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Άλλοι σκάφτουν κι κλαδεύουν, κι άλλοι πίνουν κι μιθάν.

Στη σελίδα 4

Εκδρομή της Αδελφότητας Μανωλιασσιτών Αθηνών
στο Φενεό

Το Πάσχα του καλοκαιριού
Πολλές είναι οι γιορτές της

Παναγίας μέσα στον χρόνο.

Όλες ονομάζονται Θεομητορι-

κές. Όμως η πιο λαμπρή από

όλες είναι το λεγόμενο «Πάσχα

του καλοκαιριού», αφού έρχε-

ται μετά από νηστεία 15 ημε-

ρών.

Η 15η Αυγούστου είναι η ημέ-

ρα που γιορτάζεται η Κοίμηση

της Θεοτόκου. Όπως αναφέρει

η χριστιανική παράδοση, η ψυχή

της, «επτά φορές λαμπρότερη

από τον ήλιο», εντυπωσίασε

τους Αποστόλους καθώς εξήλθε από το σώμα της.

Γιατί όλοι ήταν παρόντες στον θάνατό της, αφού

μεταφέρθηκαν δίπλα της με θαυμαστό τρόπο από

τα πέρατα της Γης. Ο δε τάφος της, μετά από 3 ημέ-

ρες, βρέθηκε άδειος, γι’ αυτό και μιλάμε για Με-

τάσταση της Παναγίας.

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία που να επιβε-

βαιώνουν ότι η ημερομηνία Κοίμησης της Πανα-

γίας ήταν η 15η Αυγούστου. Πάντως η συγκεκρι-

μένη ημερομηνία καθιερώθηκε από τον 5ο μ.Χ αι-

ώνα μάλλον με το σκεπτικό να βρίσκεται κοντά,

όμως να έπεται του εορτασμού της Μεταμόρφω-

σης του Σωτήρος (6/8) και πιθανόν για να είναι κοι-

νή η νηστεία για τις δύο γιορτές.

Μητέρων αγλάισμα
Μητέρων αγλάισμα (κόσμημα, περηφάνεια,

τιμή) την αποκαλεί ο Άγιος Νεκτάριος. Η Παναγία

είναι σύμβολο μητρικής αγάπης και ελπίδα προ-

στασίας. 

Η ζωή της και η προσωπικότητά της εγκωμιά-

στηκαν ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς το

πρόσωπό της. Πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο

της Παναγίας δε θα βρούμε στα Ευαγγέλια, όμως

τα εορτολογικά εγκώμια που γράφτηκαν για εκεί-

νη από εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 5ου μ.Χ αι-

ώνα και μετά, μαρτυρούν ξεχωριστά γεγονότα που

διαδραματίστηκαν εκείνες τις ημέρες,

Άγγελος Κυρίου

την ενημέρωσε για την

ημέρα της κοίμησής της
Κατά τον Ιωάννη Θεσσαλονί-

κης (7ος αιώνας), ο Θεός έστει-
λε τους αγγέλους του (ή τον
Αρχάγγγελο Γαβριήλ κατ΄ άλ-
λους) να ενημερώσουν την Πα-
ναγία για την επερχόμενη κοί-
μησή της μέσα στις επόμενες
τρεις ημέρες. Της έδωσε μάλι-
στα και ένα «βραβείο» (άγνωστο
τι ακριβώς ήταν), το οποίο,
όπως της εξήγησε, το έστειλε ο

Θεός για να το παραδώσει η ίδια στους Αποστό-
λους, ώστε κρατώντας το να την υμνήσουν. Της
υποσχέθηκε επίσης ότι θα της στείλει όλους
τους Αποστόλους για να την κηδεύσουν και «να θε-
ωρήσουν τη δόξα της». Την προέτρεψε λοιπόν να
πάρει το βραβείο, «γιατί με αυτό θα θεραπευτούν
πολλοί» και να πάει στο Όρος των Ελαιών. Κατά
την είσοδό της στο Όρος των Ελαιών τα δέντρα
και τα φυτά υποκλίθηκαν σαν να την προσκυ-
νούσαν. Η ταπεινή Παναγία διερωτήθηκε τότε μή-
πως ήταν αοράτως παρών ο Ιησούς, γιατί μάλλον
προς εκείνον απευθυνόταν ο σεβασμός της φύ-
σης. Ο άγγελος όμως τη βεβαίωσε ότι τα σημεία
αυτά προέρχονται από τον Θεό. Την πληροφόρη-
σε ακόμα ότι κατά την ώρα της κοίμησής της θα
παρίσταται ο ίδιος ο Ιησούς για να συνοδεύσει την
ψυχή της, πλαισιωμένος από στρατιές αγγέλων.
Αμέσως μετά χάθηκε ως φως στον ουρανό και η
Παναγία επέστρεψε στο σπίτι της που «εσείετο» από
το βραβείο που κρατούσε, το οποίο τοποθέτησε σε
σινδόνη στο δωμάτιό της. Κατόπιν απηύθυνε θερμή
προσευχή προς τον Ιησού για να την προστατεύσει,
ώστε να αποφύγει τους σκοτεινούς αγγέλους του δια-
βόλου, στην περίπτωση που θα έρχονταν εναντίον
της ψυχής της τη στιγμή του θανάτου της. (Η αιτία
του φόβου της αποδίδεται στην ταπεινοφροσύνη της,
η οποία δεν της επέτρεπε να θεωρεί δεδομένη την
παραλαβή της ψυχής της από τον ίδιο τον Ιησού).
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ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Φέτος συμπληρώνονται 300

χρόνια από τη γέννηση του

Πατροκοσμά και με την ευκαι-

ρία του γεγονότος αυτού δημο-

σιεύονται  στα «Αχνάρια» τα πα-

ρακάτω σε ένδειξη τιμής, σεβα-

σμού, αγάπης αλλά και ανα-

γνώρισης των όσων έπραξε

Εκείνος για την απελευθέρωση

του Έθνους.

Γεννήθηκε το Μάρτιο του

1714 στο χωριό Μέγα Δένδρο

Τριχωνίδας. Οι γονείς του ήταν

Ηπειρώτες στην καταγωγή και

επειδή τους καταδίωκαν οι Τούρ-

κοι αναγκάστηκαν να πάνε το1701

στην Αιτωλοακαρνανία, όπου ασχολούνταν με την υφαντική τέχνη

της εποχής εκείνης. Ήταν ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Το 1712 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Χρύσανθο και το

1714 τον Κώνστα που αργότερα μετονομάστηκε Κοσμάς.

Ο Κοσμάς τα πρώτα γράμματα, ανάγνωση, γραφή και αριθμη-

τική τα έμαθε στην πατρίδα του. Σπούδασε στο Κρυφό σχολειό και

στο Ελληνικό σχολείο της Σιγδίτσας Παρνασίδος. Μετά πήγε στην

ιερά μονή Αγίας Παρασκευής Μάνδρας Θέρμου και ύστερα στη

μονή Αγίας Παρασκεής Βραγγιανών όπου συνέχισε τις σπουδές

του. Ακόμα έλαβε και γνώσεις ιατρικής.

Ως δάσκαλος δίδαξε σε μικρούς μαθητές στη σχολή Λομποτινάς

Ναυπακτίας και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθωνιάδα ακα-

δημία.

Το 1759 έγινε μοναχός στην Αθωνική μονή του Φιλοθέου και

πήρε το όνομα Κοσμάς. Έλαβε την άδεια του ιεροκήρυκα από το

Οικουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ξεκίνησε

την ένδοξη και πολύ κοπιαστική πορεία του. Από το 1760 μέχρι το

θάνατό του έκανε τρεις περιοδείες και γύρισε όλη τη Ρωμιοσύνη.

Διέτρεξε τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και

τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους κηρύττοντας και το-

νώνοντας το εθνικό φρόνημα και την πίστη των Χριστιανών. Κή-

ρυξε και στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πιστοί έτρεχαν κοντά του για να ακούσουν τα φλογερά του

λόγια Ομιλούσε στη γλώσσα του ακροατηρίου του και έμπαινε στο

πετσί τους. Τους συμβούλευε να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά

τους και να μιλάνε την Ελληνική γλώσσα. Όπου περνούσε έχτιζε

σχολεία και εκκλησίες.

Είχε μαζί του πάντα ένα σκαμνάκι όπου ανέβαινε για να μιλή-

σει, ένα σακούλι και ένα σταυρό.

Ο Ισαπόστολος Κοσμάς ήταν ένας από τους καλύτερους εκκλη-

σιαστικούς ρήτορες, είχε λάβει εκ Θεού προφητικό χάρισμα, ήταν θε-

όπνευστος, μεγάλη προσωπικότητα και όλα αυτά τα χαρίσματά του τα

έθεσε στη διάθεση του υπόδουλου γένους. Όλοι μιλούσαν για το « π

ο θ ο ύ μ ε ν ο», δηλαδή την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού.

Επειδή ο Πατροκοσμάς στις ομιλίες του έλεγε στους Χριστια-

νούς να μην εργάζονται  την Κυριακή και για άλλους λόγους-δή-

θεν παρότρυνση σε εξέγερση-οι αλλόθρησκοι Εβραίοι τον μίση-

σαν θανάσιμα και άνθρωποι του πασά τον συνέλαβαν στις 23 Αυ-

γούστου 1779 όταν κήρυττε τον λόγο του Θεού και τον φυλάκισαν.

Την επόμενη ημέρα οι δήμιοί του τον πήγαν στο χωριό Κολικόντασι

της Βορείου Ηπείρου και τον κρέμασαν σ’ ένα δέντρο στις 24 Αυ-

γούστου 1779 όπου και παρέδωσε το πνεύμα του. Στη συνέχεια πέ-

ταξαν το πτώμα του στο ποτάμι για να χαθούν τα ίχνη του και να

μη τον βρουν οι Χριστιανοί. Το σώμα του επέπλεε στα νερά του

ποταμού. Το βρήκαν οι Χριστιανοί του χωριού, το περισυνέλεξαν,

του φόρεσαν ένα ράσο και το ενταφίασαν έξω από το ιερό βήμα

του ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Κολικόντασι.

Σήμερα που κυριαρχεί η ισοπέδωση σε όλα και η υποτίμηση των

αξιών επιβάλλεται να μελετήσουμε και να φρονηματιστούμε από

τους λόγους του μεγάλου παιδαγωγού του Πατροκοσμά του μάρ-

τυρα της ορθοδοξίας που υπέστη τα πάνδεινα και μαρτύρησε για

του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδας την ελευθερία.

Η εκκλησία μας για να τιμήσει τον Άγιο, στον οποίο τόσο πολ-

λά του οφείλει το έθνος, κήρυξε το έτος 2014 ως έτος Αγίου Κοσμά

του Αιτωλού. Η πολιτεία δυστυχώς είναι απούσα. Έτσι συνήθως τιμά

αυτή εκείνους που και τη ζωή τους ακόμα θυσίασαν γι’ αυτή.

Γράφει ο Στέφανος

Κων. Γιωτάκης



Στις 4 Ιουλίου 2014, η Αναστασία Γούση, κόρη

του Γιώργου και της Βασιλικής, και ο Αντώνης Δή-

μος, παντρεύτηκαν στο παρεκκλήσι της Μετα-

μόρφωσης του Σωτήρος, στο κτήμα «Varibobi

Club» όπου ακολούθησε δεξίωση. Κουμπάρες

ήταν οι Χριστίνα Λουκέρη - Πολυχρονοπούλου και

η Ελισάβετ Σκευοφύλακα-Πολυχρονοπούλου.

Να ζήσετε βίον ανθόσπαρτον και ευτυχή!

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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Γάμος

Στις 5 Ιουλίου 2014, ενώθηκαν με τα δεσμά του

γάμου ο Στέφανος Νάκος, γιος του Σταύρου και

της Ελένης, και η Χρυσούλα Παλιούρη, στον Ι.Ν.

Ζωοδόχου Πηγής, στα Νέα Στύρα Ευβοίας. Ακο-

λούθησε η βάπτιση της κόρης τους. Το όνομα αυ-

τής Ιωάννα και  κουμπάροι - νονοί ήταν ο Χρήστος

Ίσκος και η Βαρβάρα Ντελή. Δόθηκε δεξίωση στην

ταβέρνα του χωριού. 

Να ζήσετε ευτυχισμένοι και να καμαρώσετε την

κόρη σας όπως επιθυμείτε!

Γάμος-Βάπτιση

+ Ηλίας Π. Λιόντος (Ηλία-Μαγκαβίνας)
Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Λιό-

ντος. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου σε ηλι-

κία 94 ετών. Η σωρός του μεταφέρθηκε στη Μα-

νωλιάσσα στις 4 Ιουλίου όπου εψάλη στον Άγιο Γε-

ώργιο η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγινε

στην Αγία Κυριακή. 

«Τ’ αχνάρια» εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια,

εύχονται καλή ανάπαυση και να είναι ελαφρύ το

χώμα της Μανωλιασσίτικης γης που τον σκεπάζει. 

Πένθη

Δόμηση 
εσωτερικού χώρου

Γυψοσανίδες - Ψευδοροφές 

Φωτισμός - Διακόσμηση

ΓPHΓOPHΣ AP. ΓIΩTAKHΣ

Κλεισούρας 21

Τηλ. 26510 36035 - 

κιν. 6945 902525

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήταν μεγάλη μου παράλειψη εάν δεν ευχα-

ριστούσα όλους μου τους ψηφοφόρους και

ιδίως τους συμπατριώτες μου Μανωλιασσίτες

που όλοι μαζί βοήθησαν για να συγκεντρώσω

14.650 ψήφους και παρά τις αντίξοες συνθήκες

να καταταγώ στη 14η θέση. Επίσης ένα μεγάλο

ευχαριστώ και στον Αλέκο Γούση και τα θερ-

μότατά μου συγχαρητήρια για την εκλογή του. 

Λίτσα Κουρουπάκη

Μια σταγόνα αίμα, σώζει μια  ολόκληρη ζωή!
Γίνε κι εσύ εθελοντής   αιμοδότης.



Περιφερειακές
Από τον πρώτο γύρο, νικητής
στην Περιφέρεια Ηπείρου ανε-
δείχθη ο Αλέξανδρος Καχριμά-

νης. 

Ήταν ο μόνος περιφερειάρχης σε
ολόκληρη την Ελλάδα που εξε-
λέγη με την πρώτη, ανανεώνο-
ντας τη θητεία του για πέντε χρό-
νια. 

Τα αποτελέσματα των περιφε-
ρειακών εκλογών στο δημοτικό
διαμέρισμα Μανωλιάσσας έχουν
ως εξής:

Αναγνώστου .....................6
Γεροβασίλη.....................38
Ζάψας .............................11
Ζήκος..............................11
Καχριμάνης...................115
Τσουμάνη .......................33
Ψήφισαν .........................230

Δημοτικές
Τα αποτελέσματα των δημοτικών
εκλογών στις 18/5/2014 (1η Κυ-
ριακή) στο δημοτικό διαμέρισμα
Μανωλιάσσας έχουν ως εξής:

Γκόντας.........................110
Μπαρτζώκας.....................6
Μπέγκας .........................75
Νάτσης ...........................15
Πατσούρας .......................0
Σκοπούλης......................10

Τασούλας .........................8
Ψήφισαν .........................231

Τη 2η Κυριακή έλαβαν: 
Γκόντας...........................82
Μπέγκας .........................69

Δήμαρχος Ιωαννίνων 
ανεδείχθη 
ο Θωμάς Μπέγκας.

Ευρωβουλευτικές
Τα αποτελέσματα των ευρω-
βουλευτικών εκλογών στις
25/5/2014 (2η Κυριακή) στο δη-
μοτικό διαμέρισμα Μανωλιάσ-
σας έχουν ως εξής:
Ν.Δ..................................19
ΣΥΡΙΖΑ.............................61
ΕΛΙΑ ................................39
ΚΚΕ .................................14
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ....................10
ΔΗΜΑΡ..............................2
ΑΝΕΛ.................................7
ΠΟΤΑΜΙ .............................5
Ψήφισαν .........................196

Δύο νύχτες προσευχής
Η Παναγία έστειλε στη συνέχεια να ειδοποιήσουν

συγγενείς και γνωστούς για την επικείμενη κοίμησή
της ζητώντας τους να παραμείνουν κοντά της για δύο
νύχτες προσευχής. Στις δύο αυτές νύχτες θα τους μι-
λούσε για τη σωτηρία της ψυχής, ώστε όλοι να διη-
γούνται το μεγαλείο του Θεού χωρίς να θρηνούν. Εν
τω μεταξύ στα Ιεροσόλυμα κατέφθασαν «άνωθεν ρο-
πής» (αρπαγμένοι από ένα σύννεφο) οι Απόστολοι, από
διαφορετικά μέρη της υφηλίου ο καθένας. Η είσοδός
τους στο σπίτι της Παναγίας ήταν εντυπωσιακή, μέσα
από μια μεγάλη βροντή. Πρώτος μπήκε ο Πέτρος και
δεύτερος ο Παύλος. Ο Απόστολος Ιωάννης (ορισμέ-
νος από τον Ιησού ως προστάτης της Παναγίας) είχε
ήδη φθάσει πρώτος, ξεχωριστά από τους υπόλοιπους.
Η Παναγία του είχε αναθέσει να φροντίσει τα της τα-

φής της φοβούμενη μήπως οι Εβραίοι αρχιερείς θε-
λήσουν να πάρουν το σώμα της. Του είχε επίσης πα-
ραδώσει το «βραβείο».

Ο Ιησούς παρέλαβε την πεντακάθαρη ψυχή της
Καθώς ξημέρωσε η τρίτη ημέρα, η Θεοτόκος δοξο-

λόγησε τον Θεό και κατακλίθηκε έχοντας τους Απο-
στόλους γύρω από το κρεβάτι της. Κάποια στιγμή ακού-
στηκε «βροντή μεγάλη από τον ουρανό» και όλοι αι-
σθάνθηκαν μια ευωδία να πλημμυρίζει τον χώρο. Ο Ιη-
σούς συνοδευόμενος από πλήθος αγγέλων (που
παρέμεναν έξω από τον οίκο της Παναγίας υμνώντας)
μπήκε στο δωμάτιο της μητέρας του και την ασπά-
σθηκε, όπως και τους Αποστόλους. Παρέλαβε την ψυχή
της, η οποία, όπως παρατήρησαν οι Απόστολοι, ήταν
«επτά φορές λευκότερη από τον ήλιο». Ο Ιησούς απα-
ντώντας σε απορία του Πέτρου εξήγησε ότι οι ψυχές
των ανθρώπων έρχονται στον κόσμο λευκές, αλλά στη
συνέχεια αλλοιώνονται.

Η ταφή και η Μετάσταση
Το σώμα της Θεοτόκου ενταφιάστηκε σε σημείο που

είχε ήδη ετοιμαστεί. Καθ’ οδόν προς την τοποθεσία
του τάφου δημιουργήθηκε θόρυβος στην πόλη των
Ιεροσολύμων. Οι Εβραίοι αρχιερείς ανησυχώντας για
τις εξελίξεις αποφάσισαν να σκοτώσουν τους Απο-
στόλους και να κάψουν το σώμα της Παναγίας. Οι άγ-
γελοι όμως πάταξαν όποιον κινήθηκε εναντίον της εξό-
διας πομπής, πλην ενός, ο οποίος άρπαξε με τα χέ-
ρια του την νεκρική κλίνη με σκοπό να τη βεβηλώσει.
Τα χέρια του όμως αποκόπηκαν και έμειναν επάνω
στην κλίνη. Εκείνος μετανόησε και ζήτησε από την Πα-
ναγία να τον σώσει. Τότε, ως εκ θαύματος, τα χέρια
του ξανακόλλησαν στο σώμα του. Οι Απόστολοι
εναπόθεσαν τελικά το σώμα στον τάφο και το φύλαξαν
για τρεις ημέρες. Όταν άνοιξαν το μνήμα, το σώμα της
Παναγίας δεν ήταν πια εκεί, γιατί «είχε μετατεθεί από
τον Κύριον της δόξης» (Μετάσταση της Παναγίας).
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Ένας βοσκός στην Αιθιοπία παρατήρησε ότι οι

κατσίκες του γίνονταν πιο ζωηρές όταν τσιμπο-

λογούσαν τους καρπούς ενός συγκεκριμένου δέντρου.

Έτσι θέλει ο μύθος να ανακαλύφθηκε ο καφές. Ο κα-

φές ως απόδειξη αγάπης και αφοσίωσης, δεν επιτρέ-

πεται να μην ξέρεις πώς τον προτιμά ο αγαπημένος ή η

αγαπημένη σου.

Παρά την οικονομική κρίση, ή εξαιτίας αυτής, η κα-

θημερινή απόλαυση ενός ή περισσοτέρων καφέδων,

στο σπίτι ή εκτός, μόνοι μας ή με παρέα, έχει αποκτή-

σει εξέχουσα θέση στην καθημερινότητά μας. Είναι το

ευχάριστο διάλειμμα από τις σκοτούρες που μας πνί-

γουν, η ευκαιρία να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο πέρα α-

πό τα προβλήματά μας, η μικρή πολυτέλεια που δεν έ-

χει γίνει ακόμη απαγορευτική και η οποία διαπερνά

κοινωνικές τάξεις και επίπεδα εισοδήματος.

Όσο και αν η εικόνα γεμάτων καφενείων παλαιού ή

νέου τύπου, τις εργάσιμες ημέρες ή ώρες, ερμηνεύεται

ως αντανάκλαση του υψηλού δείκτη ανεργίας και μιας

οικονομίας που δε βαδίζει τον καλό δρόμο, οφείλουμε,

με τις δεδομένες συνθήκες και τα σπασμένα νεύρα

μας, να παραβλέψουμε τις αρνητικές σκέψεις. Δεν έ-

χουν μείνει πολλές καθημερινές μικροχαρές.

Ο καφές είναι προτεραιότητα για το μέσο Έλληνα,

γι’ αυτό βρισκόμαστε στις 20 θέσεις διεθνώς, από

πλευράς κατανάλωσης, με 5,5 κιλά το χρόνο για τον

καθένα μας.

Ο χτυπημένος από την κρίση Έλληνας, βρίσκει κα-

ταφύγιο στην ολιγόλεπτη αυτή τελετουργία, που πολ-

λές φορές γίνεται πολύωρη.

Στρατιές θαμώνων συντηρούμε μεγάλο αριθμό κα-

φενείων (κατ’ άλλους κηφηνείων) τα οποία ευτυχώς α-

ντιστέκονται στην κρίση.

Γενικότερα στο θέμα της επιλογής ο σημερινός κα-

ταναλωτής στηρίζεται περισσότερο στη διαφήμιση πα-

ρά στη γεύση.

Παλαιότερα στα σπίτια των γονέων μας, ο ψήστης ή-

ταν η μηχανή καβρουδίσματος περιστρεφόμενος με το

χέρι πάνω από τη φωτιά και μοσχομύριζε όλο το σπίτι

και επειδή το μέσο βρασμού ήταν η φωτιά, το ψήσιμο

του καφέ γινόταν στη χόβολη με τις φλόγες της φωτιάς

και αγκαλιάζουν το μπρίκι, οπότε και ο ψήστης και το

μπρίκι, ήταν κατάμαυρα. Όμως ο καφές ήταν υπέρο-

χος αλεσμένος καφές, δηλαδή ελληνικός.

Για τους καφεντζήδες του

χωριού μας μία συνταγή παρ-

μένη από το ένθετο της Καθη-

μερινής, του 1912.

Ελληνικός. Το νερό στο

μπρίκι θα πρέπει να είναι

δροσερό. Αν χρησιμοποιούμε

ζάχαρη, θα πρέπει να ρίξουμε

πρώτα τη ζάχαρη, να ανακατέ-

ψουμε μέχρι να διαλυθεί και

στη συνέχεια να βάλουμε τον

καφέ. Χρειάζονται περίπου 3

λεπτά για να γίνει το ρόφημα και σε αυτό το χρονικό

διάστημα ανακατεύουμε 1-2 φορές. Ο καφές είναι έ-

τοιμος μόλις “γυρίσει” το καϊμάκι και πριν φουσκώσει

εντελώς.

Ακόμη και ο μάλλον συντηρητικός Ι.Σ. Μπαχ ο μεγα-

λύτερος μουσουργός του κόσμου έγραψε μία μη θρη-

σκευτική σύνθεση, γνωστή και ως «Καντάτα του καφέ»

που κατέληγε με το ηθικό δίδαγμα: «Είναι φυσικό να

πίνεις καφέ».

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε. 

Το καφεδάκι μας παρηγοριά και στην οικονομική κρίση

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας

Εκλογές 2014

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Έγκυρα Άκυρα Λευκά

Α. 19-05 71.291 49.999/69,43% 47.102/95,16% 1.648/3,33% 749/1,51%
Β. 26-05 71.291 47.745/66,97% 41.521/86,96% 3.475/7,28% 2.749/5,76%

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή

Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Σύνολο

Μπέγκας Θωμάς 33,25 15.662 8 57,39 23.827 19 27
- ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Γκόντος Νικόλαος 34,96 16.466 8 42,61 17.694 3 11
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Νάτσης Λάζαρος 14,83 6.985 3 3
- ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Μπαρτζώκας Αριστείδης 8,25 3.884 2 2
- ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ
Τασιούλας Δημήτριος 4,87 2.292 1 1
- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Σκοπούλης Στέφανος 2,11 993 1 1
- Δημοτική Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Δ.Ρ.Α.ΣΥ.)
Πατσούρας Χρήστος 1,74 820
- ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ για την αντικαπιταλιστική ανατροπή

Συνέχεια από σελ. 1

Το Πάσχα του καλοκαιριού

Υποψήφιοι για το Τοπικό Συμ-
βούλιο Μανωλιάσσας έλαβαν:

Γκόντας
Αλέκος Γούσης ................87
Ευθύμιος Κ. Ντάφλος ......17

Μπέγκας
Ευάγγελος Γ. Γιωτάκης ....45
Ευάγγελος Β. Τζίμας........15

ΚΚΕ
Αντωνία Ζ. Νίκου .............10

ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Γ. Ντάφλος ............15

Τα τελικά αποτελέσματα για το δήμο Ιωαννιτών έχουν ως εξής:

Πρόεδρος του Τ.Σ. εξελέγη
ο Αλέκος Γούσης και μέλος
του συμβουλίου ο Ευθύμιος
Κ. Ντάφλος.

Υποψήφιος για το Δημοτικό
Συμβούλιο Ιωαννίνων με το
συνδυασμό Ν. Γκόντα ήταν
και ο Γεώργιος Π. Μπέλλος,
ο οποίος έλαβε 89 ψήφους
στη Μανωλιάσσα και συνο-
λικά στο δήμο 240. 
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ΗΚυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας και από
τον 2ο μ.Χ αιώνα ορίστηκε ως Χριστιανική γιορτή, σε

ανάμνηση της ανάστασης του Κυρίου Ιησού 
Χριστού απ’ όπου πήρε και το όνομά της. Αρχικά λεγό-
ταν «η μία των Σαββάτων».

Μέχρι και σήμερα η Κυριακή είναι αργία. Ως αργία νο-
μοθετικά στη χώρα μας καθιερώθηκε το 1909 και εφαρ-
μόστηκε από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 1910. Την ημέ-
ρα αυτή οι εργαζόμενοι απέχουν από τις εργασίες τους,
βρίσκονται με τις οικογένειές τους, εκκλησιάζονται, με-
τέχουν σε εκδρομές και διασκεδάζουν όπως ο καθένας
θέλει και μπορεί.

Με την εργασία ο άνθρωπος παράγει υλικό και πνευ-
ματικό πλούτο. Για την εργασία έχουν γραφτεί πολλά και
πολλές απόψεις έχουν εκφραστεί. Όμως, όπως παντού,
έτσι και στην εργασία, αν δεν τηρηθεί το μέτρο δια-
στρεβλώνεται το νόημά της και χάνεται η αξία της. Με
αυτό τον τρόπο από μέσο γίνεται σκοπός και μετατρέπεται
σε δουλεία γι’ αυτό και ονομάστηκε «δουλειά».

Ο άνθρωπος δεν ζει για να εργάζεται, αλλά εργάζεται
για να ζει.

Σήμερα που η χώρα μας διέρχεται μια πολύ δύσκολη
οικονομική συγκυρία και ιδιαίτερα μια σοβαρή κρίση αξιών,

επιχειρείται η κατάργηση της
αργίας της Κυριακής. Το ζή-
τημα αυτό έχει προκαλέσει
ποικίλες αντιδράσεις όχι μόνο
στους εργαζομένους αλλά και
στο ευρύτερο κοινό. Ένα τέ-
τοιο μέτρο θα ζημιώσει τις
ασθενέστερες οικονομικά τά-
ξεις και θα ωφελήσει τα οικο-
νομικά συμφέροντα των ολί-
γων που στοχεύουν στο κέρ-
δος. 

Σε αυτή τη φάση λέγεται ότι
το μέτρο θα εφαρμοστεί πι-
λοτικά. Μπορεί μελλοντικά να
ψηφιστεί από το κοινοβούλιο
σχετικός με το θέμα νόμος,
που όμως δεν θα έχει θέση και
εφαρμογή σε μια ευνοούμενη
πολιτεία επειδή θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του
χάσματος μεταξύ των ολίγων και των οικονομικά ασθε-
νέστερων. 

Οψόμεθα...

Γνωρίζοντας την Ελλάδα

Εκδρομή στο Φενεό - λίμνη Δόξα

- Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου

ΟΦενεός είναι ένας από τους πιο όμορ-

φους ορεινούς δήμους της αρχαίας

Κορινθίας με έδρα τη Γκούρα και δικαίως

έχει χαρακτηρισθεί «Κορινθιακή Ελβετία»

για  τη μοναδικής ωραιότητας θέση του.

Στα κρυστάλλινα νερά της τεχνητής λίμνης

Δόξα καθρεφτίζονται οι κορυφές των

Αροανίων και της Κυλλήνης ενώ το εκ-

κλησάκι του Αγίου Φανουρίου στο κέντρο

της λίμνης είναι το «Ποντικονήσι» της

Κορινθίας.

Εκεί λοιπόν η αδελφότητα επέλεξε να

κάνει την καλοκαιρινή της απόδραση στις

29 Ιουνίου και να μαγευτεί από αυτό το το-

πίο. Στη συνέχεια βέβαια επισκέφτηκε

και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Ο

ναός τύπου βασιλικής με τρούλο είναι ει-

κονογραφημένος με τοιχογραφίες σπάνιας

τέχνης και λεπτοτάτης κατεργασίας από το

ζωγράφο Παναγιώτη από τα Ιωάννινα

όπως αναφέρει επιγραφή το 1762-1768.

Εκεί στα ξύλινα μπαλκόνια του μοναστη-

ριού με θέα τη λίμνη Δόξα γεύτηκαν οι Μα-

νωλιασσίτες το ωραίο γλυκό τριαντάφυλ-

λο.

Εκείνο που χαροποίησε βέβαια την

αδελφότητα είναι η συμμετοχή νέων παι-

διών στην εκδρομή και η επιστροφή όλων

ήταν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ευελπιστούμε στη συμμετοχή όλων σας

στις επόμενες αποδράσεις μας.

Για το Δ.Σ.

Μιμίκα Γιωτάκη

ΑΜΕΤΡΟΣ ΘΡΗΝΟΣ

- ΒΑΣΚΑΝΗ ΜΟΙΡΑ
Στον γυιό μου Στέλιο που χάθηκε άδικα

Πάλεψα σκληρά με τα κύματα στις θάλασσες

νύχτα μέρα κολυμπούσα στην αρμύρα

στο τέλος την ψυχή, και την ζωή μου χάλασες

στα ‘δωσα όλα θάλασσα, και τίποτε δεν πήρα.

Έλα μου είπες, άξιους θέλω κοντά μου,

με άγιο ίσκιωμα, να περπατάς μαζί μου.

Μην φοβηθείς την τραμουντάνα ή τον Γρέγο,

ας τους αυτούς, τους κουμαντάρω όπως θέλω.

Άφησα πίσω γυναίκα με πελαγίσια σκέψη

με ζεστασιά στα σωθιιά να μεγαλώνει τα παιδιά της.

Μια θεϊκή γυναίκα, γεμάτη δύναμη και χάρες.

Έδινε μάχες στις φουρτούνες της στεριάς

με συντροφιά, μια στάλα ελπίδα και παρηγοριά...

Ταξίδευα σαν χαλευτής,

του ονείρου και της απαντοχής.

Μαστόρευα με μεράκι τον καημό και την λαχτάρα.

Την ώρα που θα γύριζα από κάποιο λιμάνι της Ανατολής,

στο σπίτι στα παιδιά μου, κουβαλώντας τη χαρά.

Και το φω του Ήλιου να διώξει απ’ τις σκέψεις μας,

το σκοτάδι της νύχτας,

τις χαρακιές του νόστου απ’ τις ψυχές μας.

Μην βιάζεσαι μου είπες θάλασσα,

θυμάσαι κάτω εκεί στη Χιροσίμα,

αγνάντεψε κι απόλαυσε

τα χρώματα του Ήλιου της Αυγής.

Με πλάνεες, με χάιδεψες γλυκά,

για να με καλοπιάσεις.

Τα κυματάκια ρυτίδωναν το πέλαγος,

κι έγλυφαν τα βοτσαλάκια, και τα βράχια της ακτής.

Και κάποια μέρα το νέο καβάλησε το κύμα,

και τόσπρωχνε τ’ αγέρι των μουσώνων

για να με βρει στη θάλασσα της Κίνας.

Η Τραμουντάνα χόρευε τρελλά, μαζί με τον μαΐστρο.

Ζήλεψε ο Πουνέντες πιο πίσω κι ο Γαρμπής.

Ξάφνθου θύμωσαν και καταιγίδα έφεραν

Αστροπελέκια αυλάκωναν τον μαύρο ουρανό.

Άφρισες θάλασσα και μέριασαν τα κύματα,

για να περάσει ο Ποσειδώνας με τους Τρίτωνες.

Σαν λυσσασμένοι άρπαζαν κατάπιναν πλεούμενα,

μ’ αθώες ανθρώπινες ψυχές.

Γιατί ο Ποσειδώνας έχασε την Αμφιτρίτη.

Άπλωσε την τρίαινα για να μας κομματιάσει

φύσασγε ξεφύσαγε να μας καταβροχθίσει.

Μα στο’να χέρι έσφιγγα τ’ άγιο φυλαχτό μου

και στα στήθια μου φώλιαζε η Παναγιά με τον Χριστό μου,

η εικόνα που μου’δωσε ένας παππάς στη Μάλτα.

Μέρεψες κι έγινες πάλι γελαστή,

σαν την πόρνη που μοιράζει χάδια και φιλιά

αφού αρπάξει αίσθημα και χρήμα.

Αρμένιζα και θαύμαζα, τι δύναμη δίνει ο Θεός

στους ναυτικούς που βλέπουνε το χάος μπρος τους.

Ζητάνε τη μεταλαβιά να πάρουνε από παππαδοχέρι

Μα ο Αη-Νικόλας είναι κει καλμάρει τους ανέμους.

Ζάπωσες την μοίρα τη δική μου και συμμάχισες.

Δεν φταίω γω, για το καλό που έγινε μου είπες.

Ήρθε το μαντάτο καβάλα στον πουνέντε.

Το ίδιο έγινε με τον Χριστό, όταν ξεψυχούσε

Σχίστηκε ο Ουρανός, και σείστηκε το Σύμπαν.

Χάθηκε, μου ψιθύρισες το παιδί σου, ο μικρός ο Στέλιος

Μόλις που γεννήθηκε έβγαλε δυνατές κραυγές

Βλέποοντας τα δύσκολα περάσματα του κόσμου

Κι ο θεός του έγραψε το δικό του ριζικό...

Πετάνε κλαίγοντας οι κορμοράνοι

κι άλλα πολλά θαλασσοπούλια

θέλουν να δώσουν κουράγιο στον θλιμμένο ναυτικό.

Θόλωσε το μυαλό του πόνεψε η ψυχή

Τρικλίζοντας, πιάστηκε απ’ την κουπαστή

κοιτάζει τον ορίζοντα, μοναχικός και θαλασσοδαρμένος.

Πάλεψα σκληρά με τα κύματα στις θάλασσες,

Νύχτα μέρα κολυμπούσα στην αρμύρα

στο τέλος την ψυχή και τη ζωή μου χάλασες

στα’ δωσα όλα θάλασσα και τίποτα δεν πήρα...

Νικόλαος Σ. Χρόνης

Απόμαχος Πλοίαρχος

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Η αργία της Κυριακής



Παντού Πράσινο. Κάθομαι και κοιτάζω το χωριό

μου, αγναντεύω τα γύρω βουνά και όλα κατα-

πράσινα.

Τι να πρωτοθαυμάσεις και τι να πρωτοϋμνήσεις...

Τα πουλιά πετάνε τραγουδώντας με τα τιτιβίσματά

τους.

Μηλιές, γκορτσιές, κορομηλιές, αμυγδαλιές, κερα-

σιές, κυδωνιές, φόρεσαν τις άσπρες στολές τους, κά-

νοντας επίδειξη τα κάτασπρα μυρωδάτα άνθη τους.

Παντού πολύχρωμα λουλούδια με σπάνια χρώματα,

φτιάχνοντας φαντασμαγορικούς συνδυασμούς με

πλούσιο σκηνικό. Η φύση είναι ένα πλάσμα ζωντανό

με διάφορα πρόσωπα, είναι σαν μια πολύβουη μεγα-

λούπολη με εκατομμύρια ψυχές.

Το φυσικό κάλλος είναι αθάνατο και μας χαρίζει

αιώνια την ασύγκριτη ομορφιά του.

Μέσα σ’ όλα τα πράγματα, κρύβεται μια βαθιά ση-

μασία. Όμως, όταν θέλουμε να την εκφράσουμε, μας

λείπουν τα λόγια. Τι κρίμα να περνάμε τη ζωή μας σαν

το φύλλο που έπεσε από το δέντρο και πιάστηκε στην

παγίδα που του έστησε η σκόνη του δρόμου.

Οι Ινδιάνοι τρέφουν βαθιά αγάπη για τη φύση. Αυ-

τό φαίνεται από την παρακάτω απάντηση που έδωσε

ο Ζιτλ, αρχηγός μιας φυλής Ινδιάνων, στην απαίτηση

ενός Προέδρου της Αμερικής να πουλήσουν τη γη τους

στο κράτος:

«Θέλετε να αρπάξετε τη γης μας. Εμείς είμαστε αλ-

λιώτικοι από σας. Οι πόλεις σας με πληγώνουν το μάτι

μας. Ο θόρυβος που κάνετε μας προσβάλει τα αυτιά

μας.

Δεν μπορεί κανείς ν’ ακούσει το ανοιξιάτικο βλάστη-

μα των φύλλων και το βούισμα των εντόμων. Τί αξίζει

η ζωή αν δεν υπάρχει τρόπος να ακούσει την απόμα-

κρη κραυγή της παπαδί-

τσας και τα νυχτερινά καυ-

γαδίσματα των βατράχων

μέσα στα νερά; Ο Ινδιάνος

αγαπάει το ψιθύρισμα του

ανέμου που περνάει ρυτι-

δώνοντας τις λίμνες.

Αγαπάει τη δροσερή α-

νάσα του την φιλτραρισμέ-

νη από την ανοιξιάτικη

βροχή και το βαρύ άρωμα

των λουλουδιών που κου-

βαλάει μαζί του...».

Αυτά και άλλα πολλά είπε ο Ζιτλ.

Αχ, πώς θάθελα να γνωρίσω τις γλώσσες των ψυχών

που κυκλοφορούν στον παράδεισο της φύσης του σύ-

μπαντος αυτού!! Πόσο θάθελα να γνωρίσω τη γλώσσα

του ανέμου, των λουλουδιών, της βροχής, των κυμά-

των και ό,τι άλλο έχει φωνή στην πλάση αυτή και υμνεί

τον Θεό μας...

Πόσο θάθελα να συμμετέχω στην προσευχή τους, με

την ίδια θέρμη και την ίδια γλώσσα!!!...

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου, που μου δίνεις τόσες ομορ-

φιές!!!

Σε παρακαλώ, μην μου πάρεις την υγεία μου...

Έχε με πάντοτε υπό την σκέπην σου.

Κι εγώ θα σε υμνώ, όπως πάντα, για πάντα, με την

γλώσσα μου, και την δική μου ψυχή!!!
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Νικόλαος Σ. Χρόνης

Απόμαχος Πλοίαρχος

Φ ύ σ η  κ α ι  Σ τ ο χ α σ μ ο ί . . .

Συνέχεια από το φύλλο 83

Στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», στις 5 Ιανουαρίου 1913
ένας ανώνυμος τραυματίας που επέζησε των μαχών,
αναφέρεται στις τελευταίες στιγμές του Νιού-
μπολντ:

«Ο λόχος του έδινεν μάχην παρά τον Προφήτην

Ηλίαν. Οι διμοιρίαι του λόχου είχον ταχθή καταλλή-

λως προς απόκρουσιν του εχθρού. Ο Νιούμπολδ, ανε-

ζήτησεν μιαν θέσιν πλεονεκτικήν. Ήθελε να είναι

ψηλά δια να βλέπη καλά. Και ανερριχήθη εις την πλα-

γιάν του διπλανού βουνού. Εκεί εδέχθη χάλαζαν σφαι-

ρών, αι οποίαι τίποτε δεν του προσέθεσαν εις συ-

γκίνησιν. Ετοποθετήθη πίσω από έναν βράχον, ήνα-

ψε το τσιμπουκάκι του, το εστήριξεν εις το αριστε-

ρόν άκρον των χειλέων του και ήρχισεν να πυροβο-

λή χωρίς να βιάζεται.

Εσκόπευε καλά και επυροβόλει…ήτο γενναίος εις

τα όλα του. Το εχθρικό πολυβόλον εμαίνετο εναντίον

του και ο καπνός από το τσιμπουκάκι του εξηκολού-

θει να δίδη στόχον…δεν επτοήθη ούτε από την χά-

λαζαν των οβίδων, αι οποίαι ερρίπτετο προς το μέρος

του. Ο Νιούμπολδ εξηκολούθει πάντοτε να πυροβο-

λή μετά την καλήν σκόπευσιν, έως ότου μια εχθρική

σφαίρα του αφήρεσεν τον λόγον. Εκεί οπίσω από τον

βράχον του Ηπειρωτικού βουνού έσβυσεν η ζωή του

Νιούμπολδ, χωρίς να σβύση και το όνειρόν του. Το

σώμα του αναπαύεται ήδη μακαρίως εις τους κόλπους

της δευτέρας του μητρός, η οποία με εξαιρετικόν πό-

νον το περιπτύσσεται».

Το μνημόσυνο στο Λονδίνο
Δύο μέρες πριν, η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», στις 3 Ια-

νουαρίου 1913, σε ανταπόκρισή της από το Λονδί-
νο αναφέρεται στην επιμνημόσυνη δέηση που ετε-
λέσθη σε εκκλησία στο Λονδίνο, υπέρ της αναπαύ-
σεως της ψυχής του Νιούμπολδ. Στην επιμνημόσυ-
νη δέηση παρέστη και ο τότε Πρωθυπουργός της
Ελλάδος Ελευθέριος Βενιζέλος:

«Λονδίνον, 2 Ιανουαρίου. Επιμνημόσυνος ιερουρ-

γία ετελέσθη σήμερον ενταύθα υπέρ του εν Ηπείρω

πεσόντος Άγγλου ήρωος Πάλμερ Νιούμπολδ. Κατά την

δέησιν παρίσταντο οι γονείς και αι αδελφαί του τε-

θνεώτος. Παρευρέθησαν ωσαύτως ο κ. Βενιζέλος, ο

κ. Γεννάδιος, ο κ. Σκουλούδης…πλήθος άπειρον

Αγγλοελλήνων είχε κατακλύσει τον ναόν… η συγκί-

νησις υπήρξε μεγίστη. Μια κυρία ωλοφύρετο. Είτα ο

εφημέριος από του άμβωνος εξεφώνησεν επιμνη-

μόσυνον λόγον, εξάρας τα υψηλά ιδεώδη του ιδεώ-

δη Νιούμπολδ, συνδυαζόμενα προς την εγκόσμιον

πρακτικότητα… εθυσίασεν την ζωήν αυτού υπέρ της

ελευθερίας των Ελλήνων, συνδεομένων αείποτε

μετά των Βρεττανών δι’ισχυροτάτης φιλίας. Η ευγε-

νής ψυχή του μεταστάντος πτερουγίζει ήδη υπερά-

νω των τειχών των Ιωαννίνων, δεομένη υπέρ της

ελευθερίας των Ελλήνων».   

Η εφημερίδα Evening Post της Αυστραλίας και της
Νέας Ζηλανδίας, στις 15 Φεβρουαρίου 1913, σε αντα-
πόκριση του Πρακτορείου Ρώυτερ από την Αθήνα,
αφιερώνει τετράστηλο αναφέροντας σχετικά για
τον Νιούμπολντ:

«Ο θάνατος του κυρίου Πάλμερ Νούμπολντ ενός

εξέχοντος των Φιλελευθέρων του Μπίρμιχαμ και μέ-

λους της Βαλκανικής Επιτροπής, ο οποίος σκοτώθη-

κε πολεμώντας, ανδρείως σε μάχη στον Προφήτη

Ηλία, κοντά στα Γιάννενα, έγινε εδώ αιτία για μεγά-

λη λύπη. Ο κ. Νιούμπολντ ο οποίος έχει κερδίσει την

αγάπη μας και την εκτίμηση του καθενός είχε λάβει

μέρος στην εκστρατεία του 1897…Αν και ήταν μόνον

40 χρονών τη χρονιά του θανάτου του, φαινόταν πιο

μεγάλος, αλλά αυτό ήταν γιατί είχε ζήσει κάθε χρό-

νο της ζωής του πολεμώντας για κάποια αιτία στην

οποία πίστευε με την καρδιά του και με την ψυχή

του…»

Αντίστοιχα αφιερώματα in memoriam, για τον Νι-
ούμπολντ, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, στις 3 Φε-
βρουαρίου 1913, καταγράφονται και σε άλλες εφη-
μερίδες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας:
Ashburton Guardian, Hawera and Normandy Star,
Poverty Bay Herald, Wairapa Daily Times, αλλά και σε
αγγλικές εφημερίδες.

Οι πρόσφατες έρευνες που διεξήγαγα, για τον εντο-
πισμό του σημείου ταφής του Νιούμπολντ, δεν κα-
τέληξαν πουθενά, λόγω ελλείψεως επαρκών στοι-
χείων, ουτως ώστε να μπορέσω να ταυτοποιήσω, το
ακριβές σημείο ταφής, του ηρωικού μαχητή από την
Αγγλία. Το πιο πιθανόν, είναι να βρίσκεται θαμμένος

μαζί με τους νεκρούς συναδέλφους του στρατιώτες,
στον τύμβο που έχει χτιστεί, μέσα στο δασάκι στο
Αβγό, στην Εθνική οδό Ιωαννίνων – Αθηνών. 

Και πραγματικά, αυτό θα πρέπει να ισχύει, γιατί από
προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής,
από γενιά σε γενιά, γνωρίζουμε ότι μετά το πέρας των
πολεμικών επιχειρήσεων, οι πιο πολλοί νεκροί έλ-
ληνες στρατιωτικοί από τις μάχες της Μανωλιάσας και
τα άλλα πεδία μάχης, μεταφέρθηκαν και τάφηκαν
στον τύμβο, στο Αβγό, ενώ κάποιοι άλλοι, στο Εμίν
Αγά.

Ένα άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που προκύπτει για
τον Νιούμπολντ, προέρχεται από την γιαννιώτικη εφη-
μερίδα «ΗΠΕΙΡΟΣ», στις 7 Ιουλίου 1920 η οποία ανα-
φέρει πως:

«ο ευγενής πατήρ του ελθών μετά τον πόλεμον έλα-

βεν τας φωτογραφίας του τάφου του ενδόξου υιού

του και της οδού δια της οποίας ο Δήμος ημών ετί-

μησεν τον ήρωα και απήλθεν περήφανος…»

Σήμερα 
Ο δρόμος που φέρει σήμερα το όνομα του, βρί-

σκεται στην συνοικία στους Αμπελόκηπους, ενώ η
μαρμάρινη αναθηματική στήλη, που ενεγέρθηκε τι-
μητικά το 1920, από τον δήμο Ιωαννίνων, υπάρχει
πίσω από το Ρολόι της Πλατείας και αναγράφει με κε-
φαλαία γράμματα: «Η Ήπειρος εις τους υπέρ αυτής
πεσόντας Άγγλους», ενώ στην βάση της στήλης μπο-
ρεί να διακρίνει κανείς χαραγμένα τα ονόματα των
άγγλων εθελοντών Χάρυ που σκοτώθηκε το 1897 στα
Πέντε Πηγάδια και του Νιούμπολντ που σκοτώθηκε
το 1912.

Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια, από την απε-
λευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό και σί-
γουρα όλοι μας θα μνημονεύσουμε τους ηρωικούς
μαχητές, ανάμεσά τους και τον Νιούμπολντ, που θυ-
σιάστηκαν, για την απελευθέρωση της πόλης. Ας γί-
νουμε ανώνυμοι προσκυνητές, κάποια μέρα και ας
σταθούμε ευλαβικά, στα κενοτάφια και να αναλογι-
σθούμε τις ευγενικές μορφές και τη χαμένη νιότη αυ-
τών των μαχητών, για να γαληνέψουμε τις προσδο-
κίες μας, σ΄ αυτά τα δύσκολα σημεία των καιρών που
περνάει ο κόσμος στην πατρίδα μας.

Τέλος

Του Αλέκου Ράπτη

«Πεθαίνοντας στη Μανωλιάσσα»

Η δυνατή βροχή σταμάτησε

Η ατμόσφαιρα καθάρισε

Και η φύση αναθάρρησε...“

“



Συνέχεια από το

προηγούμενο φύλλο

V. Tμήμα Σκάλας Παραμυθιάς

Πλην των πληροφοριών του διοικητού του απο-
σπάσματος Ολύτσικα ότι εχθρική δύναμις εβάδιζε
προς Ελευθεροχώριον (Σκάλα Παραμυθιάς) και ο Νο-
μάρχης Κερκύρας ετηλεγράφησε την 19ην Δεκεμβρί-
ου εις το Αρχηγείον ότι οι τσάμηδες αλβανοί της ε-
παρχίας Φιλιατών εκινούντο ωσαύτως προς την αυ-
τήν περιοχήν. Κατόπιν τούτου διετέθη αυθημερόν εκ
Φιλιππιάδος υπό του Αρχηγείου εις το εις Ελευθερο-
χώριον μικρόν τμήμα ενίσχυσις εξ 106 ανδρών και
ούτω απετελέσθη δύναμις λόχου. Επίσης, η ίλη Ιππι-
κού απεστάλη προς την περιοχήν Σουλίου δι’ ανα-
γνωρίσεως, λόχος δε καταρτισθείς εις Φιλιππιάδα α-
πεστάλη προς τον Αχέρωνα ποταμόν, υπαχθέντων υ-
πό τας διαταγάς αυτού απάντων των λοιπών τμημά-
των της περιφέρειας.

Την 24ην Δ/βρίου εχθρική δύναμις αρκούντως ση-
μαντική επετέθη κατά του λόχου του κατέχοντος θέ-
σεις εις Σέλιανην και Σκάλαν Παραμυθιάς, κατόπιν δε
βραχείας συμπλοκής, κατέλαβε τα χωρία ταύτα του
λόχου υποχωρήσεως εις Πατούσι, Βαλανιδιά και Παρ-
δαλίτσα.

VI. Περιοχή Αχέρωνος

Τα εκεί εθελοντικά σώματα προσκόπων υπήχθησαν
την 18ην Δεκεμβρίου υπό τας διαταγάς αξιωματικού.
Την 21ην Δ/βρίου τόσον τα σώματα ταύτα όσον και τα
εις Σκάλαν Παραμυθιάς τοιαύτα ετάχθησαν 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 ανεξάρ-
τητον τάγμα πεζικού, όπερ έλαβεν εντολήν εν συ-
νεργασία μετά των εθελοντικών τμημάτων, να καλύ-
πτη τον κάτω ρουν του Αχέρωνος. Εκ του τάγματος
τούτου είς λόχος διετάχθη ν’ αχθή αμέσως εις τον
Αχέρωνα ποταμόν κατόπιν αιτήσεως του αρχηγού
των εθελοντικών τμημάτων των δρώντων εις τον κά-
τω ρουν του Αχέρωνος.

Συνεπεία όμως νεωτέρων πληροφοριών περί προ-
ελάσεως εχθρικών τμημάτων και απειλής καταλήψε-
ως της κορυφής του Ζαβρούχου, το Αρχηγείον την
26ην Δ/βρίου εξέδωκε διαταγήν, δι’ ής συνεκρότει
μικτόν απόσπασμα: 1) εκ των δύο ταγμάτων (μείον

διλοχίας) των παραμενόντων εις Χάνι Φτε-
λιάς εν εφεδρεία, άτινα ήχθησαν εις Φιλιπ-
πιάδα, 2) εκ του εις Λούρον συγκροτουμέ-
νου 1ου ανεξαρτήτου τάγματος πεζικού, 3)
εκ του εις Παρδαλίτσαν της περιοχής Σκάλας
Παραμυθιάς λόχου πεζικού, 4) εκ των εθε-
λοντικών σωμάτων κάτω ρου του Αχέρωνος,
5) εκ τριών λυομένων πυροβόλων Κρουπ και
6) ουλαμού ιππικού, με εντολήν της καλύ-
ψεως του άκρου αριστερού και εκκαθαρίσε-
ως της περιοχής εκ των εκεί δρώντων εχθρι-
κών τμημάτων. Διετάχθη μάλιστα την ιδίαν
ημέραν το 1ον ανεξ. τάγμα πεζικού να εκκι-
νήση δια το χωρίον Λούρον συνοδευόμενον υπό ου-
λαμού 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 ό-
ρος λόχος.

Την 30ην Δ/βρίου έν τάγμα του αποσπάσματος
τούτου υποστηριζόμενον υπό ουλαμού πυροβολι-
κού επετέθη εκ  Βουβοποτάμου προς Γλυκύ, διελθόν
δε τον Αχέρωνα ποταμόν κατέλαβε κατόπιν ισχυράς
εχθρικής αντιστάσεως, το χωρίον τούτο. Τέσσαρα ε-
θελοντικά σώματα κινηθέντα την ιδίαν ημέραν προς
το όρος Ζαβρούχον, κατέλαβον κατά την επομένην
την κορυφήν Προφήτης Ηλίας.

Την 31ην Δ/βρίου η επίθεσις του αποσπάσματος ε-
ξηκολούθησε προς Χόικα. Έν τάγμα του αποσπάσμα-
τος ως και δύο έτι λόχοι των ετέρων ταγμάτων, τη υ-
ποστηρίξει ουλαμού πυροβολικού, κατέλαβον την
Χόικαν, εκδιώξαντα τον εχθρόν προς Γαρδίκιον. Τοι-
ουτοτρόπως εξακαθαρίσθη η περιοχή του Φαναρίου
εκ των εχθρικών τμημάτων, τεθέντων προς τον σκο-
πόν τούτον υπό τας διαταγάς του αποσπάσματος και
όλων των δυτικώς του Σουλίου σωμάτων.

Την 2αν Ιανουαρίου το απόσπασμα επετέθη προς
Γαρδίκι, όπερ και κατέλαβε εκτοπισθέντος εκείθεν
του εχθρού. Ωσαύτως έτερα εθελοντικά σώματα ε-
πετέθησαν εκ Γιαννούζι προς Καστρί της περιοχής
του Φαναρίου, διαδοχικώς δ’ απωθούντα τα τουρκικά
τμήματα, τη συνδρομή του ορειβατικού ουλαμού του
αποσπάσματος, κατέλαβον το Καστρί. Μετά την κα-
τάληψιν αυτού, τα εθελοντικά σώματα εξεκαθάρισαν
άπαν το βορείως του Καστρί έδαφος, καταλαβόντα τα
χωρία Γορίτσα, Κωρονόπουλον, Κορώνι και Τουρκο-
πάλουκον.

Ούτω ο κάτω ρους του Αχέρωνος, εξησφαλίσθη εξ
αμφοτέρων των οχθών, πλην όμως δια περαιτέρω
προς βορράν επιθετικήν ενέργειαν και ειδικώς δια
την κατάληψιν της Παραμυθιάς εζητήθη εκ μέρους
του αποσπάσματος ενίσχυσις εκ τάγματος τουρκικού
στρατού.

Το Αρχηγείον Στρατού Ηπείρου εν τω μεταξύ είχε
διατάξει τον αφιχθέντα εκ Πρεβέζης εις Λούρον ου-
λαμόν λυομένων πυροβόλων να αχθή προς Γλυκύ εις
ενίσχυσιν του αποσπάσματος.

Επί πλέον εις Λούρον είχεν παραμείνει και το ΙΙ/7
τάγμα της αφιχθεί-
σης VΙ Μεραρχίας
με τον σκοπόν να
διατεθή και τούτο
προς την κατεύ-
θυνσιν ταύτην του
Αχέρωνος εάν πα-
ρίστατο ανάγκη.

Το τάγμα τούτο
διετάχθη την 2αν
Ιανουαρίου να α-
χθή προς ενίσχυσιν

του αποσπάσματος, όπερ έλαβε την εντολήν κατα-
λήψες της Παραμυθιάς. Επί πλέον δε διετάσσετο και
ερυθμίζετο ενέργεια προς κατάληψιν της πέραν της
Παραμυθιάς περιοχής προς την διεύθυνσιν του Καλα-
μά.

VII. Xειμάρρα

Την 28ην Δεκεμβρίου εγένετο συμπλοκή εις θέσιν
Γκρόπα της περιφερείας Λογαρά, αρχίσασα από της
10ης ώρας και διαρκέσασα μέχρι της δύσεως του ηλί-
ου. Τελικώς τη υποστηρίξει πολεμικών πλοίων του
στόλου του Ιονίου, οι Τούρκοι απεκρούσθησαν.

VIII. Νέα οργάνωσις Διοικήσεως και προπαρα-

σκευή της επιθέσεως.

1) Η Κυβέρνησις, ίνα μή η αντικατάστασις του αρχη-
γού του Στρατού Ηπείρου νομισθή ως αποτυχία των
εν Ηπείρω επιχειρήσεων, απεφάσισε να διατηρήσει
την αυτήν διοίκησιν, αντικαθιστώσα μόνον το επιτε-
λείον αυτής. Τας αποφάσεις της ταύτας κατέστησε
γνωστάς την 16 Δεκεμβρίου τόσον εις τον Βασιλέα ό-
σον και τον Αρχηγόν του Στρατού Μακεδονίας. Ο τε-
λευταίος όμως, θεωρών υπεύθυνον της παρατάσεως
του εν Ηπείρω αγώνος και της κακής αυτού διευθύν-
σεως αποκλειστικώς και μόνον τον εκεί αρχηγόν, α-
πήντησεν εις το Υπουργείον επιμένων εις τας αρχικάς
του υποδείξεις περί αλλαγής του διοικητού του Στρα-
τού Ηπείρου δια του Διοικητού της IV Μεραρχίας.

Τελικώς, επιμονή της Κυβερνήσεως, παρέμεινεν ο
αυτός Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου, εγκριθείσης
μόνον της αιτήσεώς του περί προσλήψεως ως επιτε-
λάρχου του διοικητού της ΙΙ Μεραρχίας. Ο νεοδιορι-
σθείς επιτελάρχης, παραλαβών μεθ’ εαυτού και αριθ-
μόν τινα επιτελών εκ του Στρατηγείου της ΙΙ Μεραρ-
χίας και παραδώσας την διοίκησιν της Μεραρχίας του
εις τον αρχαιότερον συν/χην, διοικητήν του 2ου
συν/τος πεδ. πυρ/κού, ανεχώρησε την 19ην Δ/βρίου
εις Φιλιππιάδα προς ανάληψιν των νέων του καθηκό-
ντων. Εις τους αντικατασταθέντας τέως αρχηγόν και
υπαρχηγόν του Επιτελείου ανετέθησαν, εις μεν τον
πρώτον η διοίκησις των εν Αετορράχη 4 ευζωνικών
ταγμάτων, εις δε τον δεύτερον η διοίκησις του συ-
γκροτηθέντος μηχανικού Στρατού Ηπείρου.

Την 20ην Δ/βρίου ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου,
εν συνεχεία της μελέτης της προπαρασκευαζομένης
επιχειρήσεως, διέταξε την IV Μεραρχίαν, όπως προ-
βή δι’ αξιωματικού επιτελούς εις αναγνωρίσιν προς ε-
ξακρίβωσιν του δυνατού αναλήψεως επιθετικής ε-
νεργείας κατά των υψωμάτων Τσούκας, υπό μιας Με-
ραρχίας μελλούσης να κινηθή δια των δυτικώς του
Ολύτσικα οδεύσεων.

Εις τοιαύτην όμως δια του αριστερού ενέργειαν α-
ντετίθετο ο νέος Επιτελάρχης, όστις την επομένην
21ην Δ/βρίου, υπέβαλεν έγγραφον υπόμνημα προς
τον Αρχηγόν του Στρατού Ηπείρου, δι’ ού αποκλείων
πάντα έτερον τρόπον ενεργείας, ως κατ’ εξοχήν πα-
ρακεκινδυνευμένον, υπεδείκνυεν ως μόνην και δυ-
νατήν ενέργειαν δια την εκπόρθησιν των Ιωαννίνων
την κατά μέτωπον και δή κατά Μπιζανίου επίθεσιν.

Η συνέχεια στο επόμενο
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αγώνα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μανωλιάσσα
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Στρατού.

Η μάχη της Μανωλιάσσας
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Άκρον άωτον
Άωτον, σύμφωνα με τα λεξικά, είναι ο «λε-

πτότατος χνους των μαλλιών ή του λιναριού».

Το άκρον άωτον σήμερα χρησιμοποιείται

με τη σημασία του ακραίου, του κορυφαίου,

του υπέρτατου ορίου, του έσχατου σημείου.

Π.χ. «το άκρον άωτον της βλακείας», «το ά-

κρον άωτον του κυνισμού», «το άκρον άωτον

της τσιγκουνιάς» κ.τ.λ.

Έβαλε το κεφάλι του στον τρουβά
Στη βυζαντινή εποχή, όταν οι νησιώτες πιά-

νανε κανένα ληστή, εγκληματία ή πειρατή, του

κόβανε το κεφάλι, το βάζανε μέσα σε έναν

τρουβά (ντρουβά, ντορβά  τουρκικά torba =

μικρός σάκος), το παστώνανε με μπόλικο αλά-

τι για να μη βρομίσει και το στέλνανε στην

Κωνσταντινούπολη.

Το έθιμο αυτό έμεινε αργότερα επί τουρκο-

κρατίας, αλλά και αργότερα στα πρώτα χρό-

νια μετά την επανάσταση, τότε που η ληστο-

κρατία βασιλευσε στην ελληνική ύπαιθρο.

Όταν κάποιος σκότωνε έναν επικηρυγμένον

ληστή, του έκοβε το κεφάλι, το έβαζε σε έναν

ντρουβά και το παρέδιδε στις Αρχές και εισέ-

πραττε το ποσόν της επικήρυξης ή έπαιρνε α-

μνηστία, αν ήταν και ίδιος ληστής.

Η φράση χρησιμοποιείται σήμερα για άτο-

μο που με τις ενέργειές του διακινδυνεύει τη

ζωή του (το κεφάλι του). Η φράση λοιπόν, λέ-

γεται για κάποιον που εκτίθεται επικινδύνως,

για κάποιον που «τα παίζει όλα για όλα».

Αλλού με τρίβεις, δέσποτα,

κι αλλού ‘χω τον πόνο
Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση (Ν. Πολίτη

«Παραδόσεις») μια γυναίκα αγαπούσε τρελά

έναν καλόγερο και από ντροπή δε τολμούσε

να του το πει στα ίδια.

Μια μέρα λοιπόν, έκανε πως ήταν άρρωστη

και πως πονάει πολύ η πλάτη της και έτσι πα-

ρακάλεσε τον καλόγερο, μια και ήταν μόνη,

να την τρίψει, για να της φύγει ο πόνος. Ο κα-

λόγερος απονήρευτος, την έτριβε αρκετή ώρα

στην πλάτη.

Τότε εκείνη έχασε την υπομονή της και του

το είπε: «Αλλού με τρίβεις, δέσποτα, κι αλλού

‘χω τον πόνο».
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Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Κλαπάτσα (η): Αρρώστια των προβάτων. 

Κλαρίζω: Κόβω τα κλαδιά δένδρου. 

Κρεμανταλάς: Ξερό και διχαλωτό ξύλο

μπηγμένο στο χώμα έξω από το κονάκι για να

κρεμούν τις καρδάρες με το γάλα και να μην

το φθάνουν τα σκυλιά και τα φίδια.

Μαξούλι: (το): Το εισόδημα από το γάλα ή α-

πό τα μαλλιά των αιγοπροβάτων.

Ρούτα: Προβατίνα με κοντό μαλλί

Μπουτσκοκάλεσα: Προβατίνα καστανή ως

καστανόμαυρη. 

Τομάρια (τα): Τα δέρματα των προβάτων ή

γιδιών. 

Φλόρα (η): Ολόασπρη γίδα.

Τσάρκος (ο): Ο παιδικός σταθμός της στά-

νης. Μια καλύβα που βάζουν τα νεογέννητα

αρνιά, όταν οι μανάδες τους πάνε για βοσκή.

Ευαίσθητο κι ευάλωτο σαν πουλί κάθε ξενιτεμένο
παιδί, τον ακολουθεί η έννοια των που μένουν πίσω:

Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο

η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ έχω τον καημό σου.

Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω1;

Σου μήλο σέπεται2, κυδώνι μαραγκιάζει3,4

σου στέλνω και το δάκρυ μου σ’ ένα φτενό μαντίλι.

Το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει το μαντίλι5.

Σηκώνομαι τη χαραυγή γιατ’ ύπνο δεν ευρίσκω

και βλέπω τις γειτόνισσες και τις καλοτυχίζω6

με τα μωρά στην αγκαλιά να τα γλυκοβυζαίνουν.

Με πιάνει το παράπονο, το παραθύρι κλείνω

και μπαίνω μέσα κάθομαι και μαύρα δάκρυα χύνω.

Ο γάμος στην ξενιτιά ήταν σύμβολο μη επιστροφής
στα πάτρια εδάφη. Βέβαια πολλές φορές ήταν αυτο-
σκοπός. Αλλά, ακόμα και τότε δεν έπαυε να μην είναι
πικρός. Λυτρωμός ήταν ένα γράμμα στην αγράμματη
“ξομολογήτρα μάν που έμενε πίσω - γι’ αυτό και της
γράφει λίγα λόγια” (“ψιλή γραφή”):

Μαύρο μου χελιδόνι από την Αραπιά

κι άσπρο μου περιστέρι από τα Γιάννινα7

αυτού ψηλά που πάτε για χαμηλώσετε

χαμήλωστε τα φτέρουγα, να κόψω ένα φτερό,

να κόψω μια φτερούγα από τη φτερωτή,

να γράψω ένα γράμμα και μια ψιλή γραφή,

στη δόλα μου τη μάνα, να μη με καρτερεί8

να στείλω στην αγάπη μου, για να με θυμηθεί.

Εμένα με παντρεύουνε εδώ στην ξενιτιά

μου δίνουν μια γυναίκα, μια μάγισσας παιδί.9

Σίντας κινώ για νάρθω, χιόνια και βροχές,

σίντας γυρίζω πίσω, ήλιος και ξαστεριά.

Κακοπάντρεμα το θεωρούσαν το προξενιό με άντρα
που αργά ή γρήγορα θα έφευγε για τα ξένα. Ήταν ά-
ντρας που τα έφερνε δύσκολα βόλτα γι’ αυτό.

1 Προβοδίζω < αρχαίο προευοδόω = κατευοδώνω, ξε-

προβοδίζω, βγάζω μέχρι την εξώπορτα.
2 σέπομαι < αρχαίο σήπομαι = σαπίζω.
3 μαραγκιάζω = μαραίνω, μαραίνομαι, χάνω τη δροσιά

μου, γερνώ, κουράζομαι.
4 Κατ’ άλλους: αν στείλω μήλο σέπεται, κυδώνι μαραγκιά-

ζει.
5 Στίχος που αργότερα πέρασε και στο λαϊκό μας τραγού-

δι:

Τα δάκρυά μου είναι καυτά σου κάψαν το μαντίλι

και τα φιλιά μου είναι πικρά σου πίκραναν τα χείλη...

(Βαγγ. Γκούφας)
6 καλοτυχίζω = μακαρίζω κάποιον για την καλή του τύχη
7 Κατ’ άλλους: κι άσπρα μου περιστέρια απ’ τη Μοσκοπιά
8 Κατ’ άλλους: να στείλω στη μανούλα μου, να μη με καρ-

τερεί
9 Η: Μου’δώσαν μια γυναίκα, κόρη της μάγισσας.

ΤΗΣ ΚΥΡΑ-ΦΡΟΣΥΝΗΣ

Το δράμα της κυρα-Φροσύνης στα μαύρα Γιάννενα,
τα “από της Τουρκαλβανιτιάς το λύκο σαστισμένα” εί-
ναι γνωστό. Ας το επαναλάβουμε:

Η Φροσύνη ήταν μια όμορφη αριστοκράτισσα, με
“ευρωπαϊκούς” τρόπους και φινέτσα. Λέει το δημοτι-
κό:

Άλλη καμιά δεν φόρεσε το λιαχουρί φουστάνι,

πρώτη η Φροσύνη το’βαλε και βγήκε για σεργιάνι...

Είχε ζήσει αρκετό καιρό στη Βενετία. Εκεί μυήθηκε
στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Μπήκε σε επα-
ναστατική οργάνωση. Ερχόμενη, λοιπόν, στα Γιάννε-
να, η δυναμική προσωπικότητά της σήμανε συναγερ-
μό για τις μικροαστές γυναίκες της περιοχής. Έτσι, κα-
ταγγέλθηκε από τη γυναίκα του γιου του Αλή, του
Μουχτάρ, ότι είχε σχέσεις με τον άντρα της, τότε που
αυτός έλειπε σε εκστρατεία στον Δούναβη!

Συνολικά 17 γυναίκες πνίγηκαν στη λίμνη τότε!
Αυτό δεν άφησε ασυγκίνητη τη δημοτικιά μούσα, η

οποία όμως δεν ανέφερε ποτέ τίποτε για καμιά από τις
άλλες μαρτύρισσες! Τέτοια ήταν η προσωπικότητα της
Φροσύνης που τις επισκίασε όλες! Αναφέρεται ως κο-
ρυφαία του τραγικού χορού, όπως η Δέσπω στις Σου-
λιώτισσες. Τα μοιρολόγια που γράφηκαν γι’ αυτήν ή-
ταν φωνές διαμαρτυρίας κατά του τύραννου της Ηπεί-
ρου. Ήταν δίστιχα με ρίμες και με γυρίσματα. Γιαννιώ-
τικα τραγούδια με καθαρά γνωρίσματα ηπειρώτικων,
πλατύτερες όμως συνθέσεις, γιατί το μαντάτο έπρεπε
να ταξιδέψει σ’ όλη την Ελλάδα.

Έλεγε η διαλάληση:
Τα μάθατε τι γίνηκε στα Γιάννενα στη λίμη,

που πνίξανε τς αρχόντισσες και την κυρα-Φροσύνη;

Αχ, Φροσύνη παινεμένη τι κακό ’παθες η καημένη...

Λέγει κι ο συμπονετικός λαϊκός ποιητής:

Χίλια καντάρια ζάχαρη θα ρίξω μεσ’ στη λίμη

για να γλυκάνει το νερό, να πιει η κυρα-Φροσύνη...

Ηπειρώτικο
ποιμενικό
λεξιλόγιο

Δημοτικά τραγούδια

Παροιμ ιώδεις
εκφράσεις

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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Δούλιψι να τρώς, κι κρύψι να’ης

Αγαπητοί συγχωριανοί, 

φίλες και φίλοι, γεια σας

�Ο Μάιος του 2014 ήταν ο μήνας των εκλογών

αφού είχαμε δημοτικές, περιφερειακές και ευ-

ρωβουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες αποφάσισαν και

εξέλεξαν τους νέους εκπροσώπους σε δήμους, περι-

φέρειες και ευρωβουλή, για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Νέος δήμαρχος Ιωαννίνων εξελέγη ο κος Θωμάς

Μπέγκας και περιφερειάρχης Ηπείρου ο κος Αλέ-

ξανδρος Καχριμάνης. Ελπίζουμε οι εκλεγέντες να υ-

περασπίσουν τα συμφέροντα των πολιτών. 

�Στις 13 Απριλίου 2014, άφησε την τελευταία

του πνοή ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλη-

τος Σετάκης. Υπηρέτησε την Εκκλησία επί 40 χρόνια,

από το 1975, με συνέπεια και σύμφωνα με τις αρχές

που ο ίδιος καθόρισε, φρόντισε για τα επίγεια των αν-

θρώπων περισσότερο και λιγότερο για τα επουράνια.

Οι εκλογές της Ιεράς Συνόδου στις 25 Ιουνίου 2014, α-

νέδειξαν νέο Μητροπολίτη τον πρωτοσύγκελο της

Αρχιεπισκοπής Μάξιμο Παπαγιάννη, ετών 45. Αμέ-

σως μετά την εκλογή του, ο νέος Μητροπολίτης Ιωαν-

νίνων δήλωσε: «Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για

την αγάπη του ποιμνίου μου». Η ενθρόνιση του Μητρο-

πολίτη έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου 2014. 

�Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φετινό κα-

λοκαίρι είτε θα κυλίσει αρκετά ψυχρό με πιο

πολλές βροχές στην Ευρώπη, είτε θα κυλίσει με αρκε-

τούς καύσωνες και πολύ λίγες βροχές. Επισημαίνουν

δε, πως τα λεγόμενα περί θέρμανσης του πλανήτη, ί-

σως μέσα στην επόμενη δεκαετία να ανατραπούν           

Oι επιστήμονες φαίνεται να μην είναι τόσο σίγου-

ροι για το ότι το καλοκαίρι φέτος θα είναι αρκετά ζε-

στό, λέγοντας πως δεν μπορούμε με ακρίβεια να

έχουμε τη πρόγνωση τόσο του καιρού όσο και των θερ-

μοκρασιών του φετινού καλοκαιριού, λόγω του ότι τα

τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε, δεν μπορούν να κά-

νουν κάτι τέτοιο. Μόνο μέσω παρατηρήσεων και εν-

δείξεων της υπάρχουσας διάταξης των συστημάτων

αλλά και καιρικών συνθηκών, μπορούμε να βγάλου-

με κάποια συμπεράσματα, τα οποία όμως μπορεί και

να μη βγουν στη πράξη. Η φύση είναι απρόβλεπτη.

Οι επιστήμονες συμπεραίνουν, πως με βάση τις τω-

ρινές συνθήκες που επικρατούν σε όλο το βόρειο ημι-

σφαίριο, το φετινό καλοκαίρι θα κυλίσει πιθανότατα

φυσιολογικά με λίγους καύσωνες και αρκετά σκα-

μπανεβάσματα στις θερμοκρασίες, 

Τονίζουμε πάλι, πως οι κρύες μάζες στο βόρειο πόλο

είναι αρκετά ενισχυμένες για την εποχή και ανά

πάσα στιγμή σε κάθε αλλαγή της διάταξης των συ-

στημάτων, μπορούν να ρίξουν σε όλη την Ευρώπη τη

θερμοκρασία. Απλά τώρα η διάταξη που επικρατεί στην

Ευρώπη, ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων αέριων μα-

ζών από τη βόρεια Αφρική, καρφί προς τη χώρα μας

και τα Βαλκάνια. Έτσι οι θερμότερες μάζες εγκλω-

βίζονται στη περιοχή μας, ενώ οι ψυχρότερες μάζες

εγκλωβίζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Όλα είναι θέμα διατάξεων των καιρικών συστημά-

των και όχι κλιματικής αλλαγής, όπως ορισμένοι θε-

ωρούν. Αυτό το λένε επιστήμονες από πολλές χώρες.

Για παράδειγμα φέτος το Χειμώνα, ολόκληρη η Ευ-

ρώπη πάγωσε στη κυριολεξία, εκτός από την χώρα μας,

τη Πορτογαλία και την Ισπανία, λόγω του ότι η διάταξη

των συστημάτων επέτρεψε τις πιο θερμές μάζες να επη-

ρεάζουν εμάς και τις πιο ψυχρές να επηρεάζουν την

υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλες χρονιές συνέβαινε το ακρι-

βώς αντίθετο. Ας αφήσουμε λοιπόν τις θεωρίες και ας

δούμε στο πέρασμα του καλοκαιριού τι θα ισχύσει τε-

λικά. Όπως σας είπαμε, με τη φύση δεν μπορεί κανείς

να τα βάλει.

�Το ταπεινό γαϊδουράκι με το πλούσιο γάλα

Τον τελευταίο καιρό, πολύς λόγος γίνεται για

το γαϊδουρινό γάλα. Ειδικοί επιστήμονες και άλλοι

διαιτολόγοι, έχουν διαπιστώσει ότι το γάλα αυτό είναι

πλούσιο σε ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανι-

σμό ιδιότητες.

Πολλοί λοι-

πόν, πιστεύουν

ότι το «θαυμα-

τουργό» γάλα

της γαϊδούρας,

μπορεί να απο-

τελέσει σημα-

ντική πηγή εσό-

δων, όπως συμ-

βαίνει σε πολ-

λές χώρες του εξωτερικού, όπου υπάρχει ζήτηση, κυ-

ρίως για τις φυσικές φαρμακευτικές του ιδιότητες. Εί-

ναι σχεδόν εφάμιλλο του μητρικού γάλακτος στα θρε-

πτικά συστατικά και έχει χαμηλά λιπαρά. Η θεραπευ-

τική του αξία, που το κάνει μοναδικό, οφείλεται στο ό-

τι περιέχει 10% φυσικό αντιβιοτικό, γι’ αυτό και σε

παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιείται κυρίως σε φάρ-

μακα και καλλυντικά. Στην Ελλάδα, βέβαια, ο περισ-

σότερος κόσμος ακόμα δεν το ξέρει, παρότι το γαϊ-

δουράκι είναι συνυφασμένο με την παράδοσή μας.

Οι περισσότερες ποσότητες γαϊδουρινού γάλακτος

- μια γαϊδούρα δίνει, κατά μέσον όρο, ένα λίτρο την η-

μέρα - πωλούνται κυρίως σε καταστήματα με βιολογι-

κά προϊόντα προς 20 έως 30 ευρώ ανά λίτρο. Στο εξω-

τερικό η τιμή του είναι πολύ υψηλότερη και στο Βέλ-

γιο φτάνει τα 100 ευρώ ανά λίτρο.

Το κόστος αγοράς και τα λειτουργικά έξοδα δια-

τροφής και συντήρησης ενός ζώου, αναλόγως προς το

είδος, την ηλικία κ.τ.λ., δεν είναι και τόσο υψηλό, δε-

δομένου ότι ο γάιδαρος είναι αμιγώς ζώο χορτοφάγο

και παροιμιωδώς ανθεκτικό.

Τούτων δεδομένων, γίνεται προφανές ότι η ανά-

πτυξη της ονοτροφίας θα μπορούσε να συμβάλει τα

μέγιστα στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της υ-

παίθρου. Λαμβανομένου υπόψιν μάλιστα ότι οι καλ-

λιεργούμενες εκτάσεις έχουν εγκαταλειφθεί στην συ-

ντριπτική τους πλειοψηφία, η εξασφάλιση ακόμη και

της «ελεύθερης διατροφής» των ζώων δεν είναι καθό-

λου δύσκολη.

Ιδού λοιπόν, «πεδίον δόξης λαμπρόν» για νέους αν-

θρώπους που έχουν επιχειρηματικές φιλοδοξίες και

θέλουν να εργαστούν με όρεξη και σύστημα σε μία α-

πό τις καινοτόμες παραγωγικές ασχολίες, ικανές να

προσφέρουν διέξοδο στην ανεργία και να τους οδη-

γήσουν σε μια προσοδοφόρα απασχόληση.

�Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου χαρή-

καμε διπλά αφενός με το γάμο της Αναστασίας

Γ. Γούση με τον Αντώνη Δήμου και αφετέρου με το

γάμο του Στέφανου Νάκου με τη Χρυσούλα Παλιού-

ρη και τη βάπτιση της κόρης τους, Ιωάννας. Μας συ-

γκίνησε η παρουσία του Χρήστου Π. Νίκου και της

συζύγου του που ήρθαν από την Αυστραλία για το γά-

μο της εγγονής τους. Το βράδυ της ίδιας μέρας, στη

Ζωοδόχο Πηγή στα Στύρα, Μανωλιασσίτες συναντή-

θηκαν στην ταβέρνα του χωριού όπου τραγούδησαν

και χόρεψαν τα ηπειρώτικα. 

�Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο γενέθλιος τόπος

μας, η Μανωλιάσσα, υποδέχεται τους Μανω-

λιασσίτες από εξωτερικό και εσωτερικό. Όλοι έχου-

με τάμα να βρεθούμε έστω και για λίγο στα πατρικά

μας, να ανταμώσουμε με συγγενείς και φίλους. Δεμέ-

νοι με τον τόπο μας, τον οποίο κουβαλάμε στην καθη-

μερινότητά μας, εμπνεόμενοι από αυτόν, θα δώσουμε

για άλλη μια φορά το παρόν. Η μνήμη μας γεμάτη ει-

κόνες χωραφιών με τα σπαρτά, με μυρωδιές κομμέ-

νου χορταριού, κι εκείνες οι στράτες με τα φορτιάρι-

κα πάνω-κάτω στη γελαδόστρατα και όχι μόνο, πού

τις βάζεις! Τυρί και ψωμί στον τρουβά και μια στη

Φτέρη, μια στον Αϊ-Λιά και μια στα ρόγγια… πλού-

σιος ο κόσμος του καλοκαιριού! 

Το καλοκαίρι είναι Θεού χαρά! Ας γίνει τούτος ο Αύ-

γουστος μήνας κοσμοαντάμωσης.

Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι 

και καλή αντάμωση στο χωριό μας,

Ο παλιός

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 

Ματιές στο παρελθόν

Φωτογραφίες που μας

ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο

Οικογένεια

Δημητρίου Γιωτάκη

(Δημητροβασίλη),

δεκαετία ’60.

Αρχείο

Παύλου Μπέλλου

Απόστολος

Χ. Νάκου

Αρχείο

Γεωργίας Νίκου


