούς, ώστε να τους δελεάσει και να μην λεηλατή-
σουν την περιοχή του.  Ο εχθρός, όμως, τελικά, δεν κατόρ-
θωσε να εισβάλει στην Καισάρεια και τα τιμαλφή έμειναν.
Τότε, ο Μέγας Βασίλειος είπε να φτιάξουν μικρές πίτες-
ψωμάκια, μέσα στις οποίες έβαζαν και ένα χρυσό νόμισμα,
ή κάτι άλλο από όλα τα πολύτιμα πράγματα που είχαν μα-
ζευτεί. Οι πίτες αυτές μοιράστηκαν σε όλους και ο καθένας
κράταγε ό,τι του τύχαινε. Πάρα πολλά έτυχαν και στα παι-
διά...  Η Βασιλόπιτα, αγιοβασιλιάτικο έθιμο πολλών αιώ-
νων, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, για να μας θυμίζει την
αγάπη και την καλοσύνη αυτού του Άγιου ανθρώπου. Χα-
ρακτηριστικό στοιχείο της Βασιλόπιτας είναι ότι ο άνθρω-
πος δοκιμάζει την τύχη του με το κέρμα της, προσπαθώντας
να μαντέψει πώς θα του έρθουν τα πράγματα στη νέα χρο-
νιά.

�Ο τοπικός τύπος για το πρόβλημα του νερού έγραψε:

«Σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού παρουσιάστηκε τις τε-

λευταίες μέρες στην τοπική κοινότητα Μανωλιάσσας στα

Γιάννενα, η οποία υδρεύεται από υδρομάστευση, λόγω της

παρατεταμένης ανομβρίας.

Η εταιρία ΒΙΚΟΣ ΑΕ, για την αντιμετώπιση του προβλή-

ματος, προσέφερε σημαντικές ποσότητες εμφιαλωμένου νε-

ρού, το οποίο έχει διανεμηθεί στα νοικοκυριά του χωριού.

Ο Δήμος Ιωαννιτών εκφράζει τις ευχαριστίες του στην ε-

ταιρία ΒΙΚΟΣ ΑΕ, για την προσφορά αυτή.»

�«T’αχνάρια» στο φύλλο 29 του 2000 έγραψαν 

για το νερό:

S.O.S. TO KEΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΣΤΕΡΕΥΕΙ
• ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ

• ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΩΔΩΝΑΙΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Πληροφορίες μας λένε πως στο Κεφαλόβρυσο και λί-
γα μέτρα πιο πάνω από την Αγία Παρασκευή ενεργείται
γεώτρηση για την εκμετάλλευση των πηγών Κεφαλό-
βρυσου.

Η εταιρεία λέγεται AQUA SPRING και είναι ιδιωτικών
συμφερόντων.

Πιστεύουμε ότι οι γεωτερήσεις στο Κεφαλόβρυσο θα
δημιουργήσουν σοβαρά και ανεπανόρθωτα προβλήματα
στο ρυθμό της ζωής, της ανάπτυξης και επιβίωσης των
κατοίκων της περιοχής που υδροδοτούνται από τις πηγές
του Κεφαλόβρυσου.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
Δυτικά του ιερού της Δωδώνης και στα πόδια του χωρι-

ού Μελιγγών, υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων μια
πλούσια σε νερό πηγή, η πηγή «Κεφαλόβρυσον». Είναι δε
και η αρχή του αρχαίου ποταμού Δώδωνα σημερινού
Λούρου. Επειδή είναι στα όρια των πρώην κοινοτήτων
Μελιγγών και Μανωλιάσσας διεκδικείται κατά το ήμισυ
απ’ τα δύο αυτά χωριά. Επειδή ακόμη το νερό κυλάει, ως
είναι φυσικό, προς τα κάτω, είχαν ανέκαθεν κατά το «γκα-
ντιμί» συνήθεια δικαιώματα επ’ αυτού και τα δυο παρα-
κάτω χωριά του Θεριακησίου και της Κοπάνης.

Ο Δώδωνας κατά το πέρασμά του κινούσε και έξι μύ-
λους, από τους οποίους δυο μόνο είναι σε κατάσταση
που μπορούν να διατηρηθούν και να λειτουργήσουν.

Υπάρχουν δυο Τούρκικα έγγραφα που ρυθμίζουν τη
μοιρασιά του νερού.

Δημοσιεύω το νεώτερο που έχει χρονολογία 13 Ιουλί-
ου 1863:

1. Μανωλιάσσα

2. Μελιγγούς

Μουχμπίριδες των άνω χωρίων

Οι κάτοικοι των χωρίων Κοπάνης και Θεριακησίου επαρα-

πονέθησαν για το χουκιμάτι ότι οι κάτοικοι των άνω δύο

χωρίων σας τους εμποδίζουν κατά το Γκαντιμιό να ποτί-

ζουν τα χωράφια του Ιμλιακίου των δύο χωριών των κι ε-

πειδή τούτο είναι άδικον και άτοπον, άμα λάβετε το πα-

ρόν μας αμέσως την ιδίαν ώραν να τραβίσει ο καθένας χέ-

ρι και να μην τους εμποδίσει εις το παραμικρόν να ποτίσουν

τα ρηθέντα χωράφια των κατά το γκαντιμί και αν έχει κανείς

να κάμει παρατηρήσεις να εξετασθεί για τίποτε και τον στέλ-

νετε την ίδια ώρα εδώ να δικασθώσιν ευνομίμως.

1863 την 13 Ιουλίου

Ο Γεν. Διοικητής Ηπείρου

Χουσεΐν Πασάς

�Στις 18 Ιουλίου 2005 έγινε η πρώτη γεώτρηση στο
«Κεφαλόβρυσο». Αναδημοσιεύουμε  κατωτέρω έγ-

γραφο που δημοσίευσαν τα ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ:

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τίτλος: "Γεώτρηση στην θέση Κεφαλόβρυσο

για την ύδρευση του
Δ.Δ. Μανολιάσας"

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προϋπολογισμός: 25300 €
Εγγύηση: 425 €
Πτυχίο: ΥΔΡ
Τρόπος Δημ/σίας: ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Διεύθυνση: Γρ. Δήμου Μπιζανίου
Πληροφορίες: 26510-91515
Ημ. Διεξαγωγής: 4/8/2005, 10:00

Λήξη: 10:00
Πηγή: ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

�«Τ’ αχνάρια» έγραψαν για τη γεώτρηση το 2005, 

αρ. φύλλου 50:

Έσβησαν οι ελπίδες

των Μανωλιασσιτών για νερό

από τη γεώτρηση

στο Κεφαλόβρυσο;

Απογοήτευση προκάλεσε στους Μανωλιασσίτες η αγ-
γελία πως η γεώτρηση δεν απέδωσε τα αναμενόμε-

να. Ο πόθος των Μανωλιασσιτών για καλύτερο νερό δεν
εκπληρώθηκε.

Στα 150 μέτρα βάθος κτύπησε το γεωτρύπανο αλλά
δεν βρήκε σταγόνα νερό.

Σε έναν τόπο που όλα τα δεδομένα είναι θετικά για την
ύπαρξη νερού, η γεώτρηση απέδειξε το αντίθετο.

Κάποιοι Μανωλιασσίτες αμέσως μετά την είδηση, εξέ-
φρασαν την δυσπιστία τους για την αποτελεσματικότητα
της γεώτρησης. Δεν ξέρω αν είναι ουτοπία ή ρομαντικό
να ελπίζουμε ότι υπάρχει νερό.

Το αίτημα των Μανωλιασσιτών για ύδρευση του χωρι-
ού με καθαρό νερό, παραμένει. Κανένας σήμερα δεν
μπορεί να στερείται των βασικών αγαθών και των βασι-
κών εξυπηρετήσεων. Οι ελπίδες μας έσβησαν.

Πιστεύουμε πως το Τοπικό Συμβούλιο του δ.δ. Μανω-
λιάσσας και ο δήμος μας, δεν θα σταματήσουν εδώ, θα
συνεχίσουν την προσπάθεια, θα προβούν και σε άλλες
γεωτρήσεις, θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια ώστε οι
Μανωλιασσίτες να απολαμβάνουν καθαρό και υγιεινό
νερό.

Το αίτημα των Μανωλιασσιτών για ύδρευση του χωριού
παραμένει στην πρώτη γραμμή.

Πιστεύουμε ότι ο δήμος μας και το Τοπικό Συμβούλιο θα
συνεχίσουν την προσπάθεια να υδροδοτηθεί η Μανωλιάσ-
σα το γρηγορότερο και οι Μανωλιασσίτες να απολαμβά-
νουν καθαρό και υγιεινό νερό.

�Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τα 101 χρόνια από την
απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το μνημείο που στή-

θηκε υπέρ των πεσόντων στις μάχες της Μανωλιάσσας
1912-1913 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, κλείνει ένα χρόνο
από τα εγκαίνια.

Ο Π.Σ. συνεχίζει τις εργασίες για τη διαμόρφωση του πε-
ριβάλλοντος χώρου. Ήδη ένα μέρος από την πλευρά του
δρόμου έχει καλυφθεί με τοιχοποιία.

Το τμήμα αυτό ανέλαβε κατόπιν μειοδοτικής προσφοράς
ο κ. Αχιλλέας Σιώζος εκ Μελιγγών.

�Επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε είναι τα λόγια του 
Γ.Σεφέρη:

«Είμαστε ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή που κράτησε

τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής

και σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα που ο τρι-

γυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τροφί-

μους ενός οικουμενικού πανδοχείου, θα απαρνηθούμε ά-

ραγε αυτή τη μνήμη; Θα το παραδεχτούμε τάχα να γίνου-

με απόκληροι;»

Κλείνοντας, σας εύχομαι υγεία και κουράγιο να ξεπερά-
σουμε τις δυσκολίες που βιώνουμε. 

Ο παλιός

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 


