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Άλλοι σκάφτουν κι κλαδεύουν, κι άλλοι πίνουν κι μιθάν.

Το Φεβρουάριο που μας πέρασε, «τ’ αχνάρια» συμπλή-

ρωσαν αισίως είκοσι ένα χρόνια και βαδίζουν το 22ο. Επί

δύο δεκαετίες και πλέον, «τ’αχνάρια», η εφημερίδα των απα-

νταχού Μανωλιασσιτών, αποτελεί ισχυρό συνδετικό κρίκο με-

ταξύ τους. Για 21 χρόνια, η εφημερίδα με επίγνωση των ευ-

θυνών και υποχρεώσεων και από χρέος ηθικό απέναντι στους

απανταχού Μανωλιασσίτες, ενημερώνει, πληροφορεί, ανι-

χνεύει το παρελθόν, προβάλλει τα τοπικά προβλήματα, συμ-

βάλλοντας στην επίλυσή τους. Με τα δημοσιεύματά της, κα-

λύπτει παραδόσεις, ήθη και έθιμα που συνδέουν το χθες με

το σήμερα και ότι απαρτίζει το λαϊκό μας πολιτισμό. Προ-

βάλλουν τις χαρές, τις λύπες και τις αγωνίες των συγχωρια-

νών μας όπου γης. Αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές όσων γεν-

νήθηκαν και μεγάλωσαν στο χωριό αλλά και όσων το γνώ-

ρισαν από τις διηγήσεις των δικών τους. Όμως αυτή η πορεία

δεν ήταν στρωμένη με ρόδα, αντιμετώπισε και πολλές δυ-

σκολίες. Όσοι γνωρίζουν τις δυσκολίες μιας ανελλιπούς έκ-

δοσης για τόσα χρόνια, μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνουν

αυτές οι δυσκολίες. Ζούμε σε μια εποχή που η χώρα μας χτυ-

πήθηκε σκληρά από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Γυ-

ρίσαμε δεκαετίες πίσω. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση η εφη-

μερίδα μας παραμένει όρθια και συνεχίζει ακάθεκτη το ενη-

μερωτικό της έργο. Η επιθυμία των απανταχού Μανωλιασ-

σιτών και φίλων είναι διάχυτη να συνεχιστεί η έκδοση και κυ-

κλοφορία της εφημερίδας μας. Η ηθική και οικονομική σας

στήριξη μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι

και αγάπη αυτή την προσπάθεια, με συνέπεια στους στόχους

που χαράξαμε από το πρώτο φύλλο. 

Η προσπάθειά μας αυτή διευκολύνεται και μέσω της

ανάρτησης της εφημερίδα μας και στο διαδίκτυο στη διεύ-

θυνση  www.manoliassa.gr

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή

σας και τη στήριξη σ’ αυτή την προσπάθεια και σας καλού-

με να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να επιτύχουμε μαζί

ένα καλύτερο αύριο με ποιότητα και νόημα ζωής και να κά-

νουμε τα πάντα για το καλύτερο του χωριού μας. 

«Πεθαίνοντας στη 

Μανωλιάσσα»
Του Αλέκου Ράπτη

Στη σελίδα 5

Ανάστασιν 

Χριστού Θεασάμενοι
«Αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο Κύριος,

αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή»

Ηημέρα είναι πραγματικά λαμπρή.

Δεν είναι μόνο το ανοιξιάτικο

φως που λαμπρύνει την κτίση, είναι το

θριαμβευτικό εμβατήριο του υμνογρά-

φου που μας προσκαλεί να «ευφραν-

θώμεν εν αυτή». Η προτροπή για αγαλ-

λίαση και χαρά ίσως να ακούγεται πα-

ράξενα τούτο το Πάσχα στην πατρίδα

μας. Κυριαρχεί η αβεβαιότητα και το

άγχος. Η πραγματικότητα δείχνει κα-

ταθλιπτική. Πολλοί συνάνθρωποί μας,

λόγω της οικονομικής κρίσης, δυσκο-

λεύονται να επιβιώσουν και άλλοι ζουν

στην απόγνωση. Οι νέοι μας βρίσκουν

παντού αδιέξοδα. Η αγαλλίαση που

επαγγέλλεται η Εκκλησία φαίνεται ακατανόητη.

Όσο κι αν είναι βαριά η ατμόσφαιρα τούτη την

ημέρα, μπορούμε να χαιρόμαστε, χάρη στον Ανα-

στάντα Χριστό. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας που

αγάλλεται στο πάθος και την Ανάσταση του Κυ-

ρίου. Δεν αγνοούμε την πραγματικότητα αλλά την

υπερβαίνουμε στο φως της Αναστάσεως του Κυ-

ρίου μας. Ελπίζουμε γιατί είμαστε μαζί με το Χρι-

στό, γιατί γιορτάζουμε το Πάσχα, την «Εορ-

τή εορτών». Η Αναστάσιμη πίστη μας προ-

σφέρει ελπίδα και χαρά  για να ξεπεράσου-

με τις δυσκολίες. Ο Εθνικός μας ποιητής Διο-

νύσιος Σολωμός στον «Λάμπο» του, μιλά για

τον καθαρότατο αιθέρα, το γλυκό αεράκι της

ημέρας, τις δαφνοφόρες εκκλησίες, τις αγκα-

λιές τις ειρηνοφόρες – για όλα αυτά που εκ-

φράζουν τη μεγάλη αλλοίωση που έγινε με

την Ανάσταση του Χριστού και που αποτε-

λούν μήνυμα της σωτηρίας ζώντων και νε-

κρών:

Χριστός Ανέστη. Νέοι, γέροι και κόρες,

όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε·

Μέσα στις εκκλησιές τες δαφνοφόρες

με το φως της χαράς συμμαζωθείτε·

Ανοίξατε αγκαλιές ειρηνοφόρες

ομπροστά στους Αγίους και φιληθείτε·

Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη.

πέστε «Χριστός Ανέστη», εχθροί και φίλοι.

Αδελφότητα
Μανωλιασσιτών Αθηνών

Κοπή Πίττας 2014

Στη σελίδα 4

21 Χρόνια με 
«τ’ αχνάρια»

Εκλογές 2014

18 Μαΐου δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

25 Μαΐου ευρωεκλογές

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1

του άρθρου 10 του ν. 4239/2014 για τις ημερομηνίες

διενέργειας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ορί-

ζεται ότι στις 18 Μαΐου 2014 θα διενεργηθεί η ψηφο-

φορία («α΄ γύρος») για την εκλογή των δημοτικών και

περιφερειακών αρχών όπως προβλέπουν οι διατάξεις

του ανωτέρω νόμου.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των Ελλήνων μελών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διενεργηθεί την Κυ-

ριακή 25 Μαΐου 2014. Την ίδια ημέρα θα επαναληφθεί

η ψηφοφορία («β΄ γύρος») στους δήμους ή στις περι-

φέρειες στους οποίους δεν αναδείχθηκε επιτυχών

συνδυασμός την προηγούμενη Κυριακή.



Στις 26 Δεκεμβρίου 2013, ο Παναγιώτης

Γιωτάκης του Λαζάρου και της Βασιλικής

Γιωτάκη και η Δάφνη Στασινή απέκτησαν κο-

ριτσάκι.

Να σας ζήσει!

TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA 
TΩN AΠANTAXOY MANΩΛIAΣΣITΩN
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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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Γέννηση

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

Επί του πιεστηρίου
Στις 22 Απριλίου 2014 θα γίνει δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου

του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από πλατεία προς Κεφαλόβρυσο». 

Υπενθύμιση
Μπορείτε να μας στέλνετε όλα τα κοινωνι-

κά γεγονότα προς δημοσίευση στη διεύ-

θυνση kpgiotakis@yahoo.gr

ΣXOΛH 
OΔHΓΩN

AΦOI ΛAMΠPOY
ΔHM. MHTΣH

Valhallavägen 82 11427 
STOCKHOLM

www.jarlatrafik.se

Tel.: 08-208393 08-109668 

Fax: 08-201523

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

X ΡAΡΡAΣ
ΣTAΘMOΣ AYTOKINHTΩN
Λ. Aθηνών 308 Περιστέρι

T.K. 121.36,

Τηλ. 210 5733903, Fax: 210 5733986
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Κάθε σχολική χρονιά είναι μια πρόκληση, ένα ερω-

τηματικό, μία αγωνία και μία ελπίδα που στο τέ-

λος δύσκολα ικανοποιείται. Τα προβλήματα δεν είναι

μόνο εκπαιδευτικά αλλά και πολιτικά και κοινωνικά

που παίζουν ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι εκ-

παιδευτικοί θα πρέπει να προσπαθούν να κάνουν τα

παιδιά χρόνο με το χρόνο, να ονειρεύονται όλο και λι-

γότερο και να μη συμπεριφέρονται σαν μικρομέγαλα,

αλλά να γίνονται ρεαλιστές, να στοχεύουν σε πρακτικά

ζητήματα και να έχουν το κουράγιο να παλέψουν γι’

αυτά, να διακρίνουν ανθρώπους που ξεχωρίζουν και ι-

δέες που εμπνέουν.

Κάποτε είχαμε ένα αυστηρό σχολείο. Υπήρχαν όμως

αξίες που δημιουργούσαν οράματα, καλά ή κακά. Αυ-

τά τα οράματα ήταν το αντιστάθμισμα της αυταρχικό-

τητας, γιατί πολλοί μαθητές αντιδρούσαν στην κονσερ-

βαρισμένη γνώση με έναν τρόπο δημιουργικό, σε σχο-

λεία βέβαια που οι δάσκαλοι αγαπούσαν τη δουλειά

τους και λάτρευαν τα παιδιά και δε χάνονταν ο “ερωτι-

κός” χαρακτήρας της Παιδείας.

Το πώς παρουσιάζεται η γνώση είναι το παιδαγωγι-

κό πρόβλημα. Αν τα παιδιά θεωρούν ότι αυτά που α-

κούν στο σχολείο είναι άσχετα με τον καθημερινό τρό-

πο σκέψης, η πρόκληση είναι να τους αποδείξουμε ότι

αυτό δεν ισχύει.

Αν η γνώση που παρέχει η εκπαίδευση μοιάζει με τη

χύμα πληροφορία που δίνουν τα μίντια δεν έχει μία ορ-

γάνωση που να βοηθάει το παιδί να ξεχωρίζει το ου-

σιαστικό από το δευτερεύον.

Πιστεύω ότι το Πολυκλαδικό Λύκειο, όπου οι μαθη-

τές είχαν τη δυνατότητα πολλών επιλογών και συνδυα-

σμών μαθημάτων, ήταν σίγουρα προτιμότερο. Ακόμη

και το ακαδημαϊκό απολυτήριο που εισήγαγε η κυβέρ-

νηση Γεωργίου Παπανδρέου το 1966, ήταν πιο σύγχρο-

νο και πιο ευρύ από το σημερινό. Είναι δύσκολο το

σχολείο να ανταγωνιστεί μία κοινωνία που δίνει τόσο

πολυποίκιλα ερεθίσματα, αλλά μπορεί να ανοίξει έ-

στω και στενά δρομάκια ώστε να ενσταλάξει μηνύματα

που ίσως όχι αμέσως, αλλά αργότερα θα κυριεύσουν

το παιδί. Ένας παιδαγωγικός ρόλος της Βαθμολογίας

θα ήταν - κατά τη γνώμη μου - μία βαθμολόγηση όχι με

νούμερα, αλλά περιγραφική, που θα υποδείκνυε πώς

κάθε μαθητής θα μπορούσε να βελτιωθεί σε σχέση με

τον εαυτό του. Έτσι ο μαθητής αποφεύγοντας την πα-

παγαλία, θα μπορούσε να αυτενεργήσει χωρίς να φο-

βάται την απόρριψη. Θυμάμαι όταν έδινε εισαγωγικές

εξετάσεις στην Ακαδημία, ανέπτυξα το θέμα της έκθε-

σης σε διαλογική μορφή και

με όσους συζήτησα, μου έλε-

γαν ότι είμαι εκτός θέματος.

Και όμως, αν και την έκθεσή

μου τη βαθμολόγησε ένας συ-

ντηρητικός καθηγητής ο κ.

Κωτίτσας, όταν μπήκε για

πρώτη μέρα στην αίθουσα ξε-

κίνησε λέγοντας: “Θέλω να

συγχαρώ έναν επιτυχόντα

σπουδαστή που ήταν ο μόνος που αυτενέργησε και έ-

γραψε μία διαφορετική έκθεση. Σήκωσα το χέρι μου

και τον ευχαρίστησα”.

Σήμερα, πιστεύω, η Τεχνολογική Εκπαίδευση θα

δώσει ώθηση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς το-

μέα που είναι η ελπίδα ανάκαμψης - αρχίσαμε να το

καταλαβαίνουμε -, γι’ αυτό χρειαζόμαστε καταρτισμέ-

νους ανθρώπους, στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την ι-

χθυοκαλλιέργεια κ.λπ., που ευτυχώς δεν τις διαλύσαμε

ακόμα. Άριστους γεωπόνους και πολιτικούς μηχανι-

κούς, που πολλοί σπούδασαν και σε αγγλικά κολλέγια,

έχουμε, αλλά περισσότερο χρειαζόμαστε άριστους τε-

χνίτες.

Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, πρέπει

πρώτα να αξιολογηθεί το κυβερνητικό έργο στην εκ-

παίδευση και το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, για

να είναι γνωστό βάσει ποιών κριτηρίων θα γίνεται η α-

ξιολόγηση που είναι γοητευτική ως έννοια, αλλά προϋ-

ποθέτει δυνατότητα παρατήρησης της καθημερινής

δουλειάς και όχι αξιολόγηση σκοπιμοτήτων και δημι-

ουργίας μαθητοπατέρων - όπως συνδικαλιστοπατέρων

με γνωστά τα συμπεράσματα.

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε. 

Πότε η παιδεία έχει αποτελέσματα

Στις 19 Ιανουαρίου 2014, το τοπικό συμβούλιο Μανωλιάσσας συνεδρίασε και

αποφάσισε να αποσταλεί επιστολή στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη συνέχιση*

και ασφαλτόστρωση του δρόμου από πλατεία Μανωλιάσσας έως τις πηγές «Κε-

φαλόβρυσο». 

*  Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Τ.Σ., ενημερω-

θήκαμε σχετικά με τις ενέργειες  του ως άνω έργου τα εξής:

Αρχικά επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη ο Γούσης Αλέξιος και ο Βασίλει-

ος Λιόντος. Ακολούθησε συνεδρίασε του Τ.Σ. Μανωλιάσσας και συντάχθηκε

επιστολή που εξηγούσε την αναγκαιότητα του έργου την οποία παρέδωσαν στον

Περιφερειάρχη ο πρόεδρος με τον Αλέξιο Γούση. Στην συνάντηση ο Περιφε-

ρειάρχης τούς διαβεβαίωσε ότι το έργο θα συνεχιστεί με χρηματοδότηση της Πε-

ριφέρειας. Μετά από μία εβδομάδα επισκέφτηκε τη Μανωλιάσσα υπάλληλος

της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας και ανακοίνωσε ότι η πίστωση είναι

123.000 ευρώ, το έργο θα ξεκινήσει από την πλατεία μέχρις όπου φτάσει, ενώ

για το υπόλοιπο θα πραγματοποιηθεί νέα μελέτη. 

Σε συνεδρίαση στις 6 Μαρτίου 2014, με θέμα την αίτηση του Ι.Ν. Αγίου Γε-

ωργίου Μανωλιάσσας για την κατασκευή ημιυπαίθριου χώρου, αποφάσισε ομό-

φωνα να πραγματοποιηθεί, με 37,50 τετραγωνικά μέτρα για την κάλυψη του ναού. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανωλιάσσας, ευχαριστεί όλες τις γυναί-

κες του χωριού που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου και προσέφεραν

παραδοσιακές πίτες ενώ βοήθησαν και στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης στο

Πνευματικό Κέντρο στις 19 Φεβρουαρίου 2014. Η εκδήλωσε ακολούθησε την κα-

τάθεση στεφάνων και την επιμνημόσυνη δέηση που έγινε στο μνημείο πεσόντων

ηρώων στις μάχες της Μανωλιάσσας το 1912-1913.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανωλιάσσας, ευχαριστεί όλες τις γυναί-

κες του χωριού που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου και προσέφεραν

παραδοσιακές πίτες ενώ βοήθησαν και στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης των

Αποκριών στο Πνευματικό Κέντρο στις 2 Μαρτίου 2014. Ο σύλλογος προσέφε-

ρε φαγητό, κρασί, ορχήστρα και διασκέδαση σε όσους παρευρέθηκαν μέσα στους

οποίους ήταν και πενήντα χωριανοί-μέλη της Αδελφότητας Μανωλιασσιτών από

την Αθήνα.

Ευχαριστούμε το Πνευματικό Κέντρο Ιωαννιτών που προσέφερε τα ξύλα και

15 κιλά κρασί, τη γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» και τον πτηνοτροφικό συνε-

ταιρισμό «Πίνδος» για την προσφορά προϊόντων και όλους όσους προσέφεραν

οικονομικά ποσά στο σύλλογο.

Ευχόμαστε κάθε χρόνο να γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις και να ανταμώνουμε

όλοι οι χωριανοί.

Το Δ.Σ. του Π.Σ. Μανωλιάσσας.

«Η παιδεία έχει αποτελέσματα μόνον όταν σε κυριεύει, όχι όταν απλώς την εισπράττεις»

Τα νέα από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Μανωλιάσσας

Τα νέα από την 
Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

Απόκριες στη Μανωλιάσσα 2014
φωτ. Αργυρούλας Ίσκου
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Στις  16 Φεβρουαρίου 2014

Κυριακή μεσημέρι  έγινε ο

ετήσιος χορός και η κοπή της πί-

τας από Αδελφότητα Μανω-

λιασσιτών Αθηνών στην κοσμι-

κή αίθουσα «Έπαυλη Garden»

στο Χαϊδάρι. Η προσέλευση

των μελών και φίλων της Αδελ-

φότητας ήταν αρκετά ικανοποι-

ητική. Κατά τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης και μετά την  κοπή της

πίτας από τον πρόεδρο Χρήστο

Γιωτάκη, έγινε η βράβευση των

παιδιών που πέτυχαν να εισα-

χθούν σε διάφορα ΑΕΙ και ΤΕΙ

της χώρας μας: στη Θάλεια Μίχα

του Γεωργίου και της Αλέκας,

στο Κωνσταντίνο Μίχα του Γε-

ωργίου και της Αλέκας και στον

Ανδρέα Τζήμα του Μηνά και της

Ειρήνης.

Το φλουρί έτυχε στη Βαρβάρα Παππά. Της ευχόμαστε πάντα τυχερή. Ευχαριστούμε όλους που μετέχουν στην

προσπάθειά μας να κρατήσουμε ζωντανή την Αδελφότητά μας.                                                                                                                                     

Για το Δ.Σ.

Μιμίκα Γιωτάκη

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών Αθηνών

Χορός - Κοπή Πίττας 2014
Φωτογραφικό αρχείοΧρυσούλας Ν. Γιωτάκη

Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας για άλλη μια φορά εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη γεν-

ναιόδωρη προσφορά του, τον Κλέαρχο Π. Μπέλλο, που είναι θερμός συμπαραστάτης

του συλλόγου μας. Του ευχόμαστε να έχει πάντα υγεία και ευτυχία, ο ίδιος και η οι-

κογένειά του.
Δ.Σ.

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας και η Αδελφότητα απο-

φάσισε να πραγματοποιήσει εκδρομή στη Μανω-

λιάσσα. Ο σταθμός μετρό «Δάφνη» και «Αιγάλεω» εί-

ναι πλέον γνώριμος για το πούλμαν και τους εκδρομείς.

Ξεκινήσαμε λοιπόν, με πολύ κέφι, Μανωλιασσίτες και

φίλοι της Αδελφότητας για να επισκεφθούμε το αγα-

πημένο μας χωριό και να αναβιώσουμε το έθιμο της

Τζαλαούζας.

Μετά από ένα όμορφο ταξί-

δι και παρά τις αντίξοες καιρι-

κές συνθήκες, το απόγευμα του

Σαββάτου το Μεσοχώρι πλημ-

μύρισε κόσμο. Η Μανωλιάσσα

ξαφνικά απέκτησε άλλη πνοή.

Τα δυο καφενεία γέμισαν από

κόσμο. Ο πολιτιστικός σύλλο-

γος εν δράσει, για να ευχαρι-

στήσει τους συντοπίτες του.

Περάσαμε μια ωραία βραδιά,

με πολύ τσίπουρο και μεζέδες,

με συζητήσεις και ανταλλαγή

απόψεων ξημέρωσε Κυριακή

και, πηγαίνοντας στον Άη Γιώρ-

γη, βλέπουμε την Ολύτσικα να

μας καλωσορίζει ντυμένη στα

λευκά. Μετά τη θεία λειτουργία αναχωρήσαμε για το

μαγευτικό Μέτσοβο.

Τα πάντα εκεί ήταν ντυμένα στα λευκά. Όλοι χαρή-

καμε σα μικρά παιδιά το χιόνι και το μαγευτικό τοπίο.

Το απόγευμα φύγαμε για Γιάννενα. Μετά από μια πε-

ριήγηση στην πόλη επιστρέψαμε στη Μανωλιάσσα, για

να απολαύσουμε τη Τζαλαούζα.

Από νωρίς ξεκίνησε το γλέντι με

ζωντανή Ηπειρώτικη μουσική και

όχι μόνο.

Ο πολιτιστικός σύλλογος είχε

φροντίσει για το γεύμα με ωραί-

ες πίτες, κρέας, σαλάτες, κρασιά,

αναψυκτικά κ.ά. Το κέφι κράτη-

σε μέχρι τις πρωινές ώρες. Δεν

έλειψαν και τα μασκαρέματα και

ο χορός γύρω από τη Τζαλαούζα

της οποίας τα κούτσουρα έκαιγαν

μέχρι την άλλη μέρα.

Τη Δευτέρα κανείς δεν ήθελε

να φύγει, προμηθευτήκαμε όμως

λαγάνες και χαλβά και πήραμε το

δρόμο της επιστροφής. Οι εντυπώσεις όλων για όλα ήταν

εξαιρετικές. Περιμένουν όλοι πως και πως την επόμε-

νη Καθαρά Δευτέρα.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους για τη συμμετοχή τους, τον

πολιτιστικό σύλλογο και ιδιαίτερα τους Μανωλιασσί-

τες για τη φιλοξενία τους.                                                                                                                                     

Για το Δ.Σ.

Απόκριες 2014 με Τζαλαούζα στη Μανωλιάσσα
Φωτογραφικό αρχείο Αργυρούλας Ίσκου



Στην ιστορική πορεία ενός λαού υπάρχουν ορισμέ-

να γεγονότα - συμβάντα που σημαδεύουν και επη-

ρεάζουν αποφασιστικά την τύχη των γενεών που ακο-

λουθούν. Είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται ως ιστο-

ρικά γεγονότα - ιστορικοί σταθμοί.

Ένα τέτοιο γεγονός είναι και η 21 Φεβρουαρίου 1913

γιατί τότε απελευθερώθηκαν τα Γιάννενα από τον

Τουρκικό ζυγό. Αυτό το γεγονός γιορτάσαμε πρό-

σφατα. «Το 1912 κατά τον πρώτον Βαλκανικόν πόλε-

μον, ταχεία προέλασις έφερε τας ελληνικάς δυνάμεις

μέχρι των Ιωαννίνων, ένθα επολιορκήθη ο τουρκικός

στρατός της Ηπείρου. Τα Ιωάννινα έπεσαν 21 Φε-

βρουαρίου 1913».

Για το σχέδιο που εφαρμόστηκε για την απελευθέ-

ρωση των Ιωαννίνων και πολλές άλλες λεπτομέρειες,

έχουν γραφτεί πολλά στις στήλες των «Αχναριών» τα

προηγούμενα χρόνια.

Είναι αλήθεια ότι οι Ηπειρώτες υπέφεραν πολύ, ιδι-

αίτερα κατά την χρονική περίοδο του τύραννου Αλή

πασά, από το 1788 μέχρι το 1822. Γι’ αυτό και ο ποιη-

τής μας Αριστοτέλης Βαλαωρίτης τον χαρακτηρίζει αι-

μοσταγή και λιοντάρι, όπως θα διαβάσετε στο παρα-

τιθέμενο ποίημά του:

Επέσανε τα Γιάννενα, σιγά να κοιμηθούνε,

εσβήσανε τα φώτα τους, εκλείσανε τα μάτια.

Η μάνα σφίγγει το παιδί βαθειά στην αγκαλιά της,

γιατί είναι χρόνοι δύστυχοι και τρέμει μην το χάσει.

Τραγούδι δεν ακούγεται, ψυχή δεν ανασαίνει.

Ο ύπνος είναι θάνατος και μνήμα το κρεβάτι,

κι η Χώρα κοιμητήριο κι η νύχτα ρημοκλήσι.

Άγρυπνος ο Αλήπασας, ακόμη δεν νυστάζει,

κι εις ένα δέρμα λιονταριού βρίσκεται ξαπλωμένος.

Το μέτωπό του είναι βαρύ, θολό, συγνεφιασμένο

και το’βαλεν αντίστυλο το χέρι του μην πέσει.

Χαϊδεύει με τα δάχτυλα τα κάτασπρά του γένια,

που σέρνονται στου λιονταριού τη φοβερή τη χαίτη.

Αγκαλιασμένα τα θηριά σου φαίνεται πως έχουν

ένα κορμί δικέφαλο , το μάτι δε γνωρίζει

ποιο τάχα νάν το ζωντανό και ποιο το σκοτωμένο.

Στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων η Μανωλιάσσα

έπαιξε αποφασιστικό ρόλο λόγω και της γεωγραφικής

της θέσης. Τότε διοικητικά

υπαγότανε στην περιφέ-

ρεια Σουλίου όπως και τα

παρακάτω άλλα δέκα

οχτώ χωριά: οικισμοί Γε-

ωργάνοι, Γρατσανά, Δρα-

γοβέγσι, Έλεσνα, Θερια-

κίσι, Κρυφοβό, Κοπάνη,

Δερβίζιανα, Λαγάτουρα,

Μελιγγοί, Κάτω Μουσιω-

τίτσα, Μπαουσιοί, Πλέ-

σα, Πεστά, Ρωμανό, Σκλί-

βανη, Τσαρκοβίστα και Τόσκεση.

Η διοικητική περιφέρεια του Σουλίου ήταν μια με-

γάλη ορεινή περιφέρεια και είχε οχτώ χιλιάδες πλη-

θυσμό, σύμφωνα με την πρόχειρη απογραφή του

1914. Η Μανωλιάσσα είχε 326 κατοίκους και μαζί με

τον οικισμό Μπάρτσι, που υπαγότανε στην κοινότητα

Μανωλιάσσας, 482 κατοίκους από τους οποίους οι 242

ήταν άρρενες. Είχε δημοτικό σχολείο και ταχυδρομι-

κό γραφείο. Πάρεδρος ήταν ο Γεώργιος Γιωτάκης και

σύμβουλοι οι Γρηγόριος Μπέλλος και Λεωνίδας

Μπέλλος.

Από τότε και μέχρι σήμερα η Μανωλιάσσα βαδίζει

στο δρόμο της προόδυ και της ανάπτυξης. Η μια γενιά

που διαδέχεται την άλλη, της παραδίδει τον τόπο κα-

λύτερο απ’ ό,τι τον παραλαμβάνει και έτσι επιτυγχά-

νεται η ανάπτυξη, η πρόοδος και η ευημερία.

Συνέχεια από το φύλλο 82

Στις 4 Δεκεμβρίου 1912, στις 1 το μεσημέρι, έφτα-

σε από την Πρέβεζα και το 1ο σύνταγμα πεζικού της

ΙΙ μεραρχίας, στο οποίο ήταν ενταγμένος ο Νιού-

μπολντ.

Η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» στις 5 Ιανουαρίου 1913 ανα-

φέρει σχετικά γι΄αυτόν:

« Εις την εκτέλεσιν του καθήκοντος του ο Νιού-

μπολδ ήτο υπέροχος. Συνησθάνετο τον προορι-

σμόν του και εγίνετο περισσότερον μεγαλοπρεπής,

αφ’ότι ήτο. Ήτο στύλος ακίνητος με τους δύο προ-

βολείς των μικρών του ματιών, εστραμμένους προς

τον τομέα που εφύλαττε. Δεν ωμίλει, δεν εγέλα, δεν

εκινείτο, δεν απησχολείτο από τίποτε. Εξεπλήρου πι-

στώς, την εντολήν, την οποίαν είχεν λάβει. Το

όπλον του, δίπλα του ήτο έτοιμον να χρησιμοποιη-

θή, κατ΄εκείνου, όστις δεν θα ήρχετο εις αρμονίαν

με την ιδικήν του εντολήν.

Οι άλλοι στρατιώται που τον έβλεπον κάθε τόσον

εις την εκτέλεσιν του καθήκοντος του, έπαιρναν μα-

θήματα από την διαγωγήν του…»

Το 1ο σύνταγμα, αμέσως έλαβε θέσεις μάχης στη

νότια είσοδο του στενωπού της Μανωλιάσσας, ενώ

απέστειλε δύο λόχους του, στην έδρα του συντάγ-

ματος, στο χωριό Μανωλιάσσα, με σκοπό να προ-

σβάλλουν τις επόμενες μέρες, τις τουρκικές θέσεις,

στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας λίγο πιο έξω από το χω-

ριό.

Σ΄αυτούς τους δύο λόχους, ήταν και η διμοιρία του

3ου λόχου με τον Νιούμπολντ, που θα πολεμούσε

τις επόμενες μέρες, με νύχια και με δόντια, τις τουρ-

κικές μονάδες, στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας.

Η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», στις 5 Ιανουαρίου 1913 ανα-

φέρει σχετικά :

«Εμίσει τον εχθρόν, αλλ΄ώκτειρε τον αδύνατον.

Εφ’όσον ο αντίπαλός του, ήτο επίφοβος, ο Νιούμπολδ

μετεβάλλετο εις λέοντα, αλλ΄όταν ο πρώτος υπέ-

κυπτεν, ο Νιούμπολδ, εγίνετο ιππότης. Ήτο υπερα-

σπιστής μιας Ιδέας, αλλ΄ ουδέποτε όμως εδείχθη

απάνθρωπος. Εις τον εχθρόν διέκρινε τον κατα-

στροφέα της Ιδέας του και ως τοιούτον τον κατε-

δίωκεν. Ο Νιούμπολδ δεν εξήπτετο εις την θέαν των

αιχμαλώτων, αλλ΄απεναντίας ανεγνώριζεν την θέ-

σιν των και τους εφέρετο με αβρότητα. Ήτο ενθου-

σιασμένος με τους Έλληνας στρατιώτας, οι οποίοι δεν

διεφώνουν προς την αντίληψην αυτήν της ψυχής

του..»

Εν τω μεταξύ ο τουρκικός στρατός, είχε ενισχυθεί

με δύο μεραρχίες πεζικού, η οποίες είχαν έρθει από

το Μοναστήρι. Αυτοί οι δύο τουρκικοί σχηματισμοί,

στις 4 Δεκεμβρίου 1912 αντεπετέθησαν στα ελληνικά

τμήματα, που είχαν καταλάβει το στρατηγικής ση-

μασίας ύψωμα Προφήτης Ηλίας, βορειοανατολικά του

χωριού Μανωλιάσσα και προσπάθησαν να το ανα-

καταλάβουν, χωρίς όμως επιτυχία.

Η ΙΙ μεραρχία, πολέμησε για 4 συνεχείς μέρες (από

4 Δεκεμβρίου 1912, έως και τις 8 Δεκεμβρίου 1912).

Χρησιμοποίησε σχεδόν όλες τις δυνάμεις της και παρά

την εξάντληση και τις απώλειες των ανδρών της, κα-

τάφερε να κρατήσει τις θέσεις της στο ύψωμα Προ-

φήτης Ηλίας, στη Μανωλιάσσα, μαχόμενη, κάτω από

αντίξοες συνθήκες, μέσα σε ένα δύσκολο και δύσβατο

ορεινό έδαφος.

Οι συγκλονιστικές μάχες του 1ου συντάγματος, με

το οποίο πολεμά ο Νιούμπολντ, καταγράφονται από

τον πολεμικό ανταποκριτή Β. Κατωπόδη στην εφη-

μερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», στις 11 Δεκεμβρίου 1912. 

«…καθ’όλην την ημέραν επιτέθησαν κατ΄επανά-

ληψην, κατά του αριστερού μας, κατέχοντος την λο-

φοσειράν, του Προφήτου Ηλιού. Τα τάγματα του πρώ-

του συντάγματος, του εβδόμου και του τρίτου,

παρ΄όλην την βροχήν των οβίδων, κατόρθωσαν υπε-

δείξαντο υπεράνθρωπον αντοχήν και ανδρείαν, να

κρατήσουν τας θέσεις των. Εκεί είχομεν παραδείγ-

ματα ηρωισμού και αυτοθυσίας… Μεταξύ των άλλων

εφονεύθη γενναίως μαχόμενος, ο έφεδρος ανθυ-

πολοχαγός Σπυρίδων Καλλάρης υιός του στρατηγού

και μεράρχου κ. Καλλάρη…

…Εις το σφοδρότερον πύρ ερρίφθη ο τρίτος λόχος

του πρώτου συντάγματος εις τον Προφήτην Ηλίαν.

Εκεί εύρον ηρωικόν θάνατον ο έφεδρος λοχίας

Λουκιανός… Ετραυματίσθη κατ΄επανάληψην και

όμως δεν απεμακρύνετο του πεδίου της μάχης. Πα-

ρέμεινεν εκεί μέχρις ότου σφαίρα Τουρκική έπληξεν

αυτόν καιρίως…»

Στις 6 Δεκεμβρίου 1912, στις 9 το πρωί, τα υψώματα

του Προφήτη Ηλία, τα οποία κατείχαν μονάδες του

ελληνικού στρατού, δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από

τουρκικά τμήματα, υποστηριζόμενα από πυρά του

τουρκικού πυροβολικού, το οποίο έβαλλε από τα οχυ-

ρά του Μπιζανίου.

Τα ελληνικά τμήματα, αντιστάθηκαν σθεναρά και

απέκρουσαν τις τουρκικές επιθέσεις, οι οποίες κρά-

τησαν ως τις 10 το πρωί. Παράλληλα δε κατέφθασαν

και άλλες ενισχύσεις, προς τον ελληνικό αμυντικό το-

μέα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το δεύτερο κύμα

επίθεσης των τουρκικών τμημάτων, που εκδηλώθηκε

στις 12 το μεσημέρι. Οι μάχες στα υψώματα του Προ-

φήτη Ηλία, που διεξήχθησαν εκείνη την ημέρα, ήταν

συγκλονιστικές και επέφεραν τρομακτικές απώλει-

ες τόσο στον ελληνικό όσο και στον τουρκικό στρα-

τό.

Το ύψωμα 1076 Προφήτης Ηλίας, τελικά δεν κα-

τελήφθη από τον τουρκικό στρατό, αλλά παρέμει-

νε έως το βράδυ στις 6 Δεκεμβρίου 1912 υπό των

έλεγχο ενός ουλαμού 100 Ευζώνων, φρουρούμενο

από 5 μικτούς λόχους, προερχομένους από 3 δια-

φορετικά συντάγματα.

Στη μάχη του Προφήτη Ηλία, πολέμησε και ο 3ος

λόχος του 1ου συντάγματος πεζικού της ΙΙ μεραρχίας,

χάνοντας κατά την διάρκεια της μάχης, ικανότατους

μαχητές: τον Σώζο Χριστόδουλο από την Κύπρο, δή-

μαρχο Λεμεσού και βουλευτή, τον Κυπραίο από τη

Κύπρο, τον έφεδρο λοχία Λουκιανό Αντώνη καθη-

γητή φιλόλογο από την Αθήνα με καταγωγή από το

νησί της Ίου.

Σ’αυτούς τους ηρωικούς νεκρούς του 1ου συ-

ντάγματος πεζικού, συγκαταλέγεται και ο  Νιού-

μπολντ, ο οποίος και αποτέλεσε την εμβληματική

μορφή για τους συναδέλφους του στρατιώτες, που

τον λάτρεψαν και τον κράτησαν βαθιά μέσα στην

ψυχή τους, καθώς υπήρξε γι’αυτούς, το πρότυπο μα-

χητή, που πεζοπόρησε μαζί τους, στους σκονισμένους

δρόμους της ελληνικής υπαίθρου και πολέμησε δί-

πλα τους, στα πεδία των μαχών, από τον Σαραντά-

πορο έως την Μανωλιάσσα.

Συνέχεια

στο επόμενο φύλλο
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Του Αλέκου Ράπτη

Γράφει ο Στέφανος Γιωτάκης

«Πεθαίνοντας στη Μανωλιάσσα»

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.
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Συνέχεια από το

προηγούμενο φύλλο

Ούτως, η κυρία φάλαγξ διεξήγε μεμονωμένως την

κατά μέτωπον επίθεσιν.

Οι δύο λόχοι πεζικού την 13.30’ ώραν είχον ε-

μπλακή εις σφοδρόν αγώνα επί των υψωμάτων προ

του χωρίου Τρίστενον. Οι τρεις λόχοι εθνοφρουρών

διατεθέντες προς υποστήριξιν των ανωτέρω δύο

λόχων πεζικού, ουδεμίαν πραγματικήν συνδρομήν

παρέσχον ένεκα της ελλείψεως παρ’ αυτοίς επαρ-

κούς εκπαιδεύσεως και λόγω του ελαττωματικού

αυτών οπλισμού. Το τάγμα πεζοναυτών αφιχθέν εις

το πεδίον της μάχης απέστειλε την 15.30’ ώραν ένα

λόχον αυτού εις ενίσχυσιν της πρώτης γραμμής, αλ-

λά μόλις ο λόχος ούτος εδέχθη αραιούς τινας πυρο-

βολισμούς του εχθρού, ετράπη προς τα οπίσω και

διασπαρείς εν πανικώ συμπαρέσυρε τους όπισθεν

αυτού ευρισκομένους ετέρους δύο λόχους του

τάγματος, παραμεινάης της ορειβ. πυρ/χίας άνευ

στηρίγματος. Ούτω οι εν γραμμή δύο λόχοι πεζικού,

αφεθέντες μόνοι και ανεπαρκώς υποστηριχθέντες

υπό της πυρ/χίας, δεν ηδυνήθησαν να εκτοπίσωσι

την εχθρικήν δύναμιν. Ο φρούραρχος Μετσόβου μή

βλέπων εκδηλουμένην την ενέργειαν των προς

Γρεβενίτιον και Δεμάτι τμημάτων του, θεωρήσας δε

δύσκολον την κατάστασιν διέταξε την 18.30’ ώραν

υποχώρησιν προς Μέτσοβον. Ενεργήσας επιδεικτι-

κήν επιθετικήν προσπάθειαν κατά του αριστερού

του εχθρού, επέτυχε να συγκεντρώση εν ηρεμία τα

τμήματα όπισθεν του αυχένος 1200 μ. ανατολικώς

και ν’ αποχωρήση εις Μέτσοβον χωρίς ο εχθρός να

επιχειρήση τι.

Την επομένην όμως οι τούρκοι αντιληφθέντες

την από της εσπέρας υποχώρησιν των έναντι του

Τριστένου τμημάτων, εστράφησαν προς Γρεβενί-

τιον και προσέβαλον περί την 7.30’ ώραν τους ερυ-

θροχίτωνας, οίτινες εφησύχαζον εντός του χωρίου,

χωρίς να κινηθώσιν, ως ώφειλον κατά Τριστένου α-

πό της προηγουμένης. Αιφνιδιαστικώς προσβληθέ-

ντες υπεχώρησαν ατάκτως προστατευόμενοι υπό

των δύο εθελοντικών σωμάτων προσκόπων, άτινα,

μετά την επίτευξιν του σκοπού των, υπεχώρησαν ε-

πίσης.

Ούτω το απόσπασμα, εν ουχί καλή καταστάσει,

συνεκεντρώθη πάλιν την 24ην Δ/βρίου εις Μέτσο-

βον, ένθα καλυφθέν με προφυλακάς τόσον εις την

γραμμήν Βουντονάσι - Ανθοχώρι, όσον και εις την

γραμμήν Καρακόλι - Προφήτης Ηλίας, ησχολήθη με

την ανασύνταξιν των τμημάτων του, χωρίς να επιτύ-

χη την βελτίωσιν της μαχητικής αξίας τούτων, κυ-

ρίως ένεκα της αισθητής ελλείψεως στελεχών. Ο δι-

οικητής του αποσπάσματος κατόπιν τούτων φοβού-

μενος εχθρικήν επίθεσιν έσπευσε να ζητήση ενι-

σχύσεις.

Όντως το Υπουργείον των Στρατιωτικών διέταξε

τας εν Βελεμιστίω δυνάμεις (διοίκησις και διλοχία

του 24ου συν/τος) να σπεύσωσιν εις Μέτσοβον, ε-

μερίμνησε δε και δια την αποστολήν νέων δυνάμε-

ων εκ του εσωτερικού.

Επί πλέον, δια την ευχερεστέραν και αποτελε-

σματικωτέραν συνδρομήν του αποσπάσματος, εν

περιπτώσει ανάγκης, υπήγαγε τούτο, από της 27

Δεκεμβρίου, υπό τας διαταγάς του Στρατού Μακε-

δονίας.

Την 28ην Δ/βρίου έφθασεν εις Μέτσοβον το 24ον

σύνταγμα πεζοναυτών (διοίκησις και διλοχία 380

ανδρών) αναχωρήσαν εκ Βελεμιστίου την 25ην

Δ/βρίου. Ο διοικητής του συν/τος τούτου συγκε-

ντρώσας ήδη και τοις ετέρους λόχους του διέθετεν

εν συνόλω δύναμιν 6 λόχων (1012 ανδρών), εις την

ανασύνταξιν των οποίων ησχολήθη.

Την 31ην Δεκεμβρίου δύναμις δύο λό-

χων, των μάλλον συντεταγμένων του 24ου

συν/τος απεστάλη εις Χρυσοβίτσαν, έτε-

ρος δε λόχος εις Ανθοχώρι.

ΙΙ. Περιφέρεια Παλαιοχωρίου - 

Γεφύρας Παπαστάθη

Τα εις την περιφέρειαν ταύτην χωρία έ-

σπευσαν να ζητήσωσιν ενισχύσεις λόγω

της εκδηλωθείσης κατά την 14ην Δεκεμ-

βρίου εχθρικής επιθέσεως κατά των χω-

ρίων Κράψη και Παλαιοχωρίου. Ομοίαν αί-

τησιν υπέβαλε και ο εις Παλαιοχώριον διοικητής του

εκεί αποσπάσματος.

Πράγματι διετάχθη ο 1/3 λόχος ευζώνων να επα-

νέλθη εις Παλαιοχώριον ως και τα εθελοντικά σώ-

ματα προσκόπων, άτινα υπήγοντο άλλοτε εις το α-

πόσπασμα Πραμάντων. Και ο μεν 1/3 λόχος ευζώ-

νων ανεχώρησε την 17ην Δ/βρίου δια Παλαιοχώ-

ριον, οι Κρήτες όμως πρόσκοποι δεν εφάνησαν

πρόθυμοι δια την εκτέλεσιν της διαταγής ταύτης.

Δι’ ό το Αρχηγείον απέστειλεν επαναληπτικήν δια-

ταγήν, προς ήν και πάλιν δεν συνεμορφώθησαν ει-

μή ελάχιστα μόνον σώματα προσκόπων.

ΙΙΙ. Περιφέρεια Αετορράχης - Μανωλιάσης

Το μέτωπον του τομέως τούτου εσταθεροποιήθη

κατά την περίοδον ταύτην, περιορισθέντος του α-

γώνος εις ανταλλαγήν μόνον αραιών πυροβολι-

σμών κατά την ημέραν, κατά δε την νύκτα εις ενέρ-

γειαν μικροαιφνιδιασμών.

Την 19ην Δ/βρίου κατέλαβε θέσεις παρά τον λό-

φον Φουάτ και η 5/5 πυρ/χία, μέχρι δε της εσπέρας

της 17ης ιδίου μηνός είχον ελκυσθή επί του οροπε-

δίου του Άνω Θεριακίσι άπασαι αι πεδιναί πυροβο-

λαρχίαι του 2ου συν/τος πεδινού πυρ/κού (μείον

πυρ/χίας παραμεινάσης περί το Χάνι Φτελιάς, όπως

βάλλη κατά των υψωμάτων Μανωλιάσης). Το

πυρ/κόν τούτο εξετέλει βολήν κατά του Μπιζανίου

απασχολούν το εχθρικόν πυρ/κόν άνευ αποτελέ-

σματος.

ΙV. Περιφέρεια Ολύτσικα

Λόγω εκδηλώσεως επιθετικών ενεργειών του ε-

χθρού, το εις την περιφέρειαν ταύτην απόσπασμα,

όπερ κατείχεν ισχυράς θέσεις προς παρακώλυσιν

οιασδήποτε προσβολής εκ του αριστερού, ενισχύ-

θη δια δύο λόχων εκ του εις Χάνι Φτελιάς ως γενικής

εφεδρείας παραμένοντος αποσπάσματος. Αργότε-

ρον διετέθη και το Ι/11 τάγμα της ΙV Μεραρχίας ως

και ουλαμός εκ βραδυβόλων ορειβατικών πυροβό-

λων.

V. Τμήμα Σκάλας Παραμυθιάς.

Πλην των πληροφοριών του διοικητού του απο-

σπάσματος Ολύτισκα ότι εχθρική δύναμις εβάδιζε

προς Ελευθεροχώριον (Σκάλα Παραμυθιάς) και ο

Νομάρχης Κερκύρας ετηλεγράφησε την 19ην Δε-

κεμβρίου εις το Αρχηγείον ότι οι τσάμηδες αλβανοί

της επαρχίας Φιλιατών εκινούντο ωσαύτως προς

την αυτήν περιοχήν. Κατόπιν τούτου διετέθη αυθη-

μερόν εκ Φιλιππιάδος υπό του Αρχηγείου εις το εις

Ελευθεροχώριον μικρόν τμήμα ενίσχυσις εξ 107 αν-

δρών και ούτω απετελέσθη δύναμις λόχου. Επίσης

η ίλη Ιππικού απεστάλη προς την περιοχήν Σουλίου

δι’ αναγνωρίσεις, λόχος δε καταρτισθείς εις Φιλιπ-

πιάδα απεστάλη προς τον Αχέρωνα ποταμόν, υπα-

χθέντων υπό τας διαταγάς αυτού απάντων των λοι-

πών τμημάτων της περιφερείας.

Την 24ην Δ/βρίου εχθρική δύναμις αρκούντως ση-

μαντική επετέθη κατά του λόχου του κατέχοντος

θέσεις εις Σέλιανην και Σκάλαν Παραμυθιάς, κατό-

πιν δε βραχείας συμπλοκής κατέλαβε τα χωρία ταύ-

τα του λόχου υποχωρήσαντος εις Πατούσι, Βαλανι-

διά και Παρδαλίτσα.

VI. Περιοχή Αχέρωνος.

Τα εκεί εθελοντικά σώματα προσκόπων υπήχθη-

σαν την 18ην Δεκεμβρίου υπό τας διαταγάς αξιωμα-

τικού. Την 21ην Δ/βρίου τόσον τα σώματα ταύτα ό-

σον και τα εις Σκάλαν Παραμυθιάς τοιαύτα ετάχθη-

σαν υπό τας διαταγάς του εις Καναλάκι μεταβάντος

λόχου, όστις τακτοποιήσας τα εις την περιφέρειαν

ταύτην σώματα προσκόπων, κατηυθύνη προς την

περιφέρειαν του Σουλίου και Ζαβρούχου όρους. Την

23ην Δεκεμβρίου συνεκροτήθη έν τάγμα πεζικού,

κληθέν 1ον ανεξάρτητον τάγμα πεζικού, όπερ έλα-

βεν εντολήν εν συνεργασία μετά των εθελοντικών

τμημάτων, να καλύπτη τον κάτω ρουν του Αχέρω-

νος. Εκ του τάγματος τούτου είς λόχος διετάχθη ν’

αχθή αμέσως εις τον Αχέρωνα ποταμόν κατόπιν αι-

τήσεως του αρχηγού των εθελοντικών τμημάτων

των δρώντων εις τον κάτω ρουν του Αχέρωνος.

Συνεπεία όμως νεωτέρων πληροφοριών περί

προελάσεως εχθρικών τμημάτων και απειλής κατα-

λήψεως της κορυφής του Ζαβρούχου, το Αρχηγείον

την 26ην Δ/βρίου εξέδωκε διαταγήν, δι’ ής συνε-

κρότει μικτόν απόσπασμα: 1) εκ των δύο ταγμάτων

(μείον διλοχίας) των παραμενόντων εις Χάνι Φτε-

λιάς εν εφεδρεία, άτινα ήχθησαν εις Φιλιππιάδα, 2)

εκ του εις Λούρον συγκροτουμένου 1ου ανεξαρτή-

του τάγματος πεζικού, 3) εκ του εις Παρδαλίτσαν

της περιοχής Σκάλας Παραμυθιάς λόχου πεζικού, 4)

εκ των εθελοντικών σωμάτων κάτω ρου του Αχέρω-

νος, 5) εκ τριών λυομένων πυροβόλων Κρουπ και 6)

ουλαμού ιππικού, με εντολήν της καλύψεως του ά-

κρου αριστερού και εκκαθαρίσεως της περιοχής εκ

των εκεί δρώντων εχθρικών τμημάτων. Διετάχθη

μάλιστα την ιδίαν ημέραν το 1ον ανεξ. τάγμα πεζι-

κού να εκκινήση δια το χωρίον Λούρον συνοδευό-

μενον υπό ουλαμού ορειβ. πυρ/κού.

Το απόσπασμα τούτο συγκεντρωθέν εις Λούρον

την 27ην Δ/βρίου, ένθα ενισχύθη και δι’ ενός έτι ου-

λαμού ορειβ. πυρ/κού βραδυβόλων, ήχθη την 28ην

εις Βελανίδια (Μποντάρι) και την 29ην εις Βουβοπό-

ταμον (Νεμίτσα). Την ιδίαν ημέραν ενετάχθη εις το

1ον ανεξ. τάγμα και ο προηγηθείς προς Ζαβρούχον

όρος λόχος.

Την 30ήν Δ/βρίου εν τάγμα του αποσπάσματος

τούτου υποστηριζόμενον υπό ουλαμού πυροβολι-

κού επετέθη εκ Βουβοποτάμου προς Γλυκύ, διελ-

θόν δε τον Αχέρωνα ποταμόν κατέλαβε κατόπιν ι-

σχυράς εχθρικής αντιστάσεως το χωρίον τούτο.

Τέσσαρα εθελοντικά σώματα κινηθέντα την ιδίαν η-

μέραν προς το όρος Ζαβρούχον, κατέλαβον κατά

την επομένη την κορυφήν Προφήτης Ηλίας.

Η συνέχεια στο επόμενο
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«Τ’ αχνάρια» συνεχίζουν τη στήλη της ιστορίας δημοσιεύοντας στοιχεία-αποσπάσματα από τον

αγώνα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μανωλιάσσα

και συνετέλεσαν αποτελεσματικά στον απελευθερωτικό αγώνα του 1912-13. Δημοσιεύουμε απο-

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

Στρατού.

Η μάχη της Μανωλιάσσας



Ένα από τα δικά μας παιχνίδια τα πα-

ραδοσιακά που μας τα έμαθαν οι γονείς

και οι παππούδες μας ήταν και είναι, η

φούσκα από τα ζώα. Όταν οι γονείς ή

συγγενείς έσφαζαν κανένα ζώο, κυρίως

τα Χριστούγεννα για το κρέας, περιμέ-

ναμε με αγωνία και λαχτάρα να πάρου-

με τη φούσκα, να τη φουσκώσουμε για να

παίξουμε. Από τα έντερα έκοβαν μια προ-

εξοχή, μάλλον τη σκωληκοειδή απόφυση

που βρίσκεται εκεί που ενώνεται το λε-

πτό με το παχύ έντερο. Αφού την έπλεναν

καλά, τη φούσκωναν και την έδεναν

γερά με γερό σκοινί. Η πιο καλή φούσκα

γινόταν από την ουρήθρα του γουρουνι-

ού. Η φούσκα από το γουρούνι γίνεται πιο

στρογγυλή και έχει μεγάλη αντοχή. Παί-

ζαμε όπως παίζονται σήμερα τα μπαλό-

νια. Το παιχνίδι κράταγε όσο άντεχε η

φούσκα από ώρες μέχρι μερικές μέρες. 
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Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Γαλάρια (τα): Τα γεννημένα

πρόβατα ή γίδια που κρατούν

(έχουν) γάλα. Σε αντίθεση με τα

στέρφα που δεν έχουν. 

Γάστρα (η): Σιδερένιο θολωτό

σκέπασμα. Στη γάστρα ψήνονταν

το ψωμί, ορισμένα φαγητά και

ολόκληρα αρνιά ή κατσίκια.

Κακαράντζα (η): Τα περιττώ-

ματα, η κοπριά των ζώων. 

Κάτσενα: Άσπρη προβατίνα με

κόκκινο πρόσωπο. 

Κονάκι (το): Αυτοσχέδιο καλύ-

βι από σάλωμα (είδος καλαμιού).

Χρησίμευε για καλοκαιρινό κα-

τάλυμα του τσομπάνη, στα ορεινά

και το χειμώνα το εγκατέλειπαν για

τα χειμαδιά

Ντορός (ο): Τα ίχνη (πατημα-

σιές) των ζώων πάνω στο χιόνι ή

πάνω στον κουρνιαχτό (σκόνη).

Σταλίζω, στάλος (ο): Καλοκαι-

ριάτικη μεσημεριανή ανάπαυση

των ζώων κάτω από τον ίσκιο των

δέντρων. 

Στέρφα (η): Η στείρα θηλυκιά. 

Τσατάλι (το): Σιδερένιος ή ξύ-

λινος γάντζος σαν τσιγκέλι. 

Τσοκάνι (το): Το πλακέ κου-

δούνι για τα γίδια. Λέγεται και

κραμπακίδα. 

Τα δημοτικά τραγούδια είναι η κυριότερη εκδή-

λωση του λαού μας. Με τα τραγούδια μας εκφρά-

ζουμε τους καημούς και τους πόθους στη ζωή μας.

Μας συντροφεύουν σε χαρούμενες και στενάχωρες

στιγμές. Τα δημοτικά τραγούδια είναι η Εθνική μας

κληρονομιά . Αξίζει να γνωρίσουμε τις ρίζες μας, να

τις προστατεύσουμε και να τις προβάλλουμε. Το εν-

διαφέρον και η αγάπη μας θα τα διατηρήσει ανό-

θευτα. Τα δημοτικά μας τραγούδια ήταν και θα πα-

ραμείνουν η συντροφιά μας σε χαρές και λύπες. 

ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ

Όταν σιμώσει ο καιρός να φύγεις για την ξενι-

τιά, πρέπει να φύγεις αισιόδοξος και χαρού-

μενος πως θα ξανάρθεις. Να γευτείς τη γη και την

πατρίδα που τόσο σου’λειψε. Και έφευγαν πάλι με

το τραγούδι στ’ αχείλι, αποχαιρετώντας ό,τι με περισσή αγάπη

φρόντιζαν μέχρι τότε (δέντρα, ζώα, παιδιά, φίλους, κήπους,

λουλούδια).

Ήρθ’ ο καιρός να φύγουμε - ροδιά μου, ροδιά μου...

Ήρθ’ ο καιρός να πάμε - μικρή ροδακινιά μου...

Και πάλι εμείς θε νάρθουμε - ροδιά μου, ροδιά μου...

Να φάμε και να πιούμε - μικρή ροδακινιά μου...

Με ποια λόγια να παρηγορήσεις τον ξενιτεμό, που είναι ζω-

ντανός χωρισμός; Τα λόγια αποδεικνύονται μικρά στις μεγάλες

περιστάσεις...

Άνοιξε θλιβερή καρδιά και πικραμένο χείλι,

άνοιξε, πες μας τίποτε και παρηγόρησέ μας.

Παρηγοριά έχει ο θάνατος και λησμοσύνη ο Χάρος.

Ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει.

Χωρίζειη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.

Χωρίζονται τ’ αντρόγυνα τα πολυαγαπημένα.

Τώρα όντας χωρίζονται τα δέντρα ξερριζώνει

και πάλι όταν ανταμώνονται τα δέντρα φύλλα βγάζουν.

Οι γυναίκες ξενιτεύονταν δυσκολότερα απ’ τους άντρες. Κι

αν έφευγαν, θα ήταν για να πάνε να συναντήσουν το προξενιό.

Οι μάνες που’χαν γιους στα ξένα, έβλεπαν τις άλλες τις τυχερές

με τις θυγατέρες τους και τραγουδούσαν πικραμένες (στο τρα-

γούδι γίνεται σαφής διαχωρισμός: “Μάνα” είναι αυτή που’χει

γιο ή γιους. Που’ναι τυραννισμένη απ’ το παιδί της. Που συνέ-

χεια ανησυχεί γι’ αυτό, που’ναι ξενιτεμένο. Μη τύχει και της φέ-

ρει μαντάτο πως ξελογιαστεί και παντρευτεί ξένη στα ξένα):

Λιανοχαράζουν τα βουνά κι οι έμορφες κοιμούνται

και των μανάδων τα παιδιά στα ξένα τυραγνιούνται.

Τα τρώει η λέρα στο κορμί και τα φλωριά στη ζώση

τα ξεγελάν οι έμορφες κι αυτές οι μαυρομμάτες

πάγουν παιδάκι’ ανύπαντρα κι έρχονται γερασμένα...

Ηπειρώτικο
ποιμενικό
λεξιλόγιο

Δημοτικά τραγούδια

Παραδοσιακά παιγνίδια
Η φούσκα

ΛΑΪΚΗ ΣΟΦΙΑ

* Ας ήμουν νιος και νάξερα, 

γέρος και να μπορούσα.

* Πάντα ξεχνά η πεθερά 

πως ήτανε και νύφη.

* Ό,τι παθαίνει το κορμί 

το φταίει το κεφάλι.

* Άνθρωπος απάντρευτος 

είναι μισό ψαλίδι.

* Χαρτιά γραμμένα 

στόματα βουλωμένα.

Έγραψε ο Στέφανος 

Κ. Γιωτάκης

* Η συζήτηση γίνεται μεταξύ δυο τρελών. Λέγει ο ένας στον άλλο:

- Ξέρεις να διακρίνεις την ουρά από το κεφάλι ενός σκύλου;

- Όχι, εσύ ξέρεις;

- Ναι, τραβάς την ουρά με δύναμη, αν σε δαγκώσει αυτό σημαίνει

πως τράβηξες το κεφάλι.

***********

Ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας είναι υποψή-

φιοι στη NASA για ταξίδι στον Άρη. Ο υπεύθυνος της NASA ρω-

τάει το Γερμανό πόσα χρήματα θέλει για να τον στείλουν στον Άρη

κ εκείνος λέει: 1εκατομμύριο ευρώ. Ο υπεύθυνος της NASA τον

ρωτάει γιατί και ο Γερμανός λέει: «Αν μου συμβεί κάτι, να εξα-

σφαλίσω την οικογένειά μου». Ο Γάλλος ζήτησε 2 εκατομμύρια

ευρώ, γιατί όπως είπε, με το ένα θα εξασφαλίσει την οικογένειά

του και το άλλο ένα για τους φίλους του, γιατί είναι κοινωνικό άτο-

μο. Ο Έλληνας ζήτησε 3 εκατομμύρια ευρώ και ο υπεύθυνος της

NASA τον ρωτάει: «Γιατί εσύ ζητάς 3 εκατομμύρια ευρώ;» Ο Έλλη-

νας του λέει: «Ένα θα δώσω σε σένα που μου έδωσες τη δουλειά,

ένα θα πάρω εγώ και ένα θα δώσουμε στο Γερμανό για να τον στεί-

λουμε στον Άρη».

ΓΝΩΜΕΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ

• Αληθινά γενναίος είναι εκείνος

που δεν απελπίζεται ποτέ.

Κομφούκιος - Κινέζος φιλόσο-

φος

• Όπως τα ποτάμια χάνονται μέ-

σα στη θάλασσα έτσι και οι αρετές

χάνονται μέσα στο συμφέρον.

Λαροσφουκό - 

Γάλλος συγγραφέας

Ανέκδοτα

Γράφει ο Στέφανος Γιωτάκης

Χρήστος Νίκος 1969

Ματιές 
στο παρελθόν

Φωτογραφίες που μας 

ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο
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Δούλιψι να τρώς, κι κρύψι να’ης

Αγαπητοί συγχωριανοί, 

φίλες και φίλοι, γεια σας

�21 Φεβρουαρίου 2014: 101 χρόνια Ελευθε-

ρίας. Την 21η Φεβρουαρίου 2014 συμπληρώ-

θηκαν 101 χρόνια από την αποτίναξη του τουρκικού

ζυγού. Τα θρυλικά Ιωάννινα, τα «πρώτα στα γρό-

σια, στα όπλα και στα γράμματα», μετά από πέντε

αιώνες σκλαβιάς, ήταν ελεύθερα. Ποταμοί Ελληνι-

κού αίματος χύθηκαν από τον Ελληνικό στρατό που

έδωσε τη ζωή του στα υψώματα του Μπιζανίου, της

Καστρίτσας και της Μανωλιάσσας. Με αφορμή την

επέτειο από τα 101 χρόνια, τιμήθηκαν οι αγωνιστές

του 12-13 με την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

που στήθηκε πέρυσι στη Μανωλιάσσα στη θέση ει-

κονίσματα. 

�Ένα χρόνο σχεδόν πριν τη λήξη της θητείας

του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος

Παπούλιας έθεσε  θέμα των γερμανικών επανορ-

θώσεων προς τον γερμανό πρόεδρο, Γιόχαμι Γκά-

ουκ κατά τη διάρκεια του δείπνου προς τιμή του δεύ-

τερου.       

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ουσιαστικά δήλω-

σε πως δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να ικανοποιεί

όλες τις υποχρεώσεις της με βάση τα μνημόνια και

τις δανειακές συμβάσεις και η Γερμανία να αρνεί-

ται ακόμα και να συζητήσει τις υποχρεώσεις της από

τη ναζιστική θηριωδία. Δήλωσε συγκεκριμένα πως

είναι οξύμωρο να “καλείται ο ελληνικός λαός να υλο-

ποιεί άνευ συζητήσεως επώδυνα προαπαιτούμενα και

υποχρεώσεις και η Γερμανία να αρνείται να συνο-

μιλήσει, να αρνείται τη διαπραγμάτευση, να αρνεί-

ται τη διεθνή διαιτησία στις υποχρεώσ3εις από τον

Β Παγκόσμιο Πόλεμο”. 

Ο Κάρολος Παπούλιας προειδοποίησε τη Γερμα-

νία πως εάν συνεχίσει αυτή την τακτική να μην ανα-

γνωρίζει την ύπαρξη θέματος, η Ελλάδα διατηρεί το

δικαίωμα να καταφύγει σε διεθνή διαιτησία, κάτι που

σημαίνει ουσιαστικά Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 

Πέρα από το θέμα των γερμανικών υποχρεώσεων

προς τους Έλληνες, ο Κάρολος Παπούλιας ανα-

φέρθηκε και στην σκληρή δημοσιονομική πολιτική

που επιβάλλει το Βερολίνο, λέγοντας πως η δημο-

σιονομική εξυγίανση είναι απαραίτητη, αλλά δεν επι-

τυγχάνεται με υπερφορολόγηση της περιουσίας,

της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των εισο-

δημάτων.

�Από τη «φορολογική μεταρρύθμιση» που νο-

μοθετήθηκε και θα ισχύσει το 2014 προβλέ-

πεται επίσης η είσπραξη ποσού ύψους 816 εκατ. ευ-

ρώ, κυρίως από την αύξηση της φορολογίας των μη

μισθωτών φορολογουμένων (ατομικές επιχειρή-

σεις, ελεύθεροι επαγγελματίες), που θα φορολο-

γούνται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και

μέχρι τα πρώτα 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33%

για το υπερβάλουν ποσό. Τέλος οι έχοντες ατομικές

επιχειρήσεις θα φορολογούνται ακόμη και εάν έ-

χουν ζημιές, αφού στην περίπτωση αυτή θα «ενερ-

γοποιούνται» τα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ θα βαρύ-

νονται και με προκαταβολή φόρου 55% για το επό-

μενο έτος. Πρόσθετα έσοδα θα προκύψουν επίσης

από την επιβολή του φόρου πολυτελείας (141,7 ε-

κατ. ευρώ), την αύξηση των παραβόλων για τις αγω-

γές (50 εκατ. ευρώ) και την αύξηση της φορολογίας

των πλοίων (60 εκατ. ευρώ).

�Ως ψηφοφόροι καλούμαστε να στηρίξουμε

και να εμπιστευτούμε πρόσωπα με όρεξη, ι-

κανά να αγωνιστούν, να παλέψουν, να διεκδική-

σουν και να συγκρουστούν για το καλύτερο. Καλού-

μαστε να ψηφίσουμε μια δημοτική αρχή με ήθος και

αρχές, με δεσμεύσεις για διαφάνεια· για την αξιο-

ποίηση κάθε διαθέσιμου και Εθνικού πόρου για το

Δήμο μας και για την έμπρακτη υποστήριξη και του

πιο αδύναμου συμπολίτη μας. Στην εποχή που ζούμε

ο τόπος μας έχει ανάγκη να πάει μπροστά και θα πά-

ει μπροστά όταν παντρέψει την πείρα των παλαιών

με τον ενθουσιασμό και τις ικανότητες των νέων και

να συνθέσει δυνάμεις με γνώμονα το κοινό καλό. 

�Ως υποψήφιος…

…πιστεύω ότι: 

•Η ενασχόληση με τα κοινά είναι αφιλοκερδής

προσφορά στο σύνολο, στους συγχωριανούς μου και

οφείλω να γνωρίζω ποιος είμαι και ποιες ικανότη-

τες έχω.

•Είναι αντιαισθητικό πλέον να μπαίνω σε ψηφο-

δέλτιο υποψήφιου δημάρχου απ’ το πουθενά επειδή

μόνο και μόνος είμαι οργανωμένος στο ίδιο κόμμα. 

•Τα κομματικά γραφεία πρέπει να μείνουν μακριά

από τα τοπικά μας αυτοδιοικητικά. 

•Το χωριό έχει κι άλλα θεσμικά όργανα που προ-

σφέρουν αφιλοκερδώς.

•Θα πρέπει πριν ζητήσω την ψήφο σας, να έχω

ασχοληθεί με άλλα θεσμικά όργανα του χωριού μου

και να έχω δώσει δείγμα γραφής. 

…δεσμεύομαι ότι:

•Κάθε χρόνο το πρώτο 15νθήμερα του Αυγούστου

θα συγκαλείται λαϊκή συνέλευση στην οποία θα πα-

ρευρίσκονται όλοι οι συγχωριανοί και θα εκφράζουν

δημόσια τη γνώμη τους για τα κοινά.

•Θα συνεργάζομαι με τους Συλλόγους και θα

πραγματοποιούνται από κοινού ενέργειες για διεκ-

δικήσεις έργων με συναντήσεις σε Δήμο, Νομαρχία,

Περιφέρεια, βουλευτές και υπουργούς. 

•Θα ασχοληθώ σοβαρά με τη συντήρηση των ήδη

υπάρχοντων έργων και υποδομών όπως δεξαμενές

νερού, δικτύων ύδρευσης, ιατρείο, κοιμητήριο, δρό-

μων εντός και εκτός των οικισμών. 

•Θα διαμορφώσω δημόσιους χώρους (πλατεία,

προαύλιο χώρο Αγίου Γεωργίου και Παναγίας), οι

οποίοι είναι εγκαταλειμμένοι. 

•Θα φροντίσω για την ποιότητα του νερού  και πα-

ράλληλα θα αγωνιστώ για την πραγματοποίηση γε-

ώτρησης. 

•Θα λαμβάνω ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των

προβλημάτων του χωριού και του Δήμου και θα πραγ-

ματοποιώ συνεργασίες με όποιον φορέα χρειαστεί

προκειμένου αυτά να επιλυθούν. 

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα πολλά που πρέ-

πει  να έχει υπόψη του οποιοσδήποτε αποφασίσει να

μπει σε ψηφοδέλτιο με στόχο να εκλεγεί πρόεδρος

της κοινότητάς μας. 

�Η μεγάλη επισκεψιμότητα του αρχαιολογι-

κού χώρου και του αρχαίου θεάτρου της Δω-

δώνης, με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τις 40.000

το χρόνο, του έδωσε τη δυνατότητα να συμπεριλη-

φθεί στα μνημεία που θα λειτουργούν με διευρυμέ-

νο ωράριο κατά τη θερινή περίοδο από 8π.μ. μέχρι

8μ.μ. Το διευρυμένο ωράριο αναμένεται να αυξήσει

περαιτέρω την επισκεψιμότητα και να συμβάλλει

στην τόνωση του τουρισμού, αλλά και στη δημιουρ-

γία θέσεων απασχόλησης.

Για την αρχαία Δωδώνη ήδη η ΙΒ’ Εφορεία Προϊ-

στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προχωρά τις

διαδικασίες για την πρόσληψη οκτώ ατόμων, προ-

κειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης και κα-

θαριότητας, σύμφωνα με τον προϊστάμενο Κων-

σταντίνο Σουέρεφ.

Ο κ. Σουέρεφ υπογράμμισε την ικανοποίησή του

για την εξέλιξη αυτή, ενώ αναφέρθηκε και στις ελ-

λείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό που με «αυ-

τοθυσία», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά καλύπτουν

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Στόχος της Εφορείας είναι

να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και στο Αρχαιολογι-

κό Μουσείο των Ιωαννίνων προκειμένου να μπορεί

να λειτουργεί περισσότερες ώρες για το κοινό. Γι’

αυτό απαιτείται συνεργασία με τον δήμο Ιωαννιτών

και τους φορείς του τουρισμού προκειμένου να δι-

ευκολυνθεί η πρόσβαση των λεωφορείων στο αρ-

χαιολογικό μουσείο, ώστε να μπορούν εκεί να επι-

βιβάζονται και να αποβιβάζονται επισκέπτες. 

�Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του

χριστιανισμού. “Εορτών εορτή και πανή-

γυρης εστί πανηγύρεων” λέει το τροπάριο. Το Πά-

σχα, ο λαός, μαζί με την “εκ νεκρών Ανάσταση” του

Χριστού, τη νίκη Του δηλαδή ενάντια στο θάνατο,

γιορτάζει και την ανάσταση της άνοιξης, το ξύπνη-

μα της φύσης μετά τη νάρκη του χειμώνα. Με τη λέξη

Πάσχα, Λαμπρή εννοούμε δυο βδομάδες που αρχί-

ζουν από την Ανάσταση του Λαζάρου και τελειώνουν

την Κυριακή του Θωμά. Τη βδομάδα των Παθών και

τη βδομάδα της Λαμπρής ή Λαμπροβδομάδα. Από

τα Βυζαντινά ακόμα χρόνια οι χριστιανοί προετοι-

μάζονταν καιρό πριν για τις πασχαλινές γιορτές.

Έβαφαν τα σπίτια τους, έστρωναν στο πάτωμα

κλαδιά από αρωματικά φυτά, δάφνη, μυρσίνη, δε-

ντρολίβανο, λεμονιά, έφτιαχναν καινούρια ρούχα, τα

λαμπριάτικα. Ανήμερα το Πάσχα όλοι αντάλλασσαν

δώρα και ασπασμούς και εύχονταν “καλό Πάσχα”,

ενώ τη νύχτα οι δρόμοι και τα σπίτια ήταν φωτα-

γωγημένα.

Τον καιρό της τουρκοκρατίας το Πάσχα είχε

εντελώς ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες. Μαζί

με τα Πάθη του Χριστού και την Ανάσταση, ζω-

ντάνευαν και τα πάθη του λαού και μεγάλωναν οι ελ-

πίδες για την Ανάσταση του Γένους. γράφει ο Πα-

παδιαμάντης στα Τραγούδια του θεού:

Όταν λέγη “Ανάστασις” ο Ελληνικός λαός, κρύ-

φια χορδή αναπαλλομένη εις τα μυχαίτατα της καρ-

δίας του, υπενθυμίζει εις αυτόν και του Γένους την

ανάστασιν, και ο Χριστός και η πατρίς συναντώνται

εν αυτώ ι σ ο π α θ ε ί ς και ι σ ό θ ε ο ι .

Καλή Ανάσταση!

Ο παλιός

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 


