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Άλλοι σκάφτουν κι κλαδεύουν, κι άλλοι πίνουν κι μιθάν.

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.

102 χρόνια

από την

απελευθέρωση

των Ιωαννίνων

Στις 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. θα γίνει

κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων 1912-

1913 στη Μανωλιάσσα. 

Eπάγγελμα γονέων

και σχολική επίδοση
Στη σελίδα 3

Τα νέα από την Τοπική

Κοινότητα Μανωλιάσσας

Στη σελίδα 3

Εκδρομή της Αδελφότητας

στην Πελοπόννησο
Ε

ίναι προαιώνια η δίψα του αν-

θρώπου να ταξιδεύει. Δεν

υπάρχει άνθρωπος να μη ζηλεύ-

ει τον “κοσμογυρισμένο” και να

μην το έχει κρυφό καημό  κι ο

ίδιος να ξεφύγει από τα δεσμά

που τον δένουν με το περιβάλλον

της ρουτίνας, όλο και πιο μεγάλο

ιδανικό μας γίνεται ο Οδυσσέας .

Έτσι λοιπόν και η αδελφότητα

στις 14 Δεκεμβρίου, αποφάσισε

να αφήσει πίσω τα προβλήματα της καθημερινότη-

τας και να περιηγηθεί στην Πελοπόννησο .

Πρώτος σταθμός η πρωτεύουσα της Λακωνίας, η

Σπάρτη, χτισμένη κοντά στη δεξιά όχθη του ποταμού

Ευρώτα. Το ένδοξο παρελθόν της και η κοντινή από-

σταση από το πολυθρύλητο Μυστρά τραβούν την

προσοχή πολλών επισκεπτών.

Δεύτερος σταθμός, με διανυκτέρευση ήταν η Μο-

νεμβασιά, γνωστή στους Φράγκους ως “Μολδαζία”.

Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρού-

ριο επί  του ομωνύμου βράχου της Μονεμβασιάς.

Αποτελεί, στην κυριολεξία, μικρή νησίδα που συν-

δέεται με γέφυρα σε σχηματι-

ζόμενα λαιμό, συνολικού μή-

κους 400μ, με τη σημερινή πα-

ραλία.

Το όνομα της σύνθετο:

“Μονή κ. Έμβασις”. Το παρω-

νύμιο της Μονεμβασιάς είναι

το Γιβραλτάρ της Ανατολής.

Συνέχεια στη σελ.4

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος,
η Αδελφότητα και Τ’ αχνάρια,

σας εύχονται
Καλή Χρονιά!

Γνωρίζοντας την Ελλάδα

Πρόσκληση

Πολιτιστικού Συλλόγου
Στις 21 Φεβρουαρίου 2015, ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Μανωλιάσσας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που

θα πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό κέντρο με ζω-

ντανή δημοτική μουσική. 

Κοπή πίτας 2015
Στις 6 Ιανουαρίου 2015, ανήμερα των Φώτων, ο Π.Σ. Μανωλιάσσας έκοψε

την καθιερωμένη πίτα για το καλό του νέου έτους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί συγχωριανοί μας.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μπέλλου Πολύκαρπου

Νίκου Αθηνάς

Γιωτάκη Παναγιώτη

του Γρηγορίου

Παππά Ευαγγέλου

Γιώτη Αθηνάς

Γούση Δημητρίου του Περι-

κλή

Γιώτη Ευαγγέλου

Ντάφλου Κων/νου του Γεωρ-

γίου

Κολιού Μαρίας

Γούση Δημητρίου

του Αναστασίου

Μπέλλου Βασιλείου 

του Ανασασίου

Μπέλλου Δημητρίου

Γούση Αλεξίου

Ίσκου Αργυρούλας

Ίσκου Ελένης

Αυγέρη Αθηνάς

Γούση Παναγιώτη

Γιωτάκη Αικατερίνας

Πέτρου Θεοχάρη

Γιωτάκη Χαρίκλειας

Γιωτάκη Ευτυχίας

Ντόβα Γεωργίου

Ντόβα Αναστασίας

Γιωτάκη Πέτρου

Γκαλμήνου Αναστασίου

Χρόνη Νικολάου

Ίσκου Νικολάου

Λιόντου Ηλία

Παππά Παύλου

Γιωτάκη Γεωργίου

Παππά Νέστορα

Μπέλλου Βασιλείου του Ευ-

θυμίου

Πέτρου Αθανασίου

Λιόντου Βασιλείου

Λιόντου Θωμά

Ντόβα Κων/νου

Γερογιάννη Γιωτάκη Κων/να

Γιωτάκη Κων/νου 

του Αντωνίου

Γιωτάκη Μιχαήλ 

του Αποστόλου

Αδελφότητα Μανολιασιτών

Αθηνών

• Οι οικογένειες Γιώτη Ιωάν-

νη, Ντάφλου Γεωργίου του

Αγαθοκλή, Μπέλλου Γεωργί-

ου και Μπέλλου Κλέαρχου,

προσέφεραν χρηματικά ποσά

στον Πολιτιστικό Σύλλογο

Μανολιάσας.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Αριστοτέλης 

Γούσης

Στις αρχές Νοεμβρίου

2014, απεβίωσε ο Αριστοτέλης

Αναστασίου Γούσης, σε ηλικία 94

ετών. Άφησε την τελευταία του

πνοή στο νοσοκομείο που νοση-

λευόταν τις τελευταίες μέρες. Η

εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Αγ.

Γεώργιο Μανωλιάσσας.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο

πατήρ Αθανάσιος Ίσκος:
Αγαπητέ μας και αλησμόνητε Αρι-

στοτέλη Γούση

Με πραγματική συγκίνηση και βα-

θύτατο σεβασμό συγκεντρωθήκαμε

σήμερα γύρω από το σκήνωμά σου

και κοντά στην οικογένειά σου φίλοι

και γνωστοί, για να σου απευθύνουμε

τον ύστατο χαιρετισμό και να σε οδη-

γήσουμε στην τελευταία σου κατοικία.

Πενθεί και θλίβεται σήμερα το χω-

ριό μας μαζί με την οικογένειά σου,ς

για την έξοδό σου από τον μάταιο

τούτο κόσμο, και που ανεβαίνεις στα-

θερά, μοναχός και ολόλαμπρος στους

δρόμους τ’ ουρανού και χαίρει η εν

ουρανοίς Εκκλησία για την είσοδό

σου εκεί όπου υπάρχει συνεχής ήχος

καθαρός εορταζόντων. Σήμερα η κα-

θαρή σου ψυχή ανηφορίζει για να μεί-

νει για πάντα στην αιώνια και ατέρμο-

νη χαρά.

Φεύγεις ήσυχος και πλήρης ημε-

ρών αφήνοντας μια μεγάλη παρακατα-

θήκη και κληρονομιά αξιών, ιδεών, ηθι-

κής και δράσης για τις επόμενες γενιές.

Πολλά χαρίσματα κοσμούσαν την

ψυχή σου. Ήσουν ένας άνθρωπος ε-

νάρετος, πραγματικά ελεύθερος, α-

κούραστος και πάντα πρόσχαρος.

Γεννήθηκες και έζησες αρκετά χρό-

νια της ζωής σου εδώ στο χωριό. Πα-

ντρεύτηκες την αείμνηστη Άννα και α-

πέκτησες μαζί της τον Χρήστο, που

δυστυχώς αυτή την περίοδο περνάει

δύσκολες στιγμές και όλοι προσευχό-

μαστε να ξεπεράσει το μαρτυρικό

Γολγοθά του. Την Βούλα και τον Τάσο,

τα οποία και καμάρωνες με κρυφή χα-

ρά και περηφάνια.

Ολόκληρη η επί γης ζωή σου ήταν

μια ταπεινή προσφορά αγάπης και

διακονίας. Ανήκες στους ήρωες που

ομιλούν με την καρδιά τους.

Όλη η διαδρομή σου τη σφράγισε

ανεξίτηλα η συμμετοχή σου στον με-

γάλο και ηρωικό Αγώνα για την Ελευ-

θερία, αυτό που υπήρξε το έπος της

Εθνικής μας Αντίστασης. Σε μια περίο-

δο σκοτεινή, όπου όλα «τα’σκιαζε η

φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», ε-

σύ έδωσες τον καλόν αγώνα για την

Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια της

Πατρίδας μας.

Ήσουν ο διοργανωτής και ο αρχη-

γός της ομάδας της Εθνικής Αντίστα-

σης της περιοχής και τραυματισθείς

δεν την εγκατέλειψες για

να αναρρώσεις, αλλά με

τους επιδέσμους έτρεξες

να τους εμψυχώσεις και να

τους καθοδηγήσεις σαν έ-

νας πραγματικός ήρωας.

Η πολιτεία αξιοποίησε

τις ικανότητες σου και ε-

κτιμώντας την προσφορά

σου στον Αγώνα αλλά και

τις ικανότητές σου, σε διό-

ρισε σωφρονιστικό υπάλ-

ληλο όπου ανταποκρίθηκες άψογα στη

μεγάλη αποστολή.

Ήσουν συμπαθής, σεμνός, ακού-

ραστος εργάτης και απολάμβανες της

αγάπης και της εκτιμήσεως όλων των

συναδέλφων σου. Σε διέκρινε η ευγέ-

νεια, το ήθος και η επιμέλεια αλλά και

η επιδεικνυόμενη καλοσύνη.

Ήσουν έντιμος και μετά πάθους υ-

ποστηρικτής του δικαίου, ήσουν ειλι-

κρινής σε όλους. Ανάλωσες τον εαυ-

τόν σου, χωρίς να αποκτήσεις υλικά α-

νταλλάγματα, πέρα από την εξασφά-

λιση των μέσων για μια αξιοπρεπή

διαβίωση της οικογένειάς σου. Αγωνί-

σθηκες στη ζωή σου σαν καλός αγωνι-

στής και απέρχεσαι του κόσμου τού-

του αφήνοντας βαθειά την ανάμνηση

των αρετών σου μεταξύ των συναν-

θρώπων σου.

Απέρχεσαι από τον πρόσκαιρο τού-

το κόσμο, με την συνείδηση ήσυχη, ό-

τι εκπλήρωσες το καθήκον σου προς

την οικογένειά σου και

την κοινωνία και να είσαι

ήσυχος ότι θα μας μείνεις

αλησμόνητος, γιατί πε-

θαίνουν όσοι λησμονιού-

νται και Εσύ δεν πρόκει-

ται να ξεχαστείς,

%Απέρχεσαι από τον

πρόσκαιρο τούτο κόσμο,

με την συνείδηση ήσυχη,

ότι εκπλήρωσες το καθή-

κον σου προς την οικογέ-

νειά σου και την κοινωνία και να είσαι

ήσυχος ότι θα μας μείνεις αλησμόνη-

τος, γιατί πεθαίνουν όσοι λησμονιού-

νται και Εσύ δεν πρόκειται να ξεχα-

στείς.

Κοντά στον Κύριο που τώρα βρίσκε-

σαι, κοντά στην αείμνηστη σύντροφο

της ζωής σου, αναπαύου ήσυχος και

να προσεύχεσαι για την οικογένειά

σου και ιδιαίτερα για τον γιο σου Χρή-

στο, που δεν έπαψες να επαναλαμβά-

νεις το όνομά του μέχρι την τελευταία

σου στιγμή. Προσευχήσου για όλους

εμάς, γιατί έχουμε αγάπη των προ-

σευχών σου.

Θα είσαι πάντα μαζί μας και η μνήμη

σου αθάνατη. Ο Ελληνισμός σ’ ευγνω-

μονεί για όσα πρόσφερες προς την

πατρίδα.

Αιωνία σου η μνήμη και ανάλαφρο

το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους

συγγενείς και φίλους.

* Ο Νικόλαος Ελ. Κολιός και

η Αντιγόνη Π. Παπαπέτρου

απέκτησαν το δεύτερο παιδά-

κι τους, κοριτσάκι.

* Ο Βασίλειος Χρ. Κλούρας

και η Ευαγγελία Ελ. Κολιού

απέκτησαν στις 19 Σεπτεμβρί-

ου 2014, τον πρωτότοκο γιο

τους ο οποίος στις 2 Νοεμβρί-

ου 2014 στον Ιερό Ναό Εισο-

δίων της Θεοτόκου Χαροκοπίου

βαπτίστηκε και πήρε το όνομα

Χριστόφορος. Ανάδοχος ο Δη-

μήτριος Β. Χήτος.

* Ο Κωστής Μαντόπουλος

του Σπύρου και της Τούλας και

η Βασιλική Μπέλλου του Ηρα-

κλή και της Έλλης, στις 22

Οκτωβρίου 2014, απέκτησαν

κοριτσάκι. 

Να σας ζήσουν!!

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 αναδημοσίευ-
ση ή αναπαραγωγή ολόκληρου
ή μέρους από τα περιεχόμενα
της έκδοσης χωρίς την έγγρα-
φη άδεια του διευθυντή της ε-
φημερίδας.
Παρακαλούμε τα κείμενα που
θα αποστέλλονται για δημοσί-
ευση στην εφημερίδα, να είναι
καθαρογραμμένα.

Oι αρθρογράφοι φέρουν την

ευθύνη των κειμένων τους.
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Γεννήσεις

Πένθη

Υπενθύμιση
Μπορείτε να μας στέλνετε

όλα τα κοινωνικά γεγονότα

προς δημοσίευση στη διεύ-

θυνση kpgiotakis@yahoo.gr

Μια σταγόνα αίμα,
σώζει μια

ολόκληρη ζωή!
Γίνε κι εσύ
εθελοντής
αιμοδότης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Χρόνη Νικολάου

Γούση Μιχαήλ

Γούση Δημητρίου του Αν. και

τα παιδιά του

Γούση Ηλία

Γούση Αγγελικής

Γούση Γεωργίου του Βασιλείου

Γούση Αλεξίου

Παππά Ευαγγέλου

Νίκου Αθηνάς

Ίσκου Ελένης

Ντάφλου Αγαθοκλή

Γιωτάκη Παναγιώτη

Μπέλλου Φωτεινής

Μπέλλου Γεωργίου του Αθανα-

σίου

Μπέλλου Ανθούλας

Γιωτάκη Αντιγόνης

Γιωτάκη Ιωάννη

Ευτυχιάδη Στράτου

Γούση Δημητρίου του Περικλή

Μπέλλου Δημητρίου του Θεο-

λόγου

Γούση Σπυρίδωνα

Μπέλλου Πολύκαρπου

Κύρκου Αμαλίας

Γιώτη Ευαγγέλου

Κωστούλα Ιωάννη

Μπέλλου Λαζάρου

Ίσκου Αθανασίου (Ιερέως)

Γιωτάκη Κων/νου

Τσιαμπάση Αργυρίου

Ίσκου Νικολάου

Λιόντου Θωμά

Λιόντου Βασιλείου

Παππά Βασιλείου

Τζίμα Βασιλείου του Γεωργίου

Ίσκου Κων/νου

Νάκου Παναγιώτη

Μπέλλου Θεολόγου

Μπέλλου Βασιλείου

Νάκου Χρήστου

Μπέλλου Κλέαρχου

Μπέλλου Γεωργίου του Περι-

κλή

Γιωτάκη Πέτρου

Παπαθανασίου Βασιλικής

Χρόνη Ζαχαρία

Γιωτάκη Ευτυχίας

Λιόντου Παναγιώτη του Ηλία

Αδελφότητα Μανολιασιτών

Αθηνών

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στην μνήμη του Αριστο-

τέλη Γούση, αντί για στεφάνια προσέφεραν στην εκκλησία

Αγίου Γεωργίου Μανολιάσας, χρηματικά ποσά οι κάτωθι:

Η οικογένεια του Στέφανου Κων. Γιωτάκη πρόσφερε στην εκ-

κλησία του Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας το ποσό των πε-

νήντα ευρώ στη μνήμη του Ιωάννου Κων. Γιωτάκη και Παύ-

λου Μπέλλου.

Α Ν Τ Ι  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο Υ

• Στις 5/1/15 απεβίωσε πλήρης ημερών ο συγχωριανός

μας Ιωάννης Γιωτάκης του Κων/νου.

Παντρεμένος με την Νίτσα απέκτησαν δύο γιούς, τον Κώ-

στα και τον Παναγιώτη.

Αξιώθηκε να τους δεί αποκαταστημένους και να καμαρώσει

εγγόνια.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-

ωργίου Μανωλιάσσας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους

του.

Το παρακάτω μας παρέδωσε ο ίδιος πριν από πέντε χρόνια.

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Υποδ. ΔΣΛ/11/84

Στρατολογικό γραφείο Ιωαννίνων

Νο 223586/07

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α

Πιστοποιείται ότι:

Ο Γούσης Αριστοτέλης του Αναστασίου και της Θεοδώρας έτος γέννησης 1921 ΣΑ

125/91267/1942 γραμμένος στο Μητρώο  Αρρένων του Δήμου Μπιζανίου του δημ. Διαμ.

Μανωλιάσσης του Νομού Ιωαννίνων, έχει υποστεί τις παρακάτω μεταβολές: 

1943, 27 Μαρ. Έως 1945, 12 Φεβ: Υπηρέτησεν ως αγωνιστής μέλος εις την Εθνικήν Ανταρ-

τικήν Οργάνωσιν ΕΔΕΣ Ι.Ν.Ζέρβα του χρόνου τούτου θεωρουμένου εξ ολοκλήρου ως

τοιούτου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας … δυν. άρθρου 18 (παρ.1) ΝΔ 179/69

πρακ. επιτροπής κρίσεως υπ’ αριθμ. 7/70 

1945, 25 Φεβ: Κατετάγην 11ην ταξιαρχ. Εθνοφυλακής εκ του Ε.Δ.Ε.Α. 

1947, 1 Ιαν: Δεκανεύς

1947, 1 Μαρ: Λοχίας

1947, 26 Οκτ: Απελύθη παρά 581 τάγματος πεζικού (τέως 205) Λοχίας Λ. οπλίτης.

1948, 2 Νοε: Κατετάγην Δημοσυντήρητον τάγμα Εθν/κής Αμύνης Ιωαννίνων δυνάμει

ΑΠ 6319/4036/ΑΙ ΙΙΙΙ/17-7-48 Δγής ΓΕΣ

1949, 31 Ιαν: Ετραυματίσθη συνεπεία αυτοκινητιστικού ατυχήματος, εν διατεταγμένη

υπηρεσία υποστάς εκτεταμένα θλαστικά τραύματα δεξιού μηρού και κνήμης και εκδοραί

προσώπου υπηρετών εις ΤΕΑ Ιωαννίνων

1949, 2 Ιουλ: ΒΔ του απενεμήθη  βαθμός του Εφ. Ανθλγού Πεζικού δια Μ.Ε.Α. μετά δε

των εκ των τάξεων του Στρατού απόλυσίν του θέλει επανέλθη εις την προηγούμενήν

του εν τη εφεδρεία θέσιν και βαθμόν Δ.Υ.Σ. (ΓΕΣ) Β1/1/3/659983/ 340.29/13-ΕΔΥΣ 420/49.

1949, 21 Αυγ: Ορκίσθη

1950, 3 Μαρ: Απολύθη εκ του 942 ΚΔ Στρατ. Ως λοχίας Πεζικού Λ.Ο δυνάμει 554/49 ΕΔΥΣ. 

Προσμετρούνται εις την πολιτικήν του υπηρεσίαν ένα (1) έτος, τέσσερις (4) μήνες και

μία (1) ημέρα ΝΔ 82/69. 

Από τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υπο-

χρεώσεις και δεν υπέχει σήμερα καμία στρατιωτική υποχρέωση. Το πιστοποιητικό αυτό  εκ-

δίδεται ύστερα από σχετική αίτησή του για να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. 

Ιωάννινα, 23 Μαρτίου 2010 

Ο διευθυντής Ο ταγματάρχης, ο συντάξας,

Γεώργιος Σ. Γεράσης Δημήτριος Χ. Κουτής

Ανχης (Σ) Λγός (Σ)

Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης στην μνήμη του Ιωάννη Γιωτάκη, προσέφεραν αντί για στεφάνια, χρηματικά

ποσά στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μανολιάσας οι κάτωθι:



ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ 28/11/2014

ΠΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΛΕΤΤΗ 19 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εν όψει χρηματοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού για διάφορες

εργασίες στο Ηρώο Πεσόντων (Μανολιασιτών - Μανιατών - Κρητών) που βρί-

σκεται στην Τοπική Κοινότητας Μανολιάσας

Σας παρακαλούμε να στείλετε έναν μηχανικό να κάνει την στατική με-

λέτη προκειμένου να την στείλουμε στο ως άνω υπουργείο.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος (Τ.Κ.) Ο Πρόεδρος του Π. Συλλόγου
ΓΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΨΙΝ κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΙΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ 13/1/2015

ΠΡΟΣ

Κύριο Μανταλόβα Αθανάσιο

Αντιδήμαρχο Δήμου Ιωαννιτών

Κύριε αντιδήμαρχε σας γνωρίζω ότι στην τοπική κοινότητα Μανολιάσας

υπάρχει γραμμή ίντερνετ με σκοπό να γίνεται συνταγογράφηση των φαρ-

μάκων από τον αγροτικό γιατρό στους κατοίκους του χωριού, έχει προκύ-

ψει όμως πρόβλημα στην γραμμή διότι δεν υπάρχει οπτική επαφή με απο-

τέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η συνταγογράφηση και οι κάτοικοι δια-

μαρτύρονται εντόνως. Θα ήθελα να ζητήσω την άμεση ανταπόκρισή σας

ώστε να τοποθετηθεί σταθερή γραμμή (ΟΤΕ της οποίας η δαπάνη δεν ξε-

περνά τα 25 ευρώ μηνιαίως) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ

ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ 13/1/2015

ΠΡΟΣ

κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ

Κύριε περιφερειάρχη παρακαλούμε όπως διαθέσετε πίστωση για την α-

ποπεράτωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από θέση Λάκκος μέχρι τις πηγές

Κεφαλόβρυσου, η απόσταση είναι περίπου στα 1200 μέτρα. Πρόκειται για

έναν δρόμο ο οποίος θα βγάλει το χωριό από την απομόνωση διότι θα συν-

δεθεί με τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, τον δήμο Δωδώνης καθώς

και την Εγνατία οδό. Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε στην παρά-

κλησή μας αυτή, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

• Στις 3/1/15 έφυγε από κοντά μας

σε ηλικία 65 ετών ο Παύλος Μπέλ-

λος του Δημητρίου. Γεννημένος στη

Μανωλιάσσα, από μικρή ηλικία εγκα-

ταστάθηκε στην Ελευσίνα όπου τε-

λείωσε το Γυμνάσιο. Παντρεύτηκε

την Σταματία Ιωάννου και απέκτησαν

την Παναγιώτα. Άξιος οικογενειάρχης,

με πολλά ενδιαφέροντα, εργαζόταν

στο πολιτιστικό τμήμα  Δήμου Ελευσίνας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Δώδεκα Απο-

στόλων Ελευσίνας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
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Την έρευνα αυτή πραγματοποίησα στη μεταπολίτευση,

τα έτη 1977-78.

Όλος ο πληθυσμός αποτελείται από μαθητές και μαθή-

τριες ηλικίας 6-13 ετών, που τα στοιχεία μας προσφέρθη-

καν πρόθυμα από διδάσκοντες εκπαιδευτικούς της Ηπεί-

ρου και το σύνολο ήταν 1200 (700 αγόρια και 500 κορί-

τσια).

Η προσπάθειά μας βασιζόταν στα στατιστικά εξαγόμενα

επτά αναλυτικών πινάκων κατανομής συχνότητας. Από τη

συσχέτιση των πινάκων 2 και 3 διαπιστώθηκαν διαφορές

αγοριών και κοριτσιών.

Τα κορίτσια υπερέχουν αρκετά σε σχέση με τα αγόρια.

Παρουσιάζουν μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλες τις κατη-

γορίες και οι απορρίψεις είναι πολύ λιγότερες, ο δε μέσος

όρος επίδοσης σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, υ-

περέχει το Μ.Ο. επίδοσης των αγοριών.

Από τη μελέτη των πινάκων 6 και 7, διαπιστώνεται ση-

μαντική θετική επίδραση της σχολής επίδοσης των μαθη-

τών από το επάγγελμα των γονέων.

Από τη μελέτη του πίνακα 2, συμπεραίνεται ότι ανώτε-

ρη κατηγορία επαγγέλματος γονέων, συνεπάγεται και υψη-

λή επίδοση των μαθητών και αντίστροφα.

Σχετικά με τις απόψεις των παιδαγωγών και επιστημό-

νων ως προς τη σχέση επαγγέλματος γονέων και τη σχο-

λική επίδοση, αναφέρονται:

Ι. Μαρκαντώνης: Το επάγγελμα των γονέων βρίσκεται

σε κάποια σχέση προς την επίδοση των τελειόφοιτων γυ-

μνασίου ως προς τα αρχαιογλωσσικά και φυσικομαθηματι-

κά.

Μ. Κουλούρης: Υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ του ε-

παγγέλματος των γονέων και τις σχολικές επιτυχίες των

τέκνων.

Αρ. Ασπιώτης: Η αποτυχία του παιδιού στο σχολείο μπο-

ρεί να έχει πολλά αίτια και πρέπει σε κάθε περίπτωση, να

φροντίζουμε να ανακαλύπτουμε το αίτιο.

Στ. Μαρκέτος: Τα κύρια αίτια της σχολικής αποτυχίας εί-

ναι η κόπωση, ο ανεπαρκής ύπνος, οι συχνές αλλαγές

προγραμμάτων και το περιβάλλον. Είναι όμως γεγονός

βεβαιωμένο, πως αποτυγχάνουν στο σχολείο και παιδιά

κανονικής ευφυΐας, ακόμα και παιδιά οικογενειών ανω-

τέρων επαγγελμάτων από υπαιτιότητα του δασκάλου,

της υπεροπροστασίας, της αδιαφορίας και της αυταρχικό-

τητας των γονέων.

Εγώ βέβαια, πιστεύω και στην εμπειρική ρήση του λαού

ότι: “Τα γερά μυαλά βγαίνουν

και από στερημένες οικογένει-

ες”, “Οι μεγάλες προσωπικότη-

τες ξεκίνησαν από το μηδέν”,

εκφράζονται αλήθειες για τις ο-

ποίες πολλοί δεν αμφιβάλ-

λουν.

Θεωρώ ότι με τις έρευνες, τα

προβλήματα της αγωγής θα θε-

μελιωθούν σε επιστημονικά δε-

δομένα και οι προτάσεις για τρο-

ποποιήσεις, βελτιώσεις και με-

ταρρυθμίσεις θα βασίζονται στα

εξαγόμενα των επεξεργασμέ-

νων στατιστικά στοιχείων για να

πείθουν τους εκπαιδευτικούς,

αλλά και τους μαθητές για να μη φωνάζουν σε κάθε προ-

σπάθεια μεταρρύθμισης: “Κάτσε καλά Γεράσιμε”.

Ως πότε η νεοελληνική παρακμή.

Ας σταματήσει η παπαγαλία και ας ενεργοποιηθεί η κρι-

τική σκέψη, ώστε να λειτουργήσει παραγωγικά και η συ-

γκλίνουσα και η αποκλίνουσα νόηση.

Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε.

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ.

Επάγγελμα γονέων και σχολική επίδοση

Εις μνήμην του Παύλου Μπέλλου αντί

στεφάνου δόθηκαν τα ποσά για τον

Άγιο Γεώργιο:

Αδελφότητα Μανολιάσας......... 50 €

Μπέλλου Αφροδίτη .................. 50 €

Ίσκος Γεώργιος ........................ 10 €

Μπέλλος Θωμάς ...................... 20 €

Παππάς Παύλος ....................... 20 €

Βισάρειος Παναγιώτα Ξερα ...... 20 €

Τζίμας Εύαγγελος .................... 20 €

Τζίμας Βασίλειος ...................... 20 €

Τζίμας Μιχάλης ........................ 20 €

Κολιού Μαρία ........................... 20 €

Λιόντος Παναγιώτης ................ 10 €

Γιωτάκης Π. Κων/νος ................ 40 €

Νάκος Σταύρος ........................ 10 €

Τζιόρα Τασία ............................... 5 €

Μπέλλου Ανδρομάχη ................ 8 €

Μπέλλος Κλέαρχος ................. 50 €

Γιωτάκης Νίκος ......................... 10 €

Γιωτάκης Αριστομένης ............. 20 €

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. Α. Παπανδρέου 5

45221 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ.: 2651 0 26272

Fax:   2651 0 26355

e-mail: mayor@ioannina.gr

Ιωάννινα

26/03/2014

Αρ. Πρωτ.: 27688/1826

Π Ρ Ο Σ

Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών,

κ. Αθανάσιο Μανταλόβα

ΕΝΤΑΥΘΑ

Αγαπητέ Αντιδήμαρχε,

Συνημμένα σου αποστέλλω επι-

στολή του Πολιτιστικού Συλλό-

γου Μανωλιάσσας, με την οποία

ζητούν την έγκριση χρηματοδό-

τησης για το φωτισμό του μνη-

μείου πεσόντων στη Μανωλιάσ-

σα.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μνη-

μείο, το οποίο κατασκευάστηκε

με δαπάνες του Συλλόγου, πλην

κάποιων υλικών που διέθεσε το

εργοτάξιο του Δήμου.

Παρακαλώ θερμά για την ικανο-

ποίηση του αιτήματος, προκειμέ-

νου να ολοκληρωθεί το έργο.

Κοιν/ση

Πολ.Σύλλογο Μανωλιάσσας

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 30/10/2014

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ. 92945/11432

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Γούση Αλέξιο
Πρόεδρο Τ.Κ. Μανολιάσας

Μανολιάσα
ΘΕΜΑ: Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών

Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Μανολιάσας
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 92945/6659/20-10-2014 έγγραφό σας.

Σε ότι αφορά το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι στο κτίριο

του Πνευματικού Κέντρου Μανολιάσας υπάρχει δημοτικό κατάστημα (70)

τ.μ. το οποίο μισθώνεται από το Δήμο Ιωαννιτών στον κ. Γιωτάκη Κωνστα-

ντίνο του Ιωάννη σύμφωνα με το από 05/11/2013 συμφωνητικό μίσθωσης.

Ο υπόλοιπος χώρος του Πνευματικού Κέντρου καλύπτει ανάγκες της Το-

πικής Κοινότητας Μανολιάσας.

Μ.Ε.Δ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών

Σπυριδάκης Σωτήριος

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑΣ 19/11/2014

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΝΑΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Κύριε Αντιδήμαρχε σας θέτω γραπτώς τα προβλήματα που υπάρχουν

στην τοπική κοινότητα Μανολιάσας.

1) Το κτήριο το οποίο στεγαζόταν το παλαιό δημοτικό σχολείο Μανολιά-

σας και σήμερα στεγάζεται ο πολιτιστικός σύλλογος Μανολιάσας χρειάζε-

ται ορισμένες επιδιορθώσεις όπως είναι η στέγη η οποία βάζει νερά και τα

τζάμια τα οποία είναι σπασμένα.

2) Η παιδική χαρά βρίσκεται σε κακή κατάσταση, (κούνιες ξεβιδωμένες,

γύρος χαλασμένος, παγκάκια και καλαθάκια ξηλωμένα).

3) Αντικατάσταση στύλου φωτισμού στην κεντρική πλατεία.

4) Κατασκευή για 2 ποτίστρες 8 μέτρων (4Χ4) με μούφα ενδιάμεσα γαλ-

βανιζέ με γύρισμα 40 πλάτος και 15 ύψος για να ποτίζουν οι κτηνοτρόφοι τα

ζώα τους.

5) Προμήθεια για πέντε παγκάκια για τοποθέτηση στον προαύλιο χώρο

του δημοτικού σχολείου Μανολιάσας.

6) Προμήθεια 38 κυβικών τσιμέντου για τσιμεντόστρωση δρόμων.

ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ και ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος

Φίλιππος Α.Φίλιος

Αποτελέσματα

βουλευτικών εκλογών 2015

Μανωλιάσσας
ΣΥΡΙΖΑ: 80, ΝΔ: 39, ΑΝΕΛ: 18, ΠΑΣΟΚ: 11, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 11,

ΠΟΤΑΜΙ: 10, ΚΚΕ: 9, ΚΙΔΗΣΟ: 7, ΤΕΛΕΙΑ: 2, ΚΕΝΤΡΩΟΙ: 2,

ΔΗΜΑΡ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 1, ΛΑΟΣ: 1, ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1, ΑΚΥΡΑ: 3,

ΛΕΥΚΑ: 2

Διόρθωση
Στο προηγούμενο φύλλο, στις ευχαριστίες του Πολιτιστικού Συλλόγου, α-

ντί του ονόματος Ίσκου Σταυρούλα, το ορθό είναι Ίσκου Αργυρούλα.

Ζητούμε συγγνώμη γιατί κατά τη διόρθωση της ύλης, διέφυγε της προσο-

χής μας.



«Εν τω ιδρώτι του προσώπου σου φα-

γείν τον άρτον σου», άσκησις και

διατροφή, οι δύο κατευθυντήριες συμβουλές

δια να έχης έτη βίου πολλά και ευτυχή. Με

την άσκησιν αποφεύγεις την παχυσαρκίαν,

η οποία σχετίζεται με περισσότερα εμφράγ-

ματα και εγκεφαλικά επεισόδια, και πιο συ-

χνά παθήσεις ως ο καρκίνος, η χολολιθίασις

και η αρθροπάθεια.

Με την άσκησιν διατηρείται φυσιολογι-

κόν το βάρος εις τα παιδιά και αποφεύγεται

η παχυσαρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια

φθάνει το 20% εις την χώραν μας. Η κατα-

νάλωσις θερμίδων από σωματικήν άσκησιν

πρέπει να αναπληρώνεται με άρτον επιού-

σιον και όχι με σακχαρούχα αναψυκτικά,

μάλιστα τύπου κόλα, τα οποία αποβάλουν α-

σβέστιον εις τα ούρα. Με ένα αναψυκτικό

κόλα την ημέρα, παίρνεις 140 θερμίδες, εις

μία εβδομάδα φθάνεις τις 1.000 θερμίδες,

τουτέστιν 52.000 ετησίως.

Επειδή έν κιλόν σωματικού βάρους έχει

7.500 θερμίδες, εσύ με μία κόλα την ημέρα

παίρνεις εις ένα χρόνον 52.000: 7.500 = ε-

πτά (7) κιλά περίπου. Αντιστρόφως, εάν βα-

δίζης ζωηρά δύο-δυόμισυ χιλιόμετρα την η-

μέρα, χάνεις 140 θερμίδες και εις το τέλος

του χρόνου ζυγίζεις επτά (7) κιλά ολιγότερα.

Αυτός είναι και ο σωστός τρόπος αντιμετω-

πίσεως της παχυσαρκίας. Όχι εξαντλητικές

δίαιτες με 1.000 ή ακόμη λιγότερες θερμίδες

την ημέρα, επειδή τότε έχομε προβλήμα-

τα απώλειας λίπους και μυϊκού ιστού,

που ημπορεί να φθάση το 50%. Απώλει-

ες ιστού έχει και το μυοκάρδιο. Και γι’

αυτό εις ακραίες περιπτώσεις υπάρχουν

αιφνίδιες αναχωρήσεις.

Τρώγομεν, λοιπόν, κανονικά αλλά ο-

λίγον ολιγώτερο, π.χ. αντί δύο κομμάτια,

ένα κομμάτι κοτόπουλο. Απείρως προτι-

μώτερος ο άρτος απέναντι εις τα φαστ

φουντ, τα τηγανιτά και τις τροφές με λίγη

ή καμμιάν διατροφικήν αξίαν, όπως εί-

ναι τα γλυκά, τα αναψυκτικά, τα πατατά-

κια. Το πρωινό σου δεν πρέπει να έχει

βούτυρο. Έχεις το γάλα, τα φρούτα, το

μέλι, το ψωμί. Οι παππούδες σου έτρω-

γαν και φαγητό εις το πρόγευμα, πρωί έξ

η ώρα δια να πάνε με τα πόδια εις το χω-

ράφι και όχι με την λιμουζίνα.

Μόλις ξυπνήσεις το πρωί, η κορτιζόλη

έχει την υψηλότερη τιμή της εις το αίμα,

αυξάνει το σίελο, τα γαστρικά και εντερικά

υγρά, κι εκείνα ευρίσκουν δουλειά τρώγο-

ντας καλά εις το πρωινό σου. Αντιθέτως, εις

τον ύπνον υπολειτουργούν το πεπτικό σύ-

στημα και γενικώς τα διάφορα άλλα όργα-

να, εκτός του εγκεφάλου και της καρδιάς. Η

κορτιζόλη την νύκτα σημειώνει τις χαμηλό-

τερες τιμές της, όπως ακριβώς και η συστολι-

κή-μεγάλη πίεσις συχνά πέφτει κάτω από 10

και οι σφυγμοί κατεβαίνουν στους 50, 40 ή

και χαμηλότερα.

Ώστε με το καλό πρόγευμα ζεις, απολαμ-

βάνεις τον ιδιαίτερο βιορυθμό της ημέρας.

Το μεσημέρι είναι 12.00 η ώρα και κάθε λε-

πτό μετά την 12ην ονομάζεται μετά μεσημ-

βρίαν. Έτσι την 2 μ.μ. είμαστε δύο ώρες με-

τά το μεσημέρι, το ίδιο την 3 ή 4 μ.μ.. Το γεύ-

μα είναι μεσημβρινό φαγητό, το τρως την με-

σημβρίαν. Δεν ημπορείς λοιπόν, αυτό που ο-

νομάζει η ελληνική σοφία απόγευμα κατά

την 2, 3 ή 4 μ.μ. να εύχεσαι εις τον φίλον σου

«καλό μεσημέρι» και να καταστρέφεται η

γλώσσα. Σήμερα, τα νοσοκομεία μας τηρούν

τον βιορυθμόν και σερβίρουν γεύμα το με-

σημέρι, όπως ακριβώς εις την Αγγλίαν ή

Γαλλίαν και όπως έτρωγε η γιαγιά Αγγελι-

κώ. Δείπνο κατά την 6-7ην. Το επόμενον

τρίωρον μετά το δείπνο είναι δια την πέψιν,

ώστε 9-10 ο άνθρωπος με τον βιορυθμόν του

να πέση εις τας αγκάλας του Μορφέως.

Ένας καλός ύπνος είναι ένας καλός γιατρός

και το πρωί την 6ην αρχίζει η ημέρα δυνατά

με την κορτιζόλην ήδη αρκετά υψηλά εις το

αίμα.

Απαραίτητη, λοιπόν, από της

πρώτης παιδικής ηλικίας, η σωμα-

τική άσκησις και η σωστή διατροφή. Το βρέ-

φος βέβαια, κατά την άνωθεν εντολή, τρέχει

συνεχώς και οφείλουν οι γονείς να διατηρή-

σουν αυτή την σωματικήν άσκησιν τουλάχι-

στον μέχρι την εφηβεβίαν και έτσι αργότερα

θα είναι εύκολο να την συνεχίση. Αλλά και

εις το φαγητό το παιδί πρέπει να μεγαλώση

χωρίς υπερσιτισμόν, να μην το πιέζουν οι γο-

νείς να τρώγη. Εκείνο έχει μέσα του μηνύμα-

τα κορεσμού και πείνας, έχει ένα φυσικόν

μηχανισμόν που του λέγει πόσο θα φάη.

Πρέπει τα παιδιά να διδαχθούν καλά ότι

το έντερό τους είναι μακρύ, όπως εις τα φυ-

τοφάγα ζώα και όχι βραχύ, όπως του κυνός,

που θέλεις κρέας. Λίγο τυρί, το γάλα, το για-

ούρτι, τα άφθονα φρούτα και λαχανικά, τα

όσπρια και χορταρικά με το μεσογειακό λί-

πος του ελαιολάδου συν τους ιχθύες επ’ αν-

θράκων - ψητούς ή καλοβρασμένους, χωρίς

βελτιωτικά πολλά της γεύσεως, κάπου-κά-

που λίγο κρέας, δίδουν ένα ωραίο γεύμα και

σε μικρότερη ποσότητα το δείπνο. Πέραν

αυτών το φαγητό ημπορεί να είναι ψαρό-

σουπα, τραχανάς, γιαχνί πατάτες και τόσα

άλλα μαζί με σαλάτα μεγάλης ποικιλίας.

Όμως πρέπει να θυμάσαι ότι έν γραμμά-

ριον λάδι έχει θερμίδες και μία κουταλιά της

σούπας περί τις 130. Επιτρέπεται, είναι με-

σογειακή τροφή το λάδι, αλλά το πολύ πα-

χαίνει. Να προσέχη ο καθείς, ιδιαιτέρως αν

βλέπη να αθροίζεται λίπος εις την κοιλιά

του. Και να μην ξεχνάς ότι υπάρχουν τα ανά-

λατα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα φουντούκια

κι οι σταφίδες, τα οποία βοηθούν εις τα με-

σοδιαστήματα, το δεκατιανό και το απογευ-

ματινό, μία χούφτα κλειστή είναι αρκετή.
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Από τη Μονεμβασιά καταγόταν και ο ποι-

ητής Γιάννης Ρίτσος , το σπίτι του οποίου στέ-

κει ακόμα σε ένα μικρό ύψωμα με την προ-

τομή του ποιητή απ’ έξω. Μέσα στα μεσαιω-

νικά τείχη της Μονεμβασιάς βρίσκεται μια

από τις πιο καλοδιατηρημένες και ζωντανές

καστροπολιτείας στην Ελλάδα, διαφυλάσ-

σοντας ατόφια την ατμόσφαιρα αυτού του οι-

κισμού.

Αξιοσημείωτο το κανόνι και η εκκλησία του

Ελκομένου Χριστού.

Μετά από τον περίπατο μας στο κάστρο

τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο Πανό-

ραμα. Μετά το γεύμα ακολούθησε βέβαια

ανεπανάληπτο γλέντι, με το κέφι να κορυ-

φώνεται. Όλα τα μέλη της αδελφότητας συ-

νετέλεσαν, ώστε η βραδιά να μείνει αξέχα-

στη.

Την άλλη μέρα, το πρωί, φεύγοντας από

τη Μονεμβασιά με τις καλύτερες εντυπώσεις,

επισκεφτήκαμε το Γύθειο.

«Γυη-Θεών» ονομαζόταν και επί τουρ-

κοκρατίας «Μαραθονήσι». Ακόμα και σή-

μερα, το καλοκαίρι, γίνονται εκδηλώσεις

«Τα Μαραθονήσεια».

Όμορφη πολιτεία με νησιώτικο

χρώμα. Τα επιβλητικά διώροφα και

τριώροφα νεοκλασικά  κτίρια μαρτυ-

ρούν την αίγλη του παρελθόντος.

Εκεί λοιπόν, στην παραλία δίπλα

στο κύμα, γευτήκαμε το ουζάκι μας

και το φρέσκο ψάρι.

Δεν άργησε όμως να έρθει η ώρα

της επιστροφής. Φύγαμε με τις καλύ-

τερες εντυπώσεις.

Νομίζω οτι η εκδρομή αυτή είχε τη

μεγαλύτερη επιτυχία, σαν εκδρομή και

σαν αντάμωμα με

όλους τους συγχωρια-

νούς και φίλους. Αξέ-

χαστη, λοιπόν, αυτή η

εκδρομή. Αισιοδοξού-

με και για ακόμα κα-

λύτερες.

Σας περιμένουμε

όλους και εσάς ακόμα

που δε μας έχετε γνω-

ρίσει.

Με εκτίμηση

Για το  Δ.Σ.

Εκδρομή της Αδελφότητας στην Πελοπόννησο
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Ένα πρωί της 14ης Μαρτίου 1915, εις τον 5ον λό-

χον του 10ου συντάγματος της Μεραρχίας Ιωαν-

νίνων, ενεφανίζετο εις την αναφοράν ένας υψηλόσω-

μος στρατιώτης. Ο λοχαγός ελάμβανεν από τον επιλο-

γίαν αναφοράν. Μεταξύ των άλλων ο επιλοχίας ανέφε-

ρεν:

- Ο στρατιώτης Ρέτζος Ιωάννης ζητεί διήμερον άδει-

αν.

Ο λοχαγός εκάλεσε τον στρατιώτην και τον ηρώτησε:

- Τι την θέλεις την άδειαν Ρέτζο;

- Σκοτώσαν τον πατέρα μου κύριε λοχαγέ στο Ανώγι.

Και ζητάω άδεια εγώ και ο αδελφός μου ο Θύμιος, να

πάμε εκεί. Να και το τηλεγράφημα που έλαβα.

Το τηλεγράφημα έλεγε τα εξής:

«Πατήρ σας εδολοφονήθη. Σπεύσατε Βαγγέλης».

Βαγγέλης ήτο ο θείος των αδελφών Ρέτζου και αδελ-

φός του φονευθέντος.%

Η άδεια εδόθη και οι Ρετζαίοι μετέβησαν εις το χω-

ρίον των το Ανώγι. Εκεί κατώρθωσαν να συγκεντρώ-

σουν πληροφορίας περί των δολοφόνων του πατρός

των αλλά συγκεκριμένον τι δεν υπήρχε. Η άδεια εν τω

μεταξύ είχε λήξει και έπρεπε να παρουσιαστούν, όταν

ο Γιάννης εκάλεσε τον αδελφό του τον Θύμιο και του

είπε:

- Θύμιο, θα σηκωθούμε στο κλαρί. Αυτοί που εσκό-

τωσαν τον πατέρα μας πρέπει να πεθάνουν.

Έτσι έφυγαν το βράδυ της 23 Μαρτίου 1915 οι Ρε-

τζαίοι από το Ανώγι και έγιναν λησταί. Ύστερα από

πολλές ημέρες.

Τον Ιούνιον του 1926, επάνω εις την Πέτρα, οι Ρε-

τζαίοι εσκότωσαν 8 ανθρώπους και ελήστευσαν την

χρηματαποστολήν της Εθνικής Τραπέζης με 15 εκατομ-

μύρια. Για το συνταρακτικό αυτό γεγονός, όλος ο Αθη-

ναϊκός τύπος ενδιαφέρθηκε και απέστειλε εκτάκτους

απεσταλμένους εις την Ήπειρον.

Η «Ελληνική» έκρινε σκόπιμον να αποστείλη εμέ.

Πλην των στοιχείων που συνεκέντρωσα δια την ληστεί-

αν της Πέτρας κατώρθωσα από διαφόρους πηγάς να

μάθω όλας τας λεπτομερείας της αιματηράς δράσεως

των Ρετζαίων. Δια τον λόγον αυτόν η κατωτέρω αφήγη-

σις είναι και η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ. Θα παρελάσουν δια

των σελίδων του αναγνώσματος αυτού όλαι αι κακουρ-

γίαι, οι έρωτες, αι εκδικήσεις, οι φόνοι, 99 τον αριθμόν,

των Ρετζαίων.

«Πεθερέ μου Κουβέ,

Έμαθα την ατιμία που έκαμες να προδώσης πού εί-

μαστε. Ο ίδιος ο σακαράκας που μου έστειλες να με πιά-

ση μου τα είπε όλα. Έμαθα ότι πήρες τη γυναίκα μου

μαζύ σου και πως έγινες οχτρός μας. Δεν πειράζει, έχε

το νου σου μοναχά να μην τα φέρει ο διάβολος και ξα-

ναγυρίσω στη Μακεδονία. Αλλοίμονο από σένα· θα σου
πιω το αίμα όπως το φείδι πείνει τ γάλα. Ειδοποίησε

τους φίλους σου τους σακαράκες πως φεύγουμε από τη

Σερβία κι αν θέλουνε ας έρθουν να ανταμώσουμε στη

Ρουμανία. Τίποτα άλλο δεν σου γράφω παρά να φυλα-

χτής να μην πέσης στα χέρια μου. Γιάννης και Θύμιος».

- Ώρες είνε να μου ειπής πως εδώ απάνω στα βουνά

πρέπει να χτίζουμαι εκκλησίες ορέ Γιάννη. Βάλτο καλά

στο μυαλό σου μωρέ πως είμαστε καταδιωκόμενοι αν-

θρώποι. Τα κεφάλια μας μας

τα έχει επικηρυγμένα το

Κράτος. Όλος ο κόσμος είνε

οχτροί μας. Και κείνοι που

μας κάνουν το φίλο είνε γιατί

δεν μπορούνε να μας εξο-

ντώσουνε. Αλλοιώς, από και-

ρό θα μας είχαν ξεμπερδέ-

ψει.

(Το κείμενο μας έστειλε ο

Χρήστος Νίκου, ισόβιο μέ-

λος της Πανηπειρωτικής

Ένωσης και τον ευχαρι-

στούμε θερμά).

«Παλλάδιο ηθικό των Ελλήνων της γενεάς μου, η επί

αιώνες πολλούς παρουσία του ελληνικού έθνους

στην ιστορία της ανθρωπότητας, από τους προ Χριστού χρό-

νους έως την εποχή μας και με συμβολή μεγαλουργό κάποτε,

αμφισβητείται και πάλι, από Έλληνες τώρα μάλιστα, και χα-

ρακτηρίζεται έωλο θεώρημα, γέννημα του ελληνικού Ρομα-

ντισμού του 19ου αιώνα είτε κατασκεύασμα ιδεολογικό της

εκπαιδευτικής πολιτικής του νεοσύστατου κράτους.

Δεν κατονομάζω πρόσωπα, εφόσον αδυνατώ να τα επαι-

νέσω. Δεν ανέχομαι όμως την οικτρή αυτή απάρνηση της ι-

στορικής αλήθειας, συνοδευμένη, άλλωστε, και από την α-

ξίωση να εισαχθεί στα διδακτικά βιβλία της Ιστορίας.

Επικαλούμαι, λοιπόν, τα εξής προς τους διδασκάλους της

Ιστορίας ή και προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

1. Ο φιλόσοφος Πλήθων, στον 15ο αιώνα, είχε ζητήσει,

πριν από την Αλωση, ο τελευταίος αυτοκράτωρ της Βυζαντι-

νής Αυτοκρατορίας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, να ανα-

κηρυχθεί Βασιλεύς των Ελλήνων, ώστε και να συμμορφωθεί

προς την ιστορική τότε πραγματικότητα.

2. Ο πρώτος μετά την Αλωση Πατριάρχης Κωνσταντινου-

πόλεως, απευθυνόμενος στους μοναχούς της Πάτμου, τονί-

ζει προς αυτούς ότι με την περίσωση των ευρισκομένων στη

Μονή χειρογράφων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας

συμβάλλουν στην επιβίωση του υπόδουλου Γένους.

3. Ο Ιανός Λάσκαρις και άλλοι Ελληνες λόγιοι στην Ιτα-

λία, πολύ πριν από τον 19ο αιώνα, όχι μόνο διδάσκουν τα

κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και με αμείωτο ζήλο ε-

πιδιώκουν να προκαλέσουν πολεμική επιχείρηση των Δυτι-

κοευρωπαίων για την απελευθέρωση των συγχρόνων τους

Ελλήνων.

4. Στον 17ο αιώνα, ο Έλληνας Επίσκοπος Βελιγραδίου έ-

γραφε για τον σύγχρονό του φιλόσοφον Θεόφιλον Κορυ-

δαλλέα ότι δεν υστερεί όχι μόνο των διάσημων τότε φιλοσό-

φων της Ιταλίας, αλλά και των ημετέρων φιλοσόφων της αρ-

χαίας εποχής.

5. Ο μέγας ζωγράφος Θεοτοκόπουλος, στον 17ο αιώνα, ο-

νομάζεται για τους Ευρωπαίους «Ελ Γκρέκο», ο Ελληνας με

όσα ένδοξα υποβάλλει τότε η λέξη αυτή, ενώ και υπενθύμι-

ζε την ύπαρξη του Γένους των Ελλήνων, μεγαλουργού άλλο-

τε και υπόδουλου τότε.

6. Αλλά και στον 18ο αιώνα, Ελληνες έμποροι και λόγιοι,

που ζούσαν και δρούσαν στις ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα

στη σημερινή Ρουμανία, διατηρούσαν ακμαίο το ελληνικό

φρόνημά τους, μάλιστα ήκμαζαν τότε οι «Αδελφότητες»

Ελλήνων στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

7. Ο Διονύσιος Σολωμός, στον Ύμνον εις την Ελευθε-

ρίαν, γραμμένον πριν να υπάρξει ακόμη ελληνικό ανεξάρ-

τητο κράτος, όχι λοιπόν ως φερέφωνο της εκπαιδευτικής πο-

λιτικής του, αναφέρεται σε «περασμένα μεγαλεία» και χα-

ρακτηρίζει «σαν πρώτα αντρειωμένη» την ελευθερία, δηλα-

δή εμπνέεται από την ιστορική διάρκεια του ελληνικού έ-

θνους.

8. Ο φιλελληνισμός, το υπέροχο αυτό κίνημα των ηθικά

αισθαντικών Ευρωπαίων και Αμερικανών, εξηγείται μόνο

από την πεποίθησή των ότι ένα μεγαλουργό στους αρχαίους

χρόνους έθνος έχει εξεγερθεί για την απόσειση της επί αιώ-

νες δουλείας του.

9. Εκφραστικότατο είναι και ό,τι διακήρυξε ο ραδιοσταθ-

μός της Μόσχας τον Νοέμβριο του 1940: Οι Ελληνες στην

Πίνδο έγραψαν νέον Μαραθώνα. Και ο ρωσικός φιλελληνι-

σμός υπάρχει έντονος ήδη από τον δέκατο όγδοο αιώνα.

10. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η συγκινητική αντοχή

του ελληνικού φρονήματος συμπαγών ελληνικών πληθυ-

σμών υπό εξουσία τουρκική επί αιώνες σε περιοχές των ε-

σχατιών της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα του Πόντου, όπου

η τοπική ελληνική γλώσσα διατήρησε χαρακτηριστικά στοι-

χεία της αρχαίας ελληνικής πολύ έκδηλα.

Η διαχρονική συνέχεια του ελληνικού έθνους, λοιπόν, εί-

ναι διάτορα μαρτυρημένη από την ιστορική πραγματικότητα

και δεν είναι απλώς εφεύρημα του «ελληνικού ρομαντισμού

του 19ου αιώνα», προς ιδεολογική στήριξη «εθνικών επε-

κτατισμών», όπως επιπόλαια γράφεται σε πρόσφατο δημο-

σίευμα. Στον 19ο αιώνα συζητήθηκε απλώς η «διαχρονική

συνέχεια του ελληνικού έθνους» με αφορμή την αμφισβήτη-

σή της από μη Ελληνες. Πριν δεν συζητούσαν γιʼ αυτήν, κα-

θώς δεν συζητεί κανείς για τα δεδομένα και αυτονόητα.

Οι πολέμιοι της ιστορικής αλήθειας για την αδιάκοπη επί

αιώνες πολλούς ύπαρξη του ελληνικού έθνους δεν επιτρέπε-

ται να συγχέουν τη λεγόμενη συχνά «προγονοπληξία» με τη

νηφάλια επίγνωση από τους σημερινούς Ελληνες των αρχαι-

ότατων εθνικών τίτλων τους, εμπνευστική μάλλον προς εθνι-

κή αξιοπρέπεια ή και υποκινητική σε προσπάθεια για ιστο-

ρική μεγαλουργία. Στους αρχαίους Ελληνες διάχυτη κατά

Ηρόδοτον ήταν η πίστη ότι «απεκρίθη εκ παλαιτέρου του

βαρβάρου έθνεος το ελληνικόν, εόν και δεξιώτερον και ηλι-

θίου ευηθείης απηλλαγμένον μάλλον». Η πίστη αυτή όμως

δεν τους εμπόδισε να μεγαλουργήσουν.

Αναδημοσίευσηι από την «Καθημερινή», Γράμματα

Αναγνωστών, 30η Ιανουαρίου 2010
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ΟΙ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ ΡΕΤΖΑΙΟΙ

Η παρουσία του Ελληνικού Έθνους
στην ιστορία της ανθρωπότητος

Γράφει ο ακαδημαϊκός

Κ. Δεσποτόπουλος

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΦΥΛΛΟΥ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ»

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ Ν. ΖΕΡΒΑ
Επώνυμον: Ζέρβας. Όνομα Ναπολέων. Όνομα Πατρός: Νικόλαος.

Τόπος γεννήσεως: Άρτα. Χρον. γεννήσεως: 1891. Τρόπος κατατάξε-

ως: Σχολής Υπαξιωματικών (Εθελοντής).

1910 - 25 Ιουλίου (εκ της Σχ. Υπαξ/κών) κατετάγη Εθεοντής ανακα-

τατασσόμενος έκτοτε συνεχώς. Προήχθη Δεκανεύς 1910-25 Ιουλί-

ου. - Προήχθη Λοχίας 1 Αυγούστου 1911. - Προήχθη Ανθυπασπιστής

Πεζικού 1913 - 30 Νοεμβρίου. - Ωρκίσθη 7 Οκτωβρίου 1914. - Προή-

χθη Ανθυπολοχαγός 1914 - 27 Δεκεμβρίου. - Προήχθη Υπολοχαγός

ΔΠΚ 12 Ιανουαρίου 1917. - Προήχθη Λοχαγός 13 Δεκεμβρίου 1917. -

Δια του από 14-2-1920 Β.Δ. προήχθη εις ΤΑγματάρχην επό διακεκρι-

μένη πράξει επί του πεδίου της μάχης. Ετέθη εις απόταξιν δια βαρέα

πταίσματα περί την υπηρεσίαν και πειθαρχίαν, ήτοι διότι εγκαταλεί-

ψας τας τάξεις του κατά τα τέλη του έτους 1920 λόγω των τότε πο-

λιτικών ανωμαλιών μετέβη εις Κων/πολιν Β.Δ. 13 Σεπτεμβρίου 1921.

- Ανεκλήθη εις την ενεργόν υπηρεσίαν Β.Δ. 17 Οκτ. 1922. - Ανεκλή-

θη το από 13-12-1923 Β.Δ. 1924 - 15 Μαρτίου. - Δια της υπ’ αριθ.

559/20-9-26 αποφάσεως Στρατοδικείου Αθηνών κατεδικάσθη εις ι-

σόβια δεσμά και έκπτωσιν επί στάσει. Διεγράφη των στελεχών του

τε ενεργού και Εφέδρου Στρατού από 17-2-27 επομένης της τηλε-

σιδικίας του ΔΕΔ 14 Νοεμβρίου 1927. Ανεκλήθη το από 14-11-1927

Διάταγμα περί διαγραφής του, κατόπιν του από 17-10-1928 Δ/τος

Υπ. Δικαιοσύνης περί απονομής αμνηστείας κ.λπ. χαρακτηρισθέντος

του αδικήματός του ως πολιτικού ΔΕΔ 1928 - 1 Δεκ. - Εις αποστρα-

τείαν τη αιτήσει του και δι’ αρχαιότητα υπηρεσίας, εγγραφόμενος

εις το στέλεχος της Εφεδρείας ΔΕΔ 1928 - 15 Δεκ. - Τόπος διαμονής

Αθήναι οδός Κηφισίας 171. - Μετετάχθη εις την κατάστασιν της αυτ.

αποστρατείας υπαχθείς Ν. 5617 μή εγγραφείς εφεδρείαν ΔΕΔ 22

Μαΐου 1934. - Διετέλεσεν Γενικός Αρχηγός των Εθνικών Ομάδων

Ελλήνων Ανταρτών (Ε.Ο.Ε.Α.) από 23 Ιουλίου 1942 μέχρι 12 Φε-

βρουαρίου 1945 και Γενικός Αρχηγός του Εθνικού Δημοκρατικού

Ελληνικού Συνδέσμου (Ε.Δ.Ε.Σ.) από 9 Σεπτεμβρίου 1941 μέχρι 12

Μαρτίου 1945 (Πρακτικόν 15/70). - Ανακαλείται εις την ενεργόν υ-

πηρεσίαν και προάγεται εις Υποστράτηγον δια τας εξαιρετικάς του υ-

πηρεσίας κατά τον Εθνικόν αγώνα της υπό κατοχήν Ελλάδος. - Ο

διαρρεύσας χρόνος από της εξόδου του λογίζεται ως τοιούτος υπη-

ρεσίας δι’ απάσας τας περιπτώσεις πλην των αποδοχών. Ν.Δ. 11 Αυγ.

1944 Φ.Ε.Κ. 26/20-8-44 (εν Καΐρω). - Παραμένει εις τα οριστικά μόνι-

μα εν ενεργεία στελέχη του Στρατού Β.Δ. 1945 - 5 Μαρτ. - Ετέθη εις

αποστρατείαν τη αιτήσει του εγγραφόμενος εις το στέλεχος της

Εφεδρείας Β.Δ. 17 Μαρτίου 1945 ΔΥΣ 28 1047/10-4-45. - Τω εκοινο-

ποιήθη την 27-4-45. Τόπος διαμονής Αθήναι αρ. πρωτ. 305065/45. -

Διεγράφη των στελεχών του Εφέδρου Στρατού από 1-1-1951 ως κα-

ταληφθείς υπό του ορίου ηλικίας Β.Δ. 23-8-

51/704470/37779/1/6Α/17-9-51.-».

(Το κείμενο μας έστειλε ο Χρήστος Νίκου, ισόβιο μέλος της Πανη-

πειρωτικής Ένωσης και τον ευχαριστούμε θερμά).



Συνέχεια από το

προηγούμενο φύλλο

Ο διοικητής όμως της IV Μεραρχίας εξηκολούθει επι-

μένων, ότι η κυρία προσπάθεια έπρεπε να εκδηλωθεί εκ

του αριστερού και κατά της δεξιάς πτέρυγος της οχυ-

ρωμένης εχθρικής τοποθεσίας. Απέστειλε δε μάλιστα

αξιωματικόν εις Λευκάδα, όπως εκείθεν μεταβιβάση εις

τον Αρχηγόν του Στρατού Μακεδονίας τηλεγραφικήν α-

ναφοράν, εν τη οποία διετύπωνε μομφήν κατά του τρό-

που της διεξαγωγής των επιχειρήσεων του Στρατού

Ηπείρου.

Η ΙΙ Μεραρχία, την αυτήν ημέρα, διέταξεν όπως τα α-

ντικαθιστώμενα τμήματά της υπό των τοιούτων της IV

Μεραρχίας συγκεντρωθώσι μεταξύ Χανίων Εμίν Αγά και

Φτελιάς. Την επομένην όμως δι’ άλλης διαταγής, ενε-

τείλατο την συγκέντρωσιν των αντικαθισταμένων μο-

νάδων της, εις την περιοχήν Λαγάτορα - Μούλες, προ-

κειμένου να καταλάβωσι τον υπό του Β’ μικτού αποσπά-

σματος κατεχόμενον τομέα. Η αντικατάστασις όμως αύ-

τη δεν ήρξατο εγκαίρως, η δε ΙΙ Μεραρχία ανέφερε την

βραδύτητα ταύτην εις το Αρχηγείον Στρατού Ηπείρου,

όπερ, επιληφθέν, εζήτησε σχετικάς παρά της IV Μεραρ-

χίας πληροφορίας. Ούτω και μόνον την 10ην ώραν της

24ης η IV Μεραρχία έθεσεν εις κίνησιν τας μονάδας της

προς ανάληψιν του τομέως της ΙΙ Μεραρχίας εγκατα-

στήσασα το Στρατηγείον αυτής εις το Χάνι Φτελιάς.

Πλην όμως, προτάσσει αμφοτέρων των Μεραρχιών, τ’

αντικαθιστώμενα τμήματα θα παρέμενον εις τας θέσεις

των μετά των νέων στρατευμάτων επί έν εικοσιτετράω-

ρον προς προσανατολισμόν των τελευταίων τούτων.

Ούτω την 25 και την 26 εξηκολούθησεν η αντικατάστα-

σις των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας υπό των της IV τοι-

ούτων, άτινα τελικώς παρουσίαζον την εξής διάταξιν:

Εις τον δεξιόν υποτομέα το 9ον σύν/μα πεζικού με δύο

τάγματα εν πρώτη γραμμή και το τρίτον εν εφεδρεία εις

Κανέταν, παρά τη θέσει του βαρέος πυροβολικού. Το

8ον εις τον αριστερόν υποτομέα με τα δύο επίσης τάγ-

ματα εν πρώτη γραμμή και το τρίτον εν εφεδρεία παρά

τη Κοπάνη. Του συν/τος τούτου διλοχία μετά πολυβό-

λων κατέλαβε το ύψωμα Πατώματα (Σπαρτίτσι), ως και

την στενωπόν Μανωλιάσης. Ως γενική εφεδρεία της

Μεραρχίας παρέμεινε το 11ον σύν. πεζ. (δύο τάγματα)

εις τας δυτικάς υπωρείας του υψώματος Καλογερίτσα.

Εκ του ορειβ. πυρ/κού της Μεραρχίας μία μεν πυρ/χία ε-

τάχθη εις Πατώματα, η δ’ ετέρα επί του υψώματος Κα-

λογερίτσα.

Τα αποσυρθέντα τμήματα της ΙΙ Μεραρχίας λόγω της

επελθούσης βραδύτητος, δεν συνεκεντρώθησαν, ως

προέβλεπον αι σχετικαί διαταγαί, αλλά προέ-

βησαν διαδοχικώς και ταύτα εις την αντικατά-

στασιν των μονάδων του Β’ μικτού αποσπά-

σματος, της εργασίας ταύτης συντελεσθείσης

την 28ην Δεκεμβρίου.

Τελικώς, η διάταξις της ΙΙ Μεραρχίας έλαβε

την ακόλουθον μορφήν: Εις τον δεξιόν υποτο-

μέα του Κρυφόβου το 3ον σύν/μα πεζικού δια-

θέσαν τάγμα εν προφυλακαίς παρέμεινε μετά

των υπολοίπων εν εφεδρεία εις Λαγάτορα. Εις

τον αριστερόν υποτομέα το 1ον σύν/μα πεζι-

κού, μετά του ΙΙ/7 τάγματος και του 2ου ανε-

ξαρτήτου τοιούτου, διαθέσαν τάγμα εις την

στενωπόν Φουάτ, παρέμεινε μετά των υπο-

λοίπων ως εφεδρεία εις Μούλες.

Το πυρ/κόν της Στρατιάς και ειδικώς το βαρύ τοιούτον

λόγω των παρουσιαζομένων δυσχερειών εβράδυνε να

συμπληρώση την τάξιν προς πυροβόλησιν, δι’ ό το

Αρχηγείον Στρατού Ηπείρου ηναγκάσθη να επανέλθη

δια νεωτέρας διαταγής, συνιστών την ταχείαν τάξιν του.

Τελικώς και μόνον την 1ην Ιανουαρίου ο διοικητής του

πυρ/κού ανέφερεν ότι αι πυρ/χίαι ήσαν έτοιμοι προς

δράσιν.

Εις το δεξιόν η συγκροτηθείσα Μεραρχία Ηπείρου ενι-

σχύθη, κατόπιν διαταγής του Αρχηγείου Στρατού Ηπεί-

ρου της 26 Δ/βρίου, δι’ ενός ουλαμού ορειβατικού

πυρ/κού ταχυβόλου. Την 28ην Δ/βρίου έφθασεν εις Κο-

ρύτιανην και ο διορισθείς διοικητής της Μεραρχίας ανα-

λαβών την διοίκησιν αυτής. Την 29ην εξέδωκε συμφώ-

νως προς τα υπό του Αρχηγείου διαταχθέντα, την δια-

ταγήν αμυντικής εγκαταστάσεως της Μεραρχίας του,

καθ’ ήν ο τομεύς, διαιρούμενος εις τρεις υποτομείς, θα

κατελαμβάνετο ως εξής: ο δεξιός υποτομεύς από του

Αράχθου μέχρι του χωρίου Αετορράχη συμπεριλαμβα-

νομένου, υπό του 15ου συν/τος πεζικού. Ο κεντρικός,

περιλαμβάνων τον όγκον της κορυφογραμμής Αετορ-

ράχης, υπό των τεσσάρων ταγμάτων ευζώνων. Ο αρι-

στερός, τέλος, εκτεινόμενος μέχρι του χωρίου Κρυφό-

βου, υπό του συν/τος Κρητών.

Η ως άνω διαταχθείσα εγκατάστασις των τμημάτων

της Μεραρχίας Ηπείρου αρξαμένη την 29ην Δ/βρίου ε-

περατώθη την 31ην ιδίου, πλην του συν/τος Κρητών, το

οποίον αντικατασταθέν εις τας παρά το Χάνι Φουάτ θέ-

σεις υπό τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας, κατώρθωσε να συ-

γκεντρωθή εις τον προοριζόμενον δι’ αυτό τομέα την

1ην Ιανουαρίου.

3) Την 25ην Δ/βρίου, εν συνεχεία

των συντελουμένων προπαρασκευών,

η IV Μεραρχία υποβαλούσα την έκθε-

σιν της εκτελεσθείσης αναγνωρίσεως περί της δια του

άκρου αριστερού και κατά της Τσούκας ενεεργείας, ε-

πανελάμβανε την αίτησιν όπως τη επιτραπή να ενεργή-

ση εκείθεν κατά του δεξιού του εχθρού, θεωρούσα ως

εξησφαλισμένην την επιχείρησιν ταυτήν. Εις απάντησιν

ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου κατέστησε γνωστόν, ό-

τι εθεώρει την ενέργειαν ταύτην λίαν παρακεκινδυνευ-

μένην και ότι συμφώνως προς ληφθείσαν πλέον από-

φασιν η επίθεσις θα ενηργείτο κατά του Μπιζανίου. Ως

συνέπειαν μάλιστα της αποφάσεώς του ταύτης και προς

επίτευξιν, αφ’ ενός καλυτέρου συνδέσμου μετά του

μέλλοντος να ενεργήση ημετέρου δεξιού, αφ’ ετέρου

δε και προς διευκόλυνσιν της παρατηρήσεως της βολής

πυρ/κού, διέταξε την εγκατάστασιν τηλεφωνικού συνδέ-

σμου μετά της Αετορράχης. Την οριστικήν ταύτην απόφα-

σιν της δια του δεξιού ενεργείας και του μελετωμένου

σχεδίου ανέφερε την επομένην εις το Υπουργείον των

Στρατιωτικών το πολιτικόν γραφείον του Αρχηγείου.

Την αποφασισθείσαν ταύτην κατά του Μπιζανίου ε-

νέργειαν δια των ΒΔ, κλιτύων της Αετορράχης συνίστα

δι’ υποβληθείσης αναφοράς του και ο νεοδιορισθείς ε-

πιτελάρχης της Μεραρχίας Ηπείρου.

Εν τούτοις, παρά την ληφθείσαν απόφασιν της δια

του δεξιού επιθέσεως, ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου,

την 27ην Δ/βρίου απηύθυνε διαταγήν προς την Υπηρε-

σίαν Μετόπισθεν, ίνα μελετήση και αναφέρη το ταχύ-

τον εάν ήτο εύκολος και εντός πόσου χρόνου η εις

Ασπροχώριον (Γρατσανά) συγκέντρωσις εφοδίων τεσ-

σάρων ημερών δια δύο Μεραρχίας, αίτινες εζητήθησαν

παρά του διοικητού της IV Mεραρχίας, όπως ενεργήσω-

σι κατά του άκρου δεξιού του εχθρού.

Η συνέχεια στο επόμενο
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Στρατού.

Η μάχη της Μανωλιάσσας

ΠAPAΛIA NEAΣ MAKPHΣ

THΛ. (0294) 94794

ΨAPOTABEPNA

«H TPATA»
KΛEAPXOΣ MΠEΛΛOΣ

Tο στέκι 

για καλοφαγάδες

Ψάρια φρέσκα

Aστακοί

Kαραβίδες

Kαλαμαράκια

από την Tράτα μας

κατευθείαν στα κάρβουνα

Aξιοπρεπές περιβάλλον



Όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα

του Ελληνικού κράτους, κάποιος  Καρ-

ράς Θεόδωρος οργάνωσε μια συμμο-

ρία κακοποιών που ρήμαζε σπίτια και

μαγαζιά. Η αστυνομία προσπαθούσε

να τους πιάσει αλλά δεν τα κατάφερ-

νε. 

Εκείνη την εποχή στην Αθήνα ζού-

σε ο παπα-Μελέτης για τον οποίο

έλεγαν ότι είχε πολλά λεφτά Γύρω από

το σπίτι του υπήρχε περιβόλι με πολ-

λά πράσα. Ένα βράδυ ο παπάς άκου-

σε κάποιο θόρυβο και πετάχτηκε από

τον ύπνο του, βγήκε στον κήπο του και

είδε μια ανθρώπινη σκιά ανάμεσα

στα πράσα, όρμησε και τον άρπαξε

από τον σβέρκο. Ήταν ο Θεόδωρος

Καρράς.

Από τότε, όταν συμβαίνει κάτι πα-

ρόμοιο, λέμε «τον έπιασε στα πράσα».
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Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Ανάρμεγος: το θηλυκό ζώο που δεν έχει αρμεχθεί. Εί-

ναι ανάρμεγο το κοπάδι. 

Ζυγούρι (το): Πρόβατο που μόλις έχει περάσει το πρώ-

το έτος της ηλικίας του. 

Κάλεσα: Προβατίνα με σώμα άσπρο, αλλά με μάτια,

μύτη και αυτιά μαύρα. 

Καραμάνικη (η): Προβατίνα άσπρη με μαύρους κύ-

κλους γύρω από τα μάτια και φαρδιά ουρά. 

Καρδάρα (η): Ξύλινο στρογγυλό δοχείο για το άρ-

μεγμα του γάλακτος. 

Κλαρίζω: Κόβω τα κλαδιά δένδρου

Κάπα (η): Χοντρό πανωφόρι από τραγόμαλλο. Φο-

ριέται τους χειμερινούς μήνες. 

Μαξούλι: (το): Το εισόδημα από το γάλα ή από τα μαλ-

λιά των αιγοπροβάτων. 

Μαρμαρά: Προβατίνα ή γίδα στέρφα (αυτή που δεν

γεννάει). 

Μονοβύζα (η): Προβατίνα ή γίδα που έμεινε με ένα

μαστάρι, επειδή την χτύπησε αρρώστια. 

Πρατίνο: Προβατίνα. 

Ρούτα: Προβατίνα με κοντό μαλλί. 

Τσάρκος (ο): Ο παιδικός σταθμός της στάνης. Μια κα-

λύβα που βάζουν τα νεογέννητα αρνιά, όταν οι μα-

νάδες τους πάνε για βοσκή. Αλίμονο σ’ όποιον ξένο

πλησιάσει τον τσάρκο. Το τσοπανόσκυλο θα τον

κομματιάσει. 

Συνέχεια από το φύλλο 85

Μάνα με κακοπάντρεψες και

μου’δωσες Βλαχιώτη

δώδεκα χρόνους στη Βλαχιά και

τρεις βραδιάς στο σπίτι.

Τρίτη βραδιά, πικρή βραδιά, δυο

ώρες πριν να φέξει

άπλωσα το χεράκι μου, τον άντρα

μου δεν βρίσκω.

Μεσ’ στο κατώγι αρρέντεψα, δεν βρίσκω τ’ άλογό του,

γυρίζω, τρέχω τον οντά, δεν βρίσκω τ’ άρματά του

και στο κρεβάτι ακούμπησα να πω το μοιρολόι:

Μωρ’ έρημο προσκέφαλο, μωρ’ έρημό μου στρώμα,

το πού ’ν’ αφέντης, που’χα τον απόψε πλαγιασμένο;

- Αφέντης μου μας άφησε και πάει για το ταξίδι

μέσα στην έρημη Βλαχιά, το μαύρο Βουκουρέστι.

Παρ’ όλα αυτά η γυναίκα ήθελε να ακολουθήσει τον άντρα της

στον ξένο τόπο. Εκείνος όμως είχε βάσιμους λόγους να μην την

θέλει μαζί του:

- Τι σου’πα και μου χόλιασες, λαμπάδα μου, γραμμένη;

‘Τι γω πάγω στην ξενιτιά με την καρδιά καμένη.

- Εκεί που πας, λεβέντη μου, ναρθώ κι εγώ κοντά σου;

Να φτιάχνω δείπνο να δειπνάς, γιόμα να γιοματίζεις.

- Εδώ που πάω, κόρη μου, κοράσιο δεν διαβαίνει.

Γιατ’ είναι Τούρκοι ανύπαντροι, Ρωμαίοι παντρεμένοι,

εσένα παίρνουν, κόρη μου, κι εμένα με σκοτώνουν.

Κάλλιο να δω το γαίμα μου τη γης να κοκκινίσει,

παρά να ιδώ τα μάτια σου άλλος να τα φιλήσει.

Η ζωή του ξενιτεμένου είναι ανάθεμα:

Ανάθεμά σε ξενιτιά και συ και τα καλά σου

πλειότερα είναι τα πάθη σου, παρά το διάφορό σου.

Δώδεκα χρόνους έκανα στης ξενιτιάς τον τόπο

το χέρι μου δεν άπλωσα σε ξένης κόρης κόρφο,

μόν’ το’βανα προσκέβαλο και το σπαθί μου στρώμα

και το τουφέκι στο πλευρό, σαν ο γαμπρός τη νύφη.

Ωστόσο, μπροστά στην αρρώστια, καλύτερη η ξενιτιά:

Παρακαλώ σε Παναγιά, χιλιοπαρακαλώ σε,

του ξένου δώσ’ του ξενιτιά κι αρρώστια μη του δίνεις.

Η αρρώστια θέλει στρώματα, θέλει προσκεφαλάρια,

θέλει γυναίκα στο πλευρό, μανούλα στο κεφάλι,

θέλει κι ένα μικρό παιδί, κρύο νερό να φέρει.

Μα τι’δαν τα ματάκια μου, τους ξένους πως τους θάφτουν,

τους πάνε και τους θάφτουνε, σαν το σκυλί στο λάκκο,

χωρίς θυμίαμα και κερί, χωρίς παπά και ψάλτη.

Ηπειρώτικο
ποιμενικό λεξιλόγιο

Δημοτικά τραγούδια

Της Ξενιτιάς

� Η μικρή μαθήτρια δεν τα πάει καλά με την αριθ-

μητική και αναλαμβάνει η μητέρα της να την βοη-

θήσει. Λέει στην κόρη της: «Ας πούμε ότι είσαι μα-

νάβισσα και εγώ πελάτισσα. Αγοράζω ένα κιλό πα-

τάτες που κάνουν πενήντα λεπτά και ένα κιλό ντο-

μάτες που κάνουν ογδόντα λεπτά το κιλό. Πόσα

χρήματα πρέπει να σου δώσω?» Και η μικρή απα-

ντάει: «Δεν πειράζει, με πληρώνεις αύριο.»

� Στο σπίτι ενός γιατρού σπάει κάποιος σωλήνας

οπότε αναγκάζεται να καλέσει έναν υδραυλικό.

Βρίσκει κάποιον ο οποίος αφού διόρθωσε τη

βλάβη, του ζητάει 250 ευρώ. «Τι λες ρε παιδί μου;

Εγώ που είμαι γιατρός δεν βγάζω τόσο πολλά σε

τόσο λίγη ώρα!» Και ο υδραυλικός απαντά: «Για-

τί τα έβγαζα εγώ όταν ήμουν γιατρός;»

� Πάει ο Κώστας στο μπακάλη και του λέει: «Θα

ήθελα ένα κιλό τυρί φέτα.» Ζυγίζει ο μπακάλης ένα

κομμάτι στην τύχη και του λέει: «Είναι χίλια τε-

τρακόσια γραμμάρια, να το αφήσω;» Και ο Κώστας

απαντά: «Άφησέ το και βάλε μου ένα κιλό.»

� Σ’ ένα ποντιακό χωριό υπάρχει μια μεγάλη τρύ-

πα και κάθε μέρα έπεφταν άνθρωποι και τραυ-

ματίζονταν. Συνήλθε το δημοτικό συμβούλιο με

μόνο θέμα να βρουν μια λύση για την τρύπα. Ένας

Πόντιος δημοτικός σύμβουλος πρότεινε να βάλουν

φύλακα να προειδοποιεί τους συγχωριανούς για

να μη περνάνε από εκεί. Άλλος συνάδελφός του

πρότεινε να βάλουν  ένα ασθενοφόρο ώστε κάθε

φορά που θα πέφτει κάποιος και θα τραυματίζε-

ται να τον μεταφέρουν αμέσως στο νοσοκομείο. Τε-

λικά τη λύση την έδωσε ο δήμαρχος. Πρότεινε να

κλείσουν την τρύπα και να την ανοίξουν δίπλα στο

νοσοκομείο…

Είπαν:
� Όταν δεν ξέρεις πού πας, κοί-

τα από που έρχεσαι.

� Η όμορφη γυναίκα είναι στο-

λίδι και η καλή θησαυρός

Ανέκδοτα

Παροιμιώδεις εκφράσεις

Γνώσεις...
Το «Πιστεύω» της Εκκλησίας μας αποτελείται από 475 λέξεις

και 890 γράμματα. Από όλα τα γράμματα του ελληνικού αλφά-

βητου μόνο το Ψ δεν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό. Παραλείφθηκε

το γράμμα Ψ επειδή είναι το πρώτο γράμμα της λέξης ΨΕΜΑ

και το «ΠΙΣΤΕΥΩ» δεν έπρεπε να μολύνεται από το Ψ.

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ»:

ΠΩΣ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΥΤΗ Η ΦΡΑΣΗ??

ΛIMANI PAΦHNAΣ THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH

NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ
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Δούλιψι να τρώς, κι κρύψι να’ης

Αγαπητοί συγχωριανοί, 

φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά,

με υγεία και ευτυχία!

�Η δύναμις της Παραδόσεως
Του Γεωργίου Μέγα

Όλοι από τα παιδικά μας χρόνια ενθυμούμεθα μύ-

θους και παραμύθια, παροιμίας, αινίγματα, ευχάς

και διαφόρους δημώδεις εκφράσεις. Όλοι γύρω μας εις

την ζωήν - εις την γέννησιν, τον γάμον και τον θάνατον, εις

την λατρείαν και εις κάθε περιστατικόν της ζωής - βλέπο-

μεν πράξεις και ενεργείας, που πολλάκις μας κάμνουν να

ερωτώμεν: “διατί αυτό;”,

“διατί εκείνο;”. Πάντοτε

ακούομεν κάποιον λό-

γον και πολλάκις η εξή-

γησις στηρίζεται εις πα-

ρετυμολογίαν ή εις πλα-

στόν μύθον. Αλλ’ όμως ό-

λα “έτσι τα βρήκαν από

τους παλιούς”, όλα “τά-

κουσαν από τους παπ-

πούδες”. Πάντοτε δηλ.

τους τα υπαγορεύει μια

παράδοσις άγραφος, ιερά και απαραβίαστος, βαθειά ρι-

ζωμένη εις την ψυχήν του λαού. Και είναι τόσον μεγάλη η

δύναμης της συνηθείας, ώστε όχι μόνον άνθρωποι αμόρ-

φωτοι, αλλά και μορφωμένοι, και καθόλου ανεπτυγμένοι,

υπόκεινται εις πράξεις και ενεργείας, που με κανένα λό-

γο δεν δικαιολογούνται και φαίνονται καθόλου παράλο-

γοιʼ π.χ. το να μην ανάπτωμεν σιγάρο τρεις με το ίδιο

σπίρτο, να τρέμωμεν αν οι καλεσμένοι εις το τραπέζι εί-

ναι 13, ν’ αποφεύγωμεν την τέλεσιν γάμων κατά τον μήνα

Μάιον και κατά το δίσεκτον έτος και τόσας άλλας προλή-

ψεις, τας οποίας απαντώμεν προπάντων εις μορφωμένας

κοινωνικάς τάξεις. Δι’ αυτό και δεν διακρίνομεν τους

μορφωμένους από την λαϊκήν ομάδα, καθ’ όσον και αυτοί

υπόκεινται εις προλήψεις και δεισιδαιμονίας και σωστά ο

Λασκαράτος εις τα “Μυστήρια της Κεφαλλονιάς” λέγει:

“Δια λαόν δεν εννοώ αποκλειστικώς μόνον εκείνους, ο-

πού φορούνε σκούφια, αλλά όλους εκείνους, όπου η απο-

κάτου σε σκούφια, ή αποκάτου σε καπέλλο, σκεπάζουνε

λίγο νου και πολλές πρόληψες”.

Επίσης, όταν επισκεπτώμεθα ένα χωριό ή τα καλύβια

των βλάχων ή των Σαρακατσαναίων μας, την προσοχήν

μας ελκύει ο απλούς και ενιαίος ρυθμός, με τον οποίον εί-

ναι κτισμένα τα σπίτια και τα καλύβιά των, ο πρακτικός,

αλλ’ ωραίος τρόπος, με τον οποίον είναι κατασκευασμέ-

να και διακοσμημένα τα έπιπλα και τα σκεύη των, τα ερ-

γαλεία και τα έργα της χειροτεχνίας, προπάντων των γυ-

ναικών τωνʼ θαυμάζομεν τις ωραίες ποδιές και τις συρμα-

τερές ζώνες, τα κεντήματα των υποκαμίσων και των φο-

ρεμάτων, τα σκαλίσματα της ρόκας και της αγκλίτσς, τους

χρωματισμούς των χραμιών και των άλλων προϊόντων του

γυναικείου αργαλειού.

Είναι φανερόν, ότι ο άνθρωπος του λαού, ο λαϊκός τε-

χνίτης, και όταν δουλεύη επάνω εις την χρησίμην ύλην,

και τότε αποτυπώνει κάτι από την καλαισθησίαν του, κά-

τι από την ψυχήν του. Και δι’ αυτά όλα ισχύει ό,τι γραία

χωρική του Διδυμοτείχου μου έλεγε προ ετών δια τα κε-

ντήματα των φορεμάτων:

“Τα κεντίδια δεν τάχουν από δάσκαλοʼ προς μαννίτσες

τάχουν, γενιά προς γενιά”. Δι’ αυτό και τα έργα της τέ-

χνης του λαού είναι ατομικά δημιουργήματα των κατα-

σκευαστών των, αλλά έχουν τας ρίζας των εις την παρά-

δοσιν και, όπως τα πνευματικά προϊόντα, αι δοξασίαι, τα

ήθη και έθιμα του λαού, αντικατοπτρίζουν και αυτά την

λαϊκήν ψυχήν. (...)

�Με αφορμή τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές,

σας παραθέτω αποσπάσματα από τα απομνημο-

νεύματα του Μακρυγιάννη:

Πρόλογος:

Επειδή έλαβα αυτεί-

νη την αδυναμία να σας

βαρύνω με την αμάθειά

μου (αν έβγουν εις φως

αυτά οπού σημειώνω ε-

δώ και ξηγώμαι πότε με

κόλλησε αυτείνη η ιδέα,

-από τα 1829, Φλεβαρί-

ου 26, εις το ‘Αργος - και ακολουθώ αγώνες και άλλα πε-

ριστατικά της πατρίδος) σας λέγω, αν δεν τα διαβάσετε ό-

λα, δεν έχει το δικαίωμα κανένας από τους αναγνώστες

να φέρη γνώμη ούτε υπέρ, ούτε κατά.

‘Οτι είμαι αγράμματος και δεν μπορώ να βαστήσω τα-

χτική σειρά ‘σ τα γραφόμενα, και… τότε φωτίζεται και ο

αναγνώστης. Μπαίνοντας εις αυτό το έργον και ακολου-

θώντας να γράφω δυστυχήματα αναντίον της πατρίδος

και θρησκείας, οπού της προξενήθηκαν από την ανοη-

σίαν μας και ‘διοτέλειά μας και από θρησκευτικούς και α-

πό πολιτικούς και από ‘μάς τους στρατιωτικούς, αγανα-

χτώντας και εγώ απ’ ούλα αυτά, ότι ζημιώσαμε την πατρί-

δα μας πολύ και χάθηκαν και χάνονται τόσοι αθώοι άν-

θρωποι, σημειώνω τα λάθη ολωνών και φτάνω ως την σή-

μερον, οπού δεν θυσιάζομε ποτές αρετή και πατριωτι-

σμόν και είμαστε σε τούτην την άθλια κατάστασιν και κι-

ντυνεύομεν να χαθούμεν. 

Γράφοντας αυτά τα αίτια και τις περίστασες, οπού φέ-

ραμεν τον όλεθρον της πατρίδας μας όλοι μας, τότε ως έ-

χοντας και εγώ μερίδιον εις αυτείνη την πατρίδα και κοι-

νωνία, γράφω με πολλή αγανάχτησιν αναντίον των αι-

τίων, όχι να ‘χω καμμιά ιδιαίτερη κακία αναντίον τους, αλ-

λά ο ζήλος της πατρίδος μου δίνει αυτείνη την αγανάχτησιν

και δεν μπόρεσα να γράψω γλυκώτερα. Αυτό το χειρόγρα-

φον, από την περίστασιν οπού μου έγιναν πολλές καταδρο-

μές, το είχα κρυμμένο. Τώρα οπού το έβγαλα, το διάβασα ό-

λο και έγραψα ως τα 1850 Απρίλη μήνα, και διαβάζοντάς το

είδα ότι δεν ξηγώμαι γλυκώτερα δια κάθε άτομον. 

Πρώτο λοιπόν αυτό, και ύστερα σε πολλά μέρη ‘πανα-

λαβαίνω πίσω τα ίδια (ότι είμαι αγράμματος και δεν θυ-

μώμαι και δεν βαστώ σειρά ταχτική) και τρίτο, εκείνα ο-

πού σημειώνω εις την πρωτοϋπουργίαν του Κωλέτη, οπού

έκαμεν τόσα μεγάλα λάθη αναντίον της πατρίδος του και

της θρησκείας του και των συναγωνιστών του, όλων των

τίμιων ανθρώπων και να χύση τόσα άδικα αίματα των ο-

μογενών του και να πάθη η δυστυχισμένη του πατρίδα και

να παθαίνη και τώρα εις τον πεθαμό του από τους ίδιους

τους μαθητάς του και συντρόφους του, οπού μας κυβερ-

νούν, και οι προκομμένες του οι Βουλές και άλλοι τοιού-

τοι, οπού δεν άφησαν λεπτό εις το ταμείο, και όλο το κρά-

τος τό’ ‘φεραν σε μίαν μεγάλη δυστυχία και ανωμαλία, και

ένας μεγάλος στόλος των σκύλων μας έχουν μπλόκον, ο-

πού ‘ναι περίτου από τρεις μήνες, και μας πήραν όλα τα

καράβια και μας κατακερμάτισαν όλο το εμπόριον και τζα-

λαπάτησαν την σημαίαν μας και πεθαίνουν της πείνας οι αν-

θρώποι των νησιών και εκείνοι οπού ‘χουν τα καράβια τους

γκιζερούν εις τους δρόμους και κλαίνε με μαύρα δάκρυα. 

‘Ολα αυτά τα δεινά και άλλα πλήθος είναι έργα του Κω-

λέτη και της συντροφιάς του, οπού άφησε εντολή να κυ-

βερνιώμαστε με αυτό το σύστημα και με τους τοιούτους

συντρόφους του. Και από αυτό παθαίνομεν και τι θα πά-

θωμεν ακόμα ο Θεός το γνωρίζει. Και αυτά ήταν δια τους

ξένους σκοπούς του και τις ‘διοτέλειές του και για να κα-

τακερματίσουνε και την Τρίτη Σεπτεβρίου -οπού διαλα-

βαίνει περί θρησκείας και άλλης σωτηρίας της πατρίδος

αυτό το Σύνταμα – και τό’ ‘χομεν εις το χαρτί και αντίς να

μας ωφελήση μας αφανίζει ολοένα. ‘Ολοι οι άλλοι, οπού

γράφω εξ αρχής, είναι άγιοι ομπρός ‘σ αυτόν και την συ-

ντροφιά του τη σημερνή, μ’ όλον οπού τα λάθη τα πρώτα ε-

γέννησαν και τούτα.  

Δια όλα αυτά γράφω εδώ. Ως άνθρωπος μπορώ να πε-

θάνω και ή τα παιδιά μου, ή άλλος τα αντιγράψη, για να τα

βγάλη εις φως, πρώτο τους ανθρώπους, οπού γράφω μ’ α-

γανάχτησιν αναντίον τους, να βάνη τις πράξες του κάθε ε-

νού και τ’ όνομά του με καλόν τρόπον, όχι με βρισές, δια να

χρησιμεύουν αυτά όλα εις τους μεταγενεστέρους και να μά-

θουν να θυσιάζουν δια την πατρίδα τους και θρησκεία τους

περισσότερη αρετή, να ζήσουν ως ανθρώποι ‘σ αυτήν την πα-

τρίδα και μ’ αυτήν την θρησκείαν. Χωρίς αρετή και πόνο εις

την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους έθνη δεν υπάρ-

χουν. Και προσοχή να μην τους απατάγη η ‘διοτέλεια. 

Και αν σκοντάψουν, τότε εις τον κρεμνόν θα πηγαί-

νουν, καθώς το πάθαμεν εμείς. ‘Ολο εις τον κρεμνόν κυ-

λάμεν κάθε ‘μέρα. ‘Οταν λοιπόν βγη αυτό το χειρόγρα-

φον εις φως, διαβάζοντάς το όλο οι τίμιοι αναγνώστες,

αρχή και τέλος, τότες έχουν το δικαίωμα να κάμη ο καθείς

των την κρίση του είτε υπέρ, είτε κατά. 

Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του:

«Εκεί οπούφκιαχνα τις θέσες εις τους Μύλους (Κοντά

στο Ναύπλιο) ήρθε ο Ντερνυς (Γάλλος Στρατιωτικός) να

με ιδή. Μου λέγει. ‘Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσεις είναι

αδύνατες. Τι πόλεμον θα κάνετε με τον Μπραϊμη αυτού;’

– Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις κι’ εμείς, όμως είναι

δυνατός ο θεός όπου μας προστατεύει. Και θα δείξωμεν

την τύχη μας σ’ αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είμα-

στε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραϊμη, παρηγοριόμαστε

μ’ ένα τρόπον, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε

ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα

τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε

από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν

να πεθάνουν. Κι όταν κάνουν αυτήνη την απόφασιν, λίγες

φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν» 

Στρατηγός Μακρυγιάννης

Ο παλιός

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 

Ματιές
στο παρελθόν

Φωτογραφίες που μας

ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο

Διακρίνονται από αριστερά προς

τα δεξιά: Βασίλειος Γιώτης,

Πόπη Γιώτη, Κωνσταντίνα Γιώτη,

Ελευθέριος Γιώτης,

Ιωάννης Ίσκος, Στέφανος Νίκου,

Θεοχάρης Νίκου και Ευάγγελος

Γιώτης. Αρχές δεκαετίας ’70.

Η επίσκεψη

του προέδρου της

Δημοκρατίας

κ. Κάρολου Παπούλια

στη Μανωλιάσσα

το 1981. 


