
ΗΑνάσταση

του Χριστού

αποτυπώνει το

θρίαμβο της αγά-

πης και της ζωής: ο

Χριστός αγαπά

τον καθέναν από

εμάς και ζει ανα-

στημένος για τον

καθέναν από ε-

μάς. Μας καλεί να

βρούμε το πραγ-

ματικό νόημα του

Πάσχα το οποίο

φωλιάζει στη λα-

μπριάτικη ατμόσφαιρα. Μας καλεί να ακούσουμε τις κα-

μπάνες και να νιώσουμε ότι ο Θεός είναι παντού. Μέσα

στον κατακλυσμό των μηνυμάτων, διαφημίσεων, προωθή-

σεων καταναλωτικών ειδών, έρχεται το πραγματικό μήνυ-

μα των ημερών. Πάσχα ημίν σήμερον ανέτειλε. Πάσχα εί-

ναι η γεύση της βασιλείας του Θεού, η φωνή που έρχεται

μέσα μας όταν μεταλαμβάνουμε στη Θεία Λειτουργία. 

Νιώθουμε ότι είμαστε αδέλφια, γιατί μετέχουμε του κοι-

νού ποτηρίου της Ζωής. Πάσχα είναι η αλλαγή στη ζωή

μας, η συμφιλίωση με το Θεό, τον συνάνθρωπο, τον εαυτό

μας, είναι η ελευθερία από τα δεσμά του θανάτου. Πάσχα

είναι αφορμή για ενότητα μεταξύ των λαών και των κοινω-

νιών.  Η Ανάσταση του Χριστού εκπέμπει το μήνυμα του

θάρρους και της τόλμης και τα δύο είναι αναγκαία για τον

καθημερινό μας αγώνα. Είθε το φως, η ειρήνη, η χαρά, η

ευφροσύνη και η αγαλλίαση της Αναστάσεως του Κυρίου

μας, να κατακλύζουν τη ζωή μας. Η χάρις και η ευλογία του

Αναστάντος Χριστού, να επισκιάζουν όλη την ανθρωπότη-

τα. 

«Πάσχα ιερόν ημίν, σήμερον αναδέδεικται, Πάσχα και-

νόν, Άγιον Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα

Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα

των πιστών, Πάσχα το πύλας υμίν, του Παραδείσου ανοί-

ξαν, Πάσχα πάντας αγιάζον Πιστούς.»

103η επέτειος της
απελευθέρωσης των

Ιωαννίνων
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Μην κλαις κεφάλ’ τι έπαθες μον κλαίγε τι θα πάθεις

Ψυχοσεξουαλικές 
αλλαγές 
στην
Εφηβεία

Στη σελίδα 5

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.

Στη σελίδα 5

Τ
ην 21η Φεβρουαρίου, η Ήπειρος πανηγύρισε

μια ακόμη ιστορική επέτειο, την απελευθέρω-

ση των Ιωαννίνων από τον Τούρκο κατακτητή.

Την 21η Φεβρουαρίου, η Ελληνική σημαία κυμάτιζε

και πάλι στο κάστρο της πόλης. Πέρασαν από τότε

103 χρόνια… Κάθε χρόνο γιορτάζεται η επέτειος και

πάντα είναι επίκαιρη και ενδιαφέρουσα η ιστορική

αναδρομή. 

Κάθε επέτειος για εμάς τους Έλληνες, δεν είναι α-

πλά για πανηγυρισμούς και εθνικές εξάρσεις, αλλά

για να νιώσουμε υπερήφανοι και να αποτίσουμε φό-

ρο τιμής προς όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και

θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. 

Είναι συγχρόνως και στιγμές περισυλλογής και

στοχασμού, πάνω στα ουσιαστικά θέματα που απα-

σχολούν την πατρίδα μας σήμερα. Να αναλογιστού-

με πώς και αν αξιοποιήσαμε τις θυσίες τους. Αυτό εί-

ναι το νόημα του εορτασμού κάθε εθνικής επετείου. 

Σε αυτές τις στιγμές, σκεπτόμαστε όλους αυτούς

που ερωτεύτηκαν τη Λευτεριά, που δημιούργησαν

προϋποθέσεις για μια ελεύθερη πολιτεία με ελεύ-

θερους και υπεύθυνους πολίτες. Ένα ιδανικό που

είναι διαχρονικό στην ιστορία των Ελλήνων. 

Τούτες  τις δύσκολες μέρες που περνάμε, ας σκύ-

ψουμε λίγο στην Ιστορία μας, να δεχτούμε το παρά-

δειγμα που μας προσφέρουν με τους αγώνες και τις

θυσίες τους, τους δρόμους που μας χάραξαν οι προ-

γονοί μας. Η προσφορά τους ας γεμίζει τις ψυχές

μας με πίστη και ελπίδα για το μέλλον μας. 

ΗΑ ν ά σ τ α σ η

του Χριστού

αποτυπώνει το

θρίαμβο της αγά-

πης και της ζωής: ο

Χριστός αγαπά

τον καθέναν από

εμάς και ζει ανα-

στημένος για τον

καθέναν από εμάς.

Μας καλεί να

βρούμε το πραγ-

ματικό νόημα του

Πάσχα το οποίο

φωλιάζει στη λα-

μπριάτικη ατμόσφαιρα. Μας καλεί να ακούσουμε τις κα-

μπάνες και να νιώσουμε ότι ο Θεός είναι παντού. Μέσα

στον κατακλυσμό των μηνυμάτων, διαφημίσεων, προω-

θήσεων καταναλωτικών ειδών, έρχεται το πραγματικό μή-

νυμα των ημερών. Πάσχα ημίν σήμερον ανέτειλε. Πάσχα

είναι η γεύση της βασιλείας του Θεού, η φωνή που έρχε-

ται μέσα μας όταν μεταλαμβάνουμε στη Θεία Λειτουργία. 

Νιώθουμε ότι είμαστε αδέλφια, γιατί μετέχουμε του κοι-

νού ποτηρίου της Ζωής. Πάσχα είναι η αλλαγή στη ζωή μας,

η συμφιλίωση με το Θεό, τον συνάνθρωπο, τον εαυτό μας,

είναι η ελευθερία από τα δεσμά του θανάτου. Πάσχα εί-

ναι αφορμή για ενότητα μεταξύ των λαών και των κοινω-

νιών.  Η Ανάσταση του Χριστού εκπέμπει το μήνυμα του

θάρρους και της τόλμης και τα δύο είναι αναγκαία για τον

καθημερινό μας αγώνα. Είθε το φως, η ειρήνη, η χαρά, η

ευφροσύνη και η αγαλλίαση της Αναστάσεως του Κυρίου

μας, να κατακλύζουν τη ζωή μας. Η χάρις και η ευλογία του

Αναστάντος Χριστού, να επισκιάζουν όλη την ανθρωπό-

τητα. 

«Πάσχα ιερόν ημίν, σήμερον αναδέδεικται, Πάσχα και-

νόν, Άγιον Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα

Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα

των πιστών, Πάσχα το πύλας υμίν, του Παραδείσου ανοί-

ξαν, Πάσχα πάντας αγιάζον Πιστούς.»

Μ
ήνυμα ενότητας, συνεννόησης

και αλληλεγγύης, προς τον ελ-

ληνικό λαό απηύθυνε ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-

πουλος από τα Ιωάννινα όπου παρέ-

στη, με την ευκαιρία  του εορτασμού

της 103ης επετείου της απελευθέ-

ρωσης της πόλης από τον τουρκικό

ζυγό στις 21 Φεβρουαρίου του 1913.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κα-

τά την εθιμοτυπική επίσκεψη που

πραγματοποίησε στις 11:30 το πρωί, στην Περιφέ-

ρεια επισήμανε πως, «η ιστορία της Ηπείρου αποτε-

λεί αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας του Έθνους

μας, του Έθνους των Ελλήνων» και επισήμανε τις

πραγματικές εθνικές ιδιαιτερότητες της Ηπείρου

και των ανθρώπων της από την Μεταβυζαντινή πε-

ρίοδο και ύστερα, οι οποίες εκπέμπουν στο διηνε-

κές αντίστοιχα, άκρως διδακτικά μηνύματα για τον

λαό και το έθνος.

«Επειδή το επιβάλλει η σημερινή

επέτειος, κάνοντας ένα χρονικό

άλμα ξεκινώ από το μήνυμα της

Απελευθέρωσης της πρωτεύου-

σας της ηπείρου, το μήνυμα της ο-

μοψυχίας. Η απελευθέρωση των

Ιωαννίνων και στην συνέχεια των

υπόλοιπων περιοχών αποτελούν

μία από τις σημαντικές πτυχές της

σύγχρονης ιστορίας μας, δοθέντος

ότι οδήγησαν, ουσιαστικώς, στην

ένδοξη για την Ελλάδα λήξη του Α' Βαλκανικού Πο-

λέμου, τουλάχιστον στο στρατιωτικό πεδίο.

Ταυτοχρόνως και με βάση την πικρή εμπειρία ό-

σων επακολούθησαν υπό όρους εθνικού διχασμού,

μας διδάσκουν, ιδίως κατά την κρίσιμη σημερινή

συγκυρία, την αξία του ύψιστου αγαθού της ενότη-

τας και της συνεννόησης ως προς την επίτευξη των

μεγάλων εθνικών μας στόχων».

Μήνυμα εθνικής ενότητας
του προέδρου της Δημοκρατίας 

από τα Ιωάννινα

Πάσχα ιερόν ημίν, 

σήμερον αναδέδεικται

Έγραψαν για το 1821...



• Στις 15 Αυγούστου 2015, η Πέρσα και ο Βασίλειος Ντά-

φλος του Ναπολέοντος, απέκτησαν αγοράκι το δεύτερο

παιδάκι τους.

• Στις 17 Ιανουαρίου 2016, απεβίωσε ο Θεοχάρης Νίκου

του Στεφάνου, ο αγαπητός μας Λάκης, στον Πειραιά  όπου

διέμενε. Σύμφωνα με επιθυμία του, η σορός του μεταφέρθη-

κε στη γενέτειρά του, τη Μανωλιάσσα. Η νεκρώσιμος ακο-

λουθία εψάλη στον Άγιο Γεώργιο, πα-

ρουσία πολλών συγγενών, φίλων και γνω-

στών και ετάφει στο κοιμητήριο της

Αγίας Κυριακής του χωριού μας. Ο Λά-

κης ήταν άριστος οικογενειάρχης και α-

γαπούσε πολύ το χωριό μας. Ευχόμαστε

να είναι ελαφρό το χώμα που τον σκέπα-

σε, να τάξει ο Θεός την ψυχή του εκεί που αναπαύονται οι

δίκαιοι και στη γυναίκα του, την αγαπητή μας Ευλαμπία, τα

παιδιά και τα εγγόνια του, να ζουν και

να τον θυμούνται.

Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Ηλιούπολη 21 Ιανουαρίου 2016

•Στις 17 Ιανουαρίου 2016, έφυγε από

τη ζωή η Κύρκου Αμαλία, σε ηλικία 82

ετών. Ήταν σύζυγος του Γιώργου Κύρκου και απέκτησαν

μαζί τρία κορίτσια, τη Γεωργία, την Πελαγία και την Πανά-

γιω. Έμεινε χήρα σε ηλικία 40 ετών. Πάντρεψε τις κόρες

της και ευτύχησε να χαρεί και εγγόνια. 

•Έφυγε στις 22 Μαρτίου 2016, σε ηλι-

κία 86 ετών, η Λαμπρινή Νάκου. Γεν-

νήθηκε το 1930 στη Μανωλιάσσα και

ήταν κόρη της Ευθαλίας και του Γεωρ-

γίου Μπέλλου. Παντρεύτηκε το 1954

τον Ευάγγελο Νάκο και απέκτησαν

δύο παιδιά, τη Βασιλική και το Γεώρ-

γιο. Εργαζόταν στο Επισκοπικό Ιωαν-

νίνων και στη Ζωοδόχου για τη συντήρηση στης οικογένει-

άς της και της πεθεράς της Λαμπρινής. Ευτύχησε να γνωρί-

σει εγγόνια. 
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Πένθη

Γεννήσεις

Υπενθύμιση

Μπορείτε να μας στέλνετε όλα τα κοι-

νωνικά γεγονότα προς δημοσίευση στη

διεύθυνση kpgiotakis@yahoo.gr

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης, στη

μνήμη της Λαμπρινής Νάκου προσέφε-

ραν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Μανωλιάσσας αντί για στεφάνια , χρη-

ματικά ποσά οι κάτωθι:

Τα εγγόνια Ελένη, Γρηγόρης, Γιάννης,

Βάσω, Ευαγγελίτσα, Γιώργος

Ο αναδεχτός Λεωνίδας Λώλος

Ο κουμπάρος Νικόλαος Λώλος

Οικογένειες

Γούση Αλεξίου

Γιωτάκη Παναγιώτη

Παππά Ευάγγελου

Μπέλλου Πολύκαρπου

Μπέλλου Ανθούλας του Κωνσταντίνου

Ίσκου Ελένης

Ντάφλου Κωνσταντίνου

Νάκου Παύλου

Χρόνη Νικολάου

Μπέλλου Βασιλείου του Αναστασίου

Μάστακα Θωμά

Ίσκου Χρήστου

Τζίμα Ευάγγελου

Μπέλλου Ιωάννη

Νίκου Παναγιώτη

Μπέλλου Βασιλείου του Ευθυμίου

Ιερέως Ίσκου Αθανασίου

Γούση Χριστόφορου

Ιερέως Ντάφλου Κωνσταντίνου

Ιερέως Λώλου Γεωργίου

Μπέλλου Κλέαρχου

Μπέλλου Θωμά του Χριστόδουλου

Ξέρα Βελισσάριου

Μπέλλου Αφροδίτης

Παππά Παύλου

Γούση Σπυρίδωνα

Γιώτη Ευάγγελου

Λιόντου Θωμά

Λιόντου Βασιλείου

Λώλου Γρηγορίου

Νάκου Σταύρου 

Η Αδελφότητα Μανωλιασσιτών Αθηνών

Η οικογένεια Γιώτη Γιάννη προσέφερε

χρηματικό ποσό στον Πολιτιστικό Σύλ-

λογο Μανωλιάσσας. 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή,

Μανωλιάσσα, 23-03-2016

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης, στη

μνήμη του Θεοχάρη Νίκου, αντί για στε-

φανια, προσέφεραν οι κάτωθι, στην εκ-

κλησία του Αγίου Γεωργίου Μανωλιάα-

σας, τα χρηματικά ποσά:

Οικογένεια

Ιερέως Ντάφλου Κωνσταντίνου ......20€

Γούση Αλέξιου.................................20€

Νίκου Αθηνάς ..................................10€

Τζήμα Μαγδαληνής .........................10€

Γούση Δημητρίου του Περικλή ........10€

Γιωτάκη Παναγιώτη..........................10€

Χρόνη Νικόλαου ..............................5€

Μπέλλου Θεολόγου ........................10€

Μπέλλου Πολύκαρπου....................10€

Γιωτάκη Χαρίκλειας..........................5€

Λιόντου Παναγιώτη..........................20€

Μπέλλου Βασιλείου 

του Αναστασίου...............................10€

Μπέλλου Ιωάννη .............................10€

Νίκου Κωνσταντίνου 

του Βασιλείου..................................5€

Κουβέρη Παρασκευής......................50€

Μπέλλου Βασιλείου 

του Ευθυμίου...................................20€

Γιωτάκη Αντιγόνης ...........................50€

Νίκου Ιωάννη του Σπυρίδωνα ..........20€

Μπέλλου Κλέαρχου.........................30€

Μπέλλου Γεωργίου του Περικλή .....20€

Παπαδόπουλου Μάκη......................20€

Τζίμα Ευάγγελου .............................10€

Νίκου Ιωάννη του Θωμά...................20€

Γιώτη Ευάγγελου.............................10€

Μπέλλου Θωμά ...............................10€

Νίκου Κωνσταντίνου........................10€

Ντάφλου Κωνσταντίνου 

του Βασιλείου..................................20€

Παππά Βαρβάρας .............................10€

Κολιού Μαρίας.................................10€

Λιόντου Βασιλείου...........................15€

Λιόντου Θωμά..................................15€

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών

Αθηνών............................................50€

Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Καραμπί-

νας στην Μέριμνα.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης, στη

μνήμη της Αμαλίας Κύρκου, προσέφε-

ραν αντί για στεφάνια, τα κάτωθι χρημα-

τικά ποσά στην εκκλησία του Αγίου Γε-

ωργίου Μανωλιάσσας:

Τα παιδιά Παναγιώτα και 

Βασίλης Κιτσαράς ............................50€

Τα παιδιά Γεωργία και Βασίλης Λένης 

Οικογένεια

Μπέλλου Πολύκαρπου....................10€

Γούση Αλέξιου.................................10€

Τζίμα Μαγδαληνής ..........................10€

Νίκου Αθηνάς ..................................10€

Γούση Δημητρίου του Περικλή ........10€

Γιωτάκη Παναγιώτη..........................10€

Χρόνη Νικόλαου ..............................5€

Χρόνη Ζαχαρία .................................10€

Τζήμα Ευάγγελου ............................20€

Μόλου Ευαγγελίας ..........................10€

Τσαρούχης Σοφοκλής 

και Παναγιώτα..................................10€

Μπέλλου Θεολόγου ........................10€

Γιωτάκη Χαρίκλειας..........................5€

Τσαντήλα Παναγιώτη.......................30€

Μπέλλου Βασιλείου ........................10€

Γούση Ηλία ......................................5€

Μπαρέκα Αθανασίας ........................20€

Λιόντου Βασιλείου...........................15€

Ιερέως Δόση Γεωργίου 

και Πελαγίας ....................................30€

Μπέλλου Κλέαρχου.........................20€

Λιόντου Παναγιώτη..........................10€

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών 

Αθηνών............................................50€

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

Αντί για στεφάνι

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
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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.

• Ο Κλέαρχος Μπέλλος προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ στην Αδελφό-

τητα Μανωλιασσιτών.

Το Δ.Σ. τον ευχαριστεί  για την προσφορά του και του εύχεται υγεία και

ευημερία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Μια 
σταγόνα 

αίμα, 
σώζει μια
ολόκληρη

ζωή!
Γίνε κι εσύ 
εθελοντής 
αιμοδότης.



Η
εφηβεία είναι η φάση

της ζωής του παιδιού

κατά την οποία, προ-

χωρώντας προς την ενηλι-

κίωση, καλείται να κάνει ο-

ριστική τακτοποίηση των

θεμάτων που το έχουν απα-

σχολήσει με καινούργια ό-

μως δεδομένα. Το σημαντι-

κότερο νέο δεδομένο της

Εφηβείας είναι το σεξουαλι-

κό ξύπνημα. Το γεγονός δη-

λαδή, ότι ο νεαρός έφηβος

ή η νεαρή έφηβος αισθάνε-

ται ότι το σώμα τους είναι ι-

κανό να πραγματοποιήσει

ότι σκέφτεται, επιθυμεί ή φαντάζεται. Επομένως το

κρίσιμο σημείο αυτής της περιόδου είναι ο τρόπος

που θα ενταχθούν όλα αυτά, πως μέσα από αυτήν

την ενεργοποίηση όσων συμβαίνουν μέσα τους θα

διαμορφώσουν την ταυτότητά τους. Δεν είναι καθό-

λου εύκολο ο έφηβος να δεχτεί από τη μία μέρα

στην άλλη την αλλαγή της φωνής που είναι μέρος

της ταυτότητάς του, του ΕΓΩ του, ούτε βέβαια και το

κορίτσι να δεχτεί το στήθος που μέσα σε λίγους μή-

νες είναι κάτι ολότελα διαφορετικό, την περίοδο,

και πολλά άλλα. Ούτε οι καθηγητές, ούτε ο σύλλο-

γος γονέων έχουν την εξουσία να επέμβουν, είναι

έξω από το χώρο της αυλής του σχολείου.

Το διαδίκτυο έχει τώρα την εξουσία.

Κάθε οικογένεια ξεχωριστά έχει κάποια όρια, δη-

λαδή το δικό της κώδικα επικοινωνίας με το παιδί

της, όρια που δεν μπορούν να έχουν μεγάλη από-

σταση από την κοινωνική πραγματικότητα, γιατί τό-

τε το παιδί βιώνει μία πάρα πολύ μεγάλη διάσταση.

Εκτός από τη συγκεκριμένη οικογένεια είναι και μέ-

λος μιας ομάδας σχολικής, μιας ομάδας συνομιλή-

κων του στην κοινωνία. Τελικά το πρόβλημα των γο-

νέων είναι ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουν το πως

έχουν μεγαλώσει, ποιες αρχές είχαν και όλον τον α-

ξιακό τους κώδικα. Και ούτε πρέπει, αφενός, να τον

αφήσουν εντελώς, γιατί δε μπορούν και αφετέρου

να τον προσαρμόσουν στα σημερινά δεδομένα. Αν

κάποιος γονέας επί παραδείγματι, συμπεριφερθεί

με τον αυστηρό τρόπο, που του συμπεριφέρθηκε η

μάνα του, γιατί έτσι ήταν τότε, το παιδί της θα το

“χάσει” σύντομα. Η παιδική ηλικία έχει διαφορά από

την εφηβεία που το παιδί παλεύει να αυτονομηθεί

και ως γονείς είναι πολύ χρήσιμο, κατά διαστήματα,

στον έφηβο γιο ή στην έφηβη κόρη, είτε με συζητή-

σεις είτε με μικρές πράξεις, να δείχνουν ότι κανείς

δεν είναι που να μην κάνει λάθη και να ξέρουν ότι

και να κάνουν, ότι και να πουν, τα παιδιά τους πρέ-

πει να τους βλέπουν ως πρότυπο για να τολμούν να

τους εξομολογούνται εκτός των άλλων, και τυχόν

σχολικές φοβίες (Μπούλινγκ) ώστε να προλαβαί-

νουν τα χειρότερα.

Όλη η εφηβεία πρέπει να είναι ένας προβληματι-

σμός των γονέων, γιατί οι έφηβοι παλεύουν να κα-

ταλάβουν τον κόσμο και τον εαυτό τους, αφού μέ-

σα τους επικρατεί ένα μίγμα αισθημάτων όπως: Τι εί-

μαι, πως φέρομαι, γιατί φέρομαι έτσι, αισθήματα έ-

ντονα για την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία. Αν κατα-

φέρουμε ως ενήλικες να κρατήσουμε ανοιχτή την

επικοινωνία με τους εφήβους, αν αναγνωρίσουμε

στις αντιφάσεις τους, στην επιθετικότητα και στον

αρνητισμό τους τη ζωντάνια, την ομορφιά και την

ελπίδα ενός νέου “ΕΑΥΤΟΥ” που τώρα διαμορφώ-

νουν, τότε είμαστε σίγουροι πως η εφηβεία των παι-

διών μας θα είναι μία επιπλέον ανακάλυψη στο ταξί-

δι της ζωής.-

Βιβλιογραφία

1. Χ. Μιχαλοπούλου, Γ. Κίσσας: Ψυχολόγοι-ψυχοθε-

ραπευτές: Οι Ψυχοσεξουαλικές αλλαγές στην Εφη-

βεία.

2. Μ. Γιοσαφάτ: Μεγαλώνοντας μέσα στην Ελληνι-

κή Οικογένεια: Πρόεδρος παιδοψυχικής Εταιρείας

Ελλάδος.

3. Ντολτό Φρανσουάζ: Έφηβοι: Προβλήματα και α-

νησυχίες.
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Γράφει ο  Κώστας

Ε. Γιαννούλας

Σχολ. 

Σύμβουλος Δ.Ε.

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ.

Τ’ αχνάρια Ψυχολογία

Ψυχοσεξουαλικές αλλαγές στην Εφηβεία

Δήμος Ιωαννιτών

Τοπ. Κοινότητα Μανολιάσας

Μανολιάσα 9 Φεβρ. 2016.

ΠΡΟΣ

Δήμο Ιωαννιτών/ Τεχνική υπηρεσία 

ΚΟΙΝ

Δήμο Ιωαννιτών/Αντιδήμαρχο Δημ. Ενότητας

Μπιζανίου κ. Νάστο Δημήτρη 

Σας ενημερώνω ότι το κτίριο πολιτιστικών εκδη-

λώσεων που εξυπηρετεί διάφορες χρήσεις (αίθου-

σα πολλαπλών χρήσεων, παραδοσιακό καφενείο,

ιατρείο κοινότητας και ενοικιαζόμενα δωμάτια),

στην τοπ. κοινότητα Μανωλιάσσας, παρουσιάζει

διάφορα προβλήματα συντήρησης λόγω πολυχρο-

νίου χρήσεως, όπως:

• Φυσιολογική φθορά του ελαιοχρωματισμού με

αποτέλεσμα η υγρασία να δημιουργεί επιπρόσθετα

προβλήματα εντός και εκτός του κτιρίου

• Μερική αποκόλληση σοβάδων, εσωτερικά-εξω-

τερικά

• Μικροπροβλήματα στην ηλεκτρική και υδραυλι-

κή εγκατάσταση

• Διάφορα προβλήματα στα κουφώματα και στα

είδη υγιεινής

• Προβλήματα στη στέγη (αποξήλωση κεραμι-

διών και βλάβες στις υδρορροές)

Ενδεχόμενη αδράνεια στην αντιμετώπισή των, τα

προβλήματα θα επιδεινώνονται περαιτέρω με απο-

τέλεσμα η δαπάνη αποκατάστασής των να πολλα-

πλασιασθεί.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται να καταγρα-

φούν τα υφιστάμενα προβλήματα απ’ την τεχνική υ-

πηρεσία του Δήμου, έτσι ώστε στη συνέχεια να προ-

γραμματιστεί η αποκατάστασή των μόλις οι καιρικές

συνθήκες το επιτρέψουν, για αποδοθεί σε χρήση

την θερινή περίοδο που η τοπική μας κοινότηα δέ-

χεται μεγάλο αριθμό αποδήμων για όλη την περίο-

δο.

Ο εκπρόσωπος 

της Τοπ. Κοινότητας Μανωλιάσσας

Αλέκος Γούσης

Τα νέα από την Τοπική Κοινότητα Μανωλιάσσας
Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

Κύριε Κώστα,

Σε μια εκδήλωση στο Ελληνικό για το Μουσείο

σύγχρονης Τέχνης του Θ. Παπαγιάννη στην ομιλία

μου ξεκίνησα με το Θέμα της έκθεσης όταν έδινα

εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, που ή-

ταν: “ουκ έστιν ουδέν παραμύθιον γλυκύτερον εν

βίω τέχνης”. Εκεί ανέφερα τις καλές τέχνες, αλλά

ξέχασα την πρώτη από όλες που είναι η

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, γιαυτό σας ευχαριστώ που μου τη θυ-

μίσατε με την υπέροχη αγιογραφία σας στον ιερό

ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανωλιάσσα. Είναι η

πρώτη γιατί θυμήθηκα τα λόγια  του καθηγητού

μου της Θρησκεολογίας στο πανεπιστήμιο: “Ζού-

με για να πεθάνουμε ή πεθαίνουμε για να ζήσου-

με;” Έτσι η αγιογραφία είναι η γλυκύτερη παρηγο-

ριά στη ζωή και στο θάνατο. Ο αγιογράφος, πι-

στεύω διαφέρει από τον ψάλτη και τον ιερέα- αν

και ασκούν το ίδιο λειτούργημα- γιατί δεν επιδέ-

χεται διαφορετικές απόψεις, αφού ο-

ριστικοποιεί με τις αγιογραφίες του τη

σταθερή του θέση.

Αυτά που εκθέτει ο άμφωνας προ-

φορικά μπορεί εύκολα να λησμονη-

θούν, ενώ αυτά που εκθέτει ο αγιο-

γράφος εικαστικά τα θυμίζουν στους

πιστούς σε όλη τους τη ζωή και μέ-

νουν ως φωτεινά πρότυπα. Τον αθλη-

τή τον θυμίζουν σίγουρα, γιατί οι Άγιοι

είναι οι καλώς αθλήσαντες και στεφα-

νωθέντες όπως λένε οι υμνωδοί και ε-

πιτρέπουν στους απελπισμένους να

ελπίζουν και να βλέπουν οράματα και

μεταφυσικές καταστάσεις, ώστε η ελ-

πίδα τους να ζε όσο ζουν. -

Κώστας Ευαγγ. Γιαννούλας

Επιστολή στον Εκδότη
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Το Δ.Σ. της Αδελφότητας θα ήθελε να ενημερώσει τα

μέλη της για την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην

οποία βρίσκεται αναφορικά με την έκδοση της εφημερί-

δας. Το φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία

χρόνια είναι συγκεκριμένα μέλη να ανταποκρίνονται

στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά την

συνδρομή της εφημερίδας, τα μέλη όμως αυτά αποτε-

λούν μόνο το ¼ των παραληπτών. Για το λόγο αυτό το

Δ.Σ. θα ήθελε να παρακαλέσει όσους λαμβάνουν την ε-

φημερίδα να διευθετήσουν τις οικονομικές τους εκκρε-

μότητες. 

Τηλ. επικοινωνίας το 2105548330.
Τ’ αχνάρια αποτελούν το μέσο επικοινωνίας των Μα-

νωλιασσιτών, είναι η εφημερίδα από την οποία όλοι μα-

θαίνουμε τα νέα του χωριού μας, είναι λοιπόν υποχρέ-

ωση όλων μας να στηρίξουμε τη συνέχιση της έκδοσής

της.

X ΡAΡΡAΣ
ΣTAΘMOΣ AYTOKINHTΩN
Λ. Aθηνών 308 Περιστέρι

T.K. 121.36,

Τηλ. 210 5733903, Fax: 210 5733986

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

Ανακοίνωση

Η Ιόνια οδός περιφερειακά του κάμπου, 

από Επισκοπικό μέχρι Αμπελιά.

TOΠOΘETHΣEIΣ

MEΛETH

ΣXEΔIAΣMOΣ

SERVICE

EΠIΠΛA KOYZINAΣ

NTOYΛAΠEΣ

ΠOPTEΣ

ΣYNΘEΣEIΣ

ΘΩMAΣ ΓIΔAPHΣ

THΛ. 26510 90720

KIN. 6978 286290

Έ
νας από τους νεοφανείς αγίους της Ορθοδο-

ξίας είναι ο προαναφερόμενος Άγιος. Γεννή-

θηκε στις 25 Ιουλίου1924 στα Φάρασα της Μι-

κράς Ασίας. Το κατά κόσμο όνομά του ήταν Αρσένιος

Εζνεπίδης. Είχε ακόμα εννιά αδέλφια. Βαφτίστηκε

στον τόπο της καταγωγής του από τον ιερέα Αρσένιο, ο

οποίος του έδωσε το όνομά του «για να αφήσει καλόγε-

ρο στο πόδι του», όπως χαρακτηριστικά έλεγε.

Από πολύ μικρός ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά

του και καταστάλαξε στην Κόνιτσα όπου τελείωσε το

δημοτικό σχολείο. Είχε κλίση στο μοναχισμό από  τα

παιδικά του χρόνια.  

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. ως ασυρματι-

στής, γι’ αυτό και σε πολλές εκδόσεις που αναφέρονται

στη ζωή του τον αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού.

Το 1950 πήγε στο Άγιο Όρος για να μονάσει και η τε-

λετή της «ρασοευχής» τελέστηκε στη μονή Εσφιγμένου,

όπου πήρε το όνομα Αβερίκιος. Εκεί ξεχώρισε για την

εργατικότητά του, τη μεγάλη αγάπη και κατανόηση που

έδειχνε για τους «αδελφούς του», την υπακοή στο γέρο-

ντά του και την ταπεινοφροσύνη του.

Το 1956 χειροτονήθηκε «Σταυροφόρος» και τότε ήταν

που ονομάστηκε Παΐσιος. Αργότερα πήγε στο Στόμιο

της Κόνιτσας, όπου επί τέσσερα χρόνια έμεινε στην ιερά

μονή των Γενεθλίων της Θεοτόκου. Εκεί βοηθούσε τους

φτωχούς και βασανισμένους κατοίκους της περιοχής α-

πό τους οποίους αγαπήθηκε πολύ. Για ένα χρόνο έζησε

στο όρος Σινά. Επέστρεψε στο Άγιο Όρος από όπου δεν

ξαναέφυγε. Έμεινε στη σκήτη Τιμίου Προδρόμου Ιβή-

ρων και ήταν υποτακτικός του Ρώσου μοναχού Τύχωνα.

Το 1966 ασθένησε σοβαρά και χειρουργήθηκε στο νο-

σοκομείο Παπανικολάου όπου του αφαιρέθηκε μέρος

των πνευμόνων του. Τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στο

Άγιο Όρος και μετακινήθηκε στα Κατουνάκια.

Το όνομά του τώρα είχε γίνει γνωστό και μακριά από

το Όρος και κάθε λογής βασανισμένοι άνθρωποι έτρε-

χαν κοντά του ζητώντας τη συμβουλή και τη βοήθειά του.

Το 1979 εγκαταστάθηκε σ’ ένα εγκαταλελειμμένο κελί

στην Παναγούδα του Αγίου Όρους όπου έμεινε μέχρι το

τέλος της ζωής του. Εκεί τον επισκέπτονταν πλήθος λα-

ού ζητώντας συμβουλές και βοήθεια. Ξεκουραζόταν πο-

λύ λίγο και προσπαθούσε με κάθε θυσία να εξυπηρετή-

σει και να βοηθήσει τους επισκέπτες του.

Χειρουργήθηκε και στο Θεαγένειο νοσοκομείο. Πα-

ρά τις συστάσεις των γιατρών συνέχισε τη σκληρή ασκη-

τική ζωή και τις χειρονακτικές εργασίες, γεγονός που ε-

πιδείνωσε την κατάσταση της υγείας του.

Το 1993 παρουσίασε αιμορραγίες και αρνιόταν να νο-

σηλευτεί λέγοντας «όλα θα βολευτούν με το χώμα». Το

Νοέμβριο του ιδίου έτους, ευρισκόμενος στο ησυχαστή-

ριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή-

Θεσσαλονίκης, ασθένησε και διαπιστώθηκε όγκος στο

παχύ έντερο και στις 4 Φεβρουαρίου χειρουργήθηκε. Η

κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε λόγω μεταστά-

σεων του καρκίνου στους

πνεύμονες και στο συκώτι.

Στις12 Ιουλίου κοιμήθηκε

και ενταφιάστηκε στο ιερό

ησυχαστήριο του Αγίου Ιω-

άννου του Θεολόγου στη

Σουρωτή Θεσσαλονίκης. 

Εκατοντάδες άτομα επι-

σκέπτονται καθημερινά τον

τάφο του γιατί είναι θαυμα-

τουργός και θεραπευτής, ό-

πως και ο Άγιος Πορφύ-

ριος.

Κυκλοφορούν πολλά βι-

βλία του με διδασκαλίες

και προφητείες. Το ενδια-

φέρον για τη μελέτη των

προφητειών του είναι ιδιαί-

τερα έντονο γιατί έχει προ-

βλέψει με μεγάλη ακρίβεια

τα όσα συμβαίνουν σήμερα

στη χώρα μας.

Στις 13 Ιανουαρίου 2015

η ιερά σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων-

σταντινουπόλεως κατέταξε το μοναχό Παΐσιο τον Αγιο-

ρείτη στο αγιολόγιο της εκκλησίας μας και η μνήμη του

καθορίστηκε να γιορτάζεται στις 12 Ιουλίου.

Τώρα που βρίσκεται τόσο κοντά στο Χριστό τον πα-

ρακαλεί και εύχεται για τη σωτηρία των ψυχών όλων

μας.

Ο Άγιος Παΐσιος 

ο Αγιορείτης

Φωτογραφία από την α-

γιογράφηση του Ι.Ν. Αγί-

ου Γεωργίου Μανωλιάσ-

σας.

Βρισκόμαστε στα μέσα της μεγάλης τεσσα-
ρακοστής και βαδίζουμε προς το Πάσχα

για να γιορτάσουμε την Ανάσταση του  Χρι-
στού.

Το χρονικό διάστημα της Σαρακοστής, από
την καθαρή Δευτέρα μέχρι και το Μεγάλο Σάβ-
βατο, πρέπει να είναι και είναι για τους χρι-
στιανούς χρόνος περισυλλογής, νηστείας και
προσευχής. Αυτή τη χρονική διάρκεια ο κάθε
πιστός καλείται να ζήσει τη μυστηριακή ζωή
της εκκλησίας. Να κάνει έναν αγώνα για τη σω-
τηρία του. Να νηστέψει. Να καταθέσει στον
πνευματικό του όσα βαραίνουν τη ψυχή του.

Να γιατρέψει τα ψυχικά και πνευματικά του
τραύματα από τον σκληρό αγώνα της καθημε-
ρινότητας. Να ελέγξει τις πνευματικές του δυ-
νάμεις, να εντοπίσει τις πιθανές αδυναμίες
του, για να στεριώσει την πίστη του σε σταθε-
ρές και ακλόνητες βάσεις γιατί η εποχή μας ξέ-
χασε το Θεό. Του γύρισε την πλάτη. Ο άνθρω-
πος θεοποίησε τον εαυτό του στηριζόμενος
μόνο στη δική του λογική. Καθοδηγείται από τις
επιθυμίες του. Πίστεψε ότι έγινε παντοδύνα-
μος. Στις μέρες μας, οι πιστοί θεωρούνται κα-
θυστερημένοι και πολλές φορές λοιδορούνται
επειδή εκκλησιάζονται και είναι κοντά στην εκ-
κλησία.

Για μας τους Χριστιανούς η εκκλησία είναι κα-
ταφύγιο, λιμάνι σωτηρίας και γέφυρα που οδη-
γεί στον ουρανό.

Ας προετοιμαστούμε λοιπόν όπως ορίζει η
εκκλησία μας, ώστε με καθαρή καρδιά να συνα-
ντηθούμε με το Χριστό την Κυριακή του Πάσχα.

Καλή Ανάσταση σε όλους

Πορεία 
προς το Πάσχα

Γράφει ο Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Ηλιούπολη, 26 Μαρτίου 2016

Γράφει ο Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Ηλιούπολη, 26 Μαρτίου 2016



Τ
ι γράφει πρώτα ο Μακρυγιάν-
νης: «Και τι σας έκαμεν αυτό το
όνομα των Ελλήνων εσάς των

γενναίων αντρών της Ευρώπης, εσάς
των προκομμένων, εσάς των πλού-
σιων; Όλοι οι προκομμένοι άντρες των
παλαιών Ελλήνων, οι γοναίγοι όλης της
ανθρωπότης, ο Λυκούργος, ο Πλάτων,
ο Σωκράτης, ο Αριστείδης, ο Θεμιστο-
κλής, ο Λεωνίδας, ο Θρασύβουλος, ο Δη-
μοστένης και οι επίλοιποι πατέρες γε-
νικώς της ανθρωπότης κοπιάζαν και
βασανίζονταν νύχτα και μέρα μ’ αρετή,
με ‘λικρίνεια, με καθαρόν ενθουσια-
σμόν να φωτίσουνε την ανθρωπότη και
να την αναστήσουν νάχει αρετή και
φώτα γενναιότητα και πατριωτισμόν.
Όλοι αυτήνοι οι μεγάλοι άντρες του κό-
σμου κατοικούνε τόσους αιώνες εις
τον Άδη σ’ έναν τόπον σκοτεινόν και
κλαίνε και βασανίζονται διά τα πολλά
δεινά όπου τραβάγει η δυστυχσιμένη με-
ρική πατρίδα τους. Χάνοντας αυτήνοι,
εχάθη και η πατρίδα τους η Ελλάς, έσβη-
σε τ’ όνομά της. Αυτήνοι
δεν τήραγαν να θησαυ-
ρίσουν μάταια και προ-
σωρινά, τήραγαν να φω-
τίσουν τον κόσμο με
φώτα παντοτινά. Έντυ-
ναν τους ανθρώπους
αρετή, τους γύμνωναν
από την κακή διαγωγή.
Και τοιούτως θεωρού-
σαν γενικώς την ανθρω-
πότη και γένονταν δά-
σκαλοι της αλήθειας.

Στις 5 Ιουλίου του
1826, ο Κολοκοτρώνης
συνέθεσε επιστολή που
δημοσιεύτηκε στις αμε-
ρικάνικες εφημερίδες: «Η
Ελλάδα είναι ευγνώμων
για τη φιλανθρωπία των
χριστιανών αδελφών
μας, που μοιράζονται
τον αγώνα μας και υπο-
στηρίζουν με τα χρήμα-
τά τους τον πόλεμο για
την ανεξαρτησία. Οι
Έλληνες είναι αποφασι-
σμένοι να ζήσουν ή να
πεθάνουν ελεύθεροι και
δεν φοβούνται να χύ-
σουν το αίμα τους ή το
θάνατο των παιδιών και
των γυναικών τους. Είναι
έτοιμοι να δεχτούν τον
θάνατο αντί τη σκλα-
βιά και τώρα, πιο πολύ
από ποτέ, είναι ενωμέ-

νοι εναντίον των Τούρκων. Μην
σταματήσετε να συνεισφέρετε.
Βοηθάτε την ανθρωπότητα και
κάνετε το θέλημα του Θεού».

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
«Providence Patriot» που κυκλο-
φόρησε στη Νέα Υόρκη στις 15
Αυγούστου του 1821, φιλοξενού-
σε ένα άρθρο έκπληξη για την ελ-
ληνική επανάσταση. Το όνομα
του συγγραφέα δεν αναφερόταν,

αλλά πηγή του άρθρου ήταν η
εφημερίδα «Charleston Couri-
er». Ο αρθρογράφος έγραφε
με έντονο λυρισμό για τον δί-
καιο αγώνα των επαναστα-
τημένων κατά του «τουρκι-
κού δεσποτισμού». Το άρθρο
στην εφημερίδα «Providence
Patriot» «Ο ελληνικός πόλε-
μος έχει όλους τους καρπούς
της εξέλιξης και της ωριμότη-
τας. Δεν είναι σαν το αδύναμο
μίσχο της νεαπολιτάνικης
ελευθερίας, που δεν έχει ούτε
ρίζες ούτε δύναμη, ούτε καν
την ελάχιστη ελπίδα για άνθος
ή καρπό. Είναι ριζωμένος βα-
θιά στα αιματοβαμμένα έγκα-
τα του τούρκικου δεσποτι-
σμού». Ο αμερικανός αρθρο-
γράφος συνδέει τον ξεσηκωμό
του λαού με τις ιστορικές ρίζες
του που προέρχονται απευ-
θείας από την αρχαία Ελλά-

δα: «Ξεκινά απ’ το
χώμα μία καλλιέργεια
πολέμου, όπως αυτή
του Κάδμου, ενώ οι
δάφνες της Ίδας και
του Ολύμπου λυγί-
ζουν το πανύψηλο
κορμί τους, για να τι-
μήσουν τους σωτή-
ρες της αρχαίας ελευ-
θερίας». Ο συντάκτης
του φλογερού κειμέ-
νου επισημαίνει την
χριστιανική ταυτό-
τητα των εξεγερμέ-
νων ως ένα στοιχείο
που επηρεάζει την
Ευρώπη των ισχυ-
ρών. «Η θρησκεία
χωρίζει τους αντι-
πάλους και ξεπερνά
τη δύναμη της επα-
νένωσης. Ο Τούρκος,
τυφλωμένος από την
οργή του, ενισχύει τη
φλόγα που μέλλει να
τον κατασπαράξει.
Και με τις θηριωδίες
του εναντίον της χρι-
στιανικής εκκλησίας,
αυξάνει την όρεξη
της Αυστρίας και του
Τσάρου». Ο αρθρο-
γράφος αναφέρεται
στην «νεαπολιτάνικη
ελευθερία», δηλαδή
την αποτυχημένη
επανάσταση του
1820 στην Ιταλία. Οι
Ναπολιτάνοι ξεση-

κώθηκαν εναντίον του Βασιλιά, αλλά η επανά-
σταση καταπνίγηκε από τις δυνάμεις της Ιερής
Συμμαχίας, που αποτελούνταν από την αυτο-
κρατορία της Αυστρίας, της Ρωσίας και το Βα-
σίλειο της Πρωσίας. 

Ούτε 40 μέρες δεν πέρασαν από τη δημοσίευ-
ση του άρθρου, όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
κατέλαβε την Τριπολιτσά στις 23 Σεπτεμβρίου
του 1821. Ήταν η πιο σημαντική στρατιωτική επι-
τυχία των Ελλήνων.
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Στιγμιότυπο από την παρέλαση της 25η Μαρτίου στα Ιωάννινα.

Έγραψαν για το 1821...

Οι εικονογραφήσεις του ’21 στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων 1947-1954



Συνέχεια από το

προηγούμενο φύλλο

Αριστερά το ΙΙ/8 μη ευρίσκον τόσον σοβαράν αντί-

στασιν επέτυχε την κατάληψιν των εχθρικών θέσεων

διά των δύο εν πρώτη γραμμή λόχων του.

Οι τούρκοι όμως προέβησαν αμέσως εις ισχυράν α-

ντεπίθεσιν προηγηθέντος σφοδρού κανονιοβολισμού

ολόκληρου του δυναμένου να βάλλη πυροβολικού των.

Την αντεπιθετικήν ταύτην ενέργειαν επί πλέον ενί-

σχυον και τα πυρά των επί του αντερείσματος Καστρί

(βορείως υψ. 902) εχθρικών πολυβόλων.

Περί την μεσημβρίαν ο αγών ευρίσκετο εις την μεγί-

στην του έντασιν εις το κέντρον του 8ου Συν. Πεζ. και

δη εις το αριστερόν του ΙΙΙ/8 τάγματος περί τον υψ.

1075,1. Αμφότερα τα μέρη διεξεδίκουν μετά πείσματος

την τοποθεσίαν και ο αγών διεξήγετο εκ του συστάδην

διά της λόγχης. Πλην ο εχθρός πολυαριθμότερος πα-

ρουσίαζε χαρακτηριστικήν υπεροχήν. Οι 12ος και 10ος

λόχοι του 8ου Συν. Πεζ., αποδεκατισθέντες εις άνδρας

απωλέσαντες δε σχεδόν το σύνολον των αξιωματικών

των εξηκολούθουν εν τούτοις ν’ αγωνίζονται απεγνω-

σμένως. Τέλος όμως καμφθέντες προ της αριθμητικής

υπεροχής ανετράπησαν μετά των ελαχίστων εναπομε-

νόντων ανδρών. Το προς αριστερά ΙΙ/8 τάγμα μη συνα-

ντών πολύ σοβαράν αντίστασιν εκινείτο προς το χω-

ρίον Μανωλιάσα. Ο 5ος λόχος αυτού ευρισκόμενος εν

δευτέρα γραμμή, έλαβεν εντολήν να κινηθή δεξιά προς

αποκατάστασιν του συνδέσμου μετά του ΙΙΙ//8 τάγμα-

τος. Η έγκαιρος επέμβασις του λόχου τούτου, ενισχυ-

θέντος βραδύτερον και υπό τμήματος του 2ου τοιούτου,

συνεκράτησε την σύμπτυξιν των 10ου, 11ου και 12ου

λόχων, προς βοήθειαν των οποίων είχον κληθή εκ της

δευτέρας γραμμής οι 3ος και 1ος λόχοι. Εκ των τελευ-

ταίων τούτων λόχων ο 3ος μετά διμοιρίας πολυβόλων

αφιχθείς ετέθη εις την διάθεσιν του τάγματος, όπερ α-

ντεπιτεθέν εκ νέου την 15ην ώραν ανέτρεψε τον ε-

χθρόν διά της λόγχης και εγένετο κύριον της περί τον

υψ. 1075,1 τοποθεσίας. Τέλος την 16ην ώραν αφίκετο

και ο 1ος λόχος και ούτω η γραμμή εσταθεροποιήθη.

Εν τω μεταξύ ο διοικητής του 8ου συν. πεζ. παρακο-

λουθών εκ του σύνεγγυς τον αγώνα, και βλέπων εξ ο-

λοκλήρου εμπλακείσας απάσας τας δυνάμεις των εν

γραμμή ταγμάτων, μη έχων δε διαθέσιμον πλέον ειμή

μόνον ένα λόχον, την στιγμήν μάλιστα καθ’ ην το εις το

δεξιόν ΙΙΙ τάγμα εξήτει ενισχύσεις, απέστειλε διαδοχι-

κά σημειώματα συνιστών την μετά περισκέψεως προέ-

λασιν και τον σύνδεσμον μετά του 9ου συν. πεζ. (1).

Κατόπιν όμως τηλ/τος της Μεραρχίας ζητούσης πλη-

ροφορίας περί της τακτικής καταστάσεως και συνιστώ-

σης τον διαρκή μετά του 9ου συν. πεζ. σύνδεσμον, η δι-

οίκησις του 8ου συν. πεζ. διέταξε το ΙΙΙ τάγμα του να

καταλάβη οχυράς θέσεις και ν’ αναμείνη το 9ον συν.

πεζ. (2). Ούτω η προέλασις ανεστάλη χωρίς πλέον να ε-

παναληφθή επιτευχθείσης της καταλήψεως της πρώτης

εχθρικής γραμμής από του υψ. 902 διά του υψ. 1075,1

μέχρι των υψωμάτων αμέσως Νοτίως της Μανωλιάσης.

Αι απώλειαι του 8ου συν/τος πεζικού ήσαν:

62 φονευθέντες και 295 τραυματίαι.

Αι απώλειαι όμως εις αξιωματικούς και βαθμοφό-

ρους ήσαν εξαιρετικώς βαρείαι. Λόχοι τινές

απώλεσαν το σύνολον των αξιωματικών, άλ-

λοι δε έμειναν με ένα μόνον.

9ον συν. πεζ. Εκ των δύο εν γραμμή ταγμά-

των του συντάγματος τούτου το μεν αριστερόν

(ΙΙ/9 Τάγμα) τεταγμένον επί των υψωμάτων

703,3-Ζυγός-υψ. 902 (όχι) και διαθέτον εν

γραμμή μίαν διλοχίαν (5ος και 6ος λόχοι) συμ-

μετέσχεν εν αρχή του αγώνος.

Οι δύο εν τη πρώτη γραμμή λόχοι του παρα-

συρθέντες επέτυχον προέλασιν εκατοντάδων

τινών μέτρων. Πλην όμως ανέστειλαν πάσαν

περαιτέρω επιθετικήν των κίνησιν εν αναμο-

νή καταλήψεως της κορυφής του Αγίου Ηλία υπό του

8ου Συν. Πεζ.

Το έτερον εν γραμμή Ι/9 τάγμα διαθέτον εν προφυ-

λακαίς επί του οροπεδίου Θεριακίσι διλοχίαν (2ος,

4ος) και διμοιρίαν πεζικού, ίνα στηρίζει το εκεί τεταγ-

μένον πυρ/κον, δεν εξεδήλωσεν ουδεμίαν κίνησιν εν α-

ναμονή προελάσεως της προς τα δεξιά του ΙΙ Μεραρ-

χίας. Το ΙΙΙ/9 εν εφεδρεία τάγμα έλαβεν εντολήν και

προώθησεν εκ του Κάτω Θεριακίσι δύο λόχους αυτού

κατ’ αρχάς, είτα προωθήθη ολόκληρον όπισθεν του ΙΙ/9

τάγματος.

Ούτω τα τμήματα του Συν/τος τούτου κατ’ ελάχιστον

μόνον προήλασαν καίτοι η Μεραρχία διά νεωτέρας της

διαταγής, δίδουσα πληροφορίας περί της θέσεως του

8ου συν. πεζ., διέτασσε την προχώρησιν και την εξα-

σφάλισιν του συνδέσμου (3).

Τελικώς η προέλαις της IV Μεραρχίας εις μεν το δε-

ξιόν, ήτοι εις τον τομέα του 9ου συν. πεζ., περιωρίσθη

εις βάθος 300 περίπου μέτρων, εις δε το αριστερόν, ή-

τοι, εις τον τομέα του 8ου συν. πεζ. υπερέβη τα δύο χι-

λιόμετρα, επιτυχούσα την κατάληψιν των υψωμάτων

των υπερκειμένων νοτίως της Μανωλιάσης και εις α-

πόστασιν 600 περίπου μέτρων απ’ αυτής ως και του υψ.

1075,1 (4).

Η Μεραρχία, παρακολουθούσα εκ του υψώματος

Πατώματα τον αγώνα, διέταξε το εν εφεδρεία 11ον

Συν. Πεζ. όπως, ανακαλούν τον εις το ύψωμα Καλογε-

ρίτσα (Καστράκι) 5ον λόχον αυτού, κατευθύνη εν τάγ-

μα του διά της στενωπού της Μανωλιάσης προς την

Β.Δ. έξοδον αυτής και εκείθεν να ενισχύση το αριστε-

ρόν του 8ου Συν. Πεζ. μαχομένου εις τα υψώματα Μα-

νωλιάσης, το δε εναπομένον τάγμα του Συν/τος μετά

της διοικήσεως ν’ αχθή προς τον Σ.Δ. της Μεραρχίας.

Κατόπιν τούτου διετάχθη την 11.30’ ώραν το μεν ΙΙ

Τάγμα εκ των 5ου, 6ου και 8ου λόχων διά της στενωπού

της Μανωλιάσης να ενισχύση το αριστερόν του 8ου

Συν. Πεζ., το δε ΙΙΙ Τάγμα μετά της διοικήσεως του

Συν/τος και διμοιρίας πολυβόλων να αχθή προς Σπαρ-

τίσι όπου και έφθασε την 14.50’ ώραν. Εκεί ο διοικητής

του συντάγματος έλαβε νέαν διαταγήν όπως κατευθύ-

νη αμφότερα τα τάγματα του εις την στενωπόν Μανω-

λιάσης, εις την Ν.Α. είσοδον της οποίας θα ε-

στάθμευε το εν, ενώ το έτερον θα προσέβαλλε

τον επί των υφωμάτων 1012,8 και 1070,2 (Β. Μα-

νωλιάσης) εχθρόν εκ του πλευρού και των νώ-

των, εν συνδέσμω μετά του 8ου Συν. Πεζ. (5).

Πλην όμως η διά της ατραπού Πατώματα

(Προφήτης Ηλίας) προς την Β.Δ. έξοδον

της στενωπού της Μανωλιάσης κίνησις

του ΙΙΙ Τάγματος ήτο κατ’ εξοχήν δυσχε-

ρής λόγω του εδάφους, δι’ δ’ αναγκάσθη

η Μεραρχία να διατάξη όπως, το μεν εις

την Ν.Α. είσοδον της στενωπού της Μα-

νωλιάσης ΙΙ/11 τάγμα παραμείνη εις την

θέσιν του, το δε ΙΙΙ/11 μετά των πολυβό-

λων κατέλθη αμέσως εις την κοιλάδα Θε-

ριακισίου και εκείθεν προσωρήση εις τα

υψώματα Μανωλιάσης, Ν.Α. των θέσεων

του 8ου συν. πεζ., υφ’ ου τας διαταγάς να τεθή από της

πρωίας της επομένης (6). Πράγματι η διοίκησης του συ-

ντάγματος μετά του ΙΙΙ/11 τάγματος και της διμοιρίας

πολυβόλων, εκκινήσασα εκ Σπαρτιτσίου την 20.10’ ώ-

ραν αφίκετο την 22.10’ εις τους Ν.Α. πρόποδας των υ-

ψωμάτων Μανωλιάσης όπου και κατηυλίσθη.

Την εσπέραν η Μεραρχία γνωρίζουσα εις το Αρχη-

γείον ότι διέθετε μίαν μόνον ορειβατικήν πυροβολαρ-

χίαν εζήτει πληροφορίας περί της γενικής τακτικής κα-

ταστάσεως και παρεκάλει όπως διαταχθή το απόσπα-

σμα Ολύτσικα να προελάσει προς Άγιον Νικόλαον ίνα

διευκολυνθή η επιθετική της ενέργεια (7).

β) Τμήμα Στρατιάς δεξιού

Αι μονάδες του τμήματος τούτου στρατιάς είχον από

της 8ης ώρας καταλάβει τις κεκανονισμένας θέσεις των

κατ’ ανέμενον την διαταγήν προελάσεως. Εις τας θέ-

σεις ταύτας εδέχοντο πυρά πυροβολικού του εχθρού ό-

σον και πυρά πολυβόλων και τυφεκίων.

Την 10ην ώραν ο διοικητής του τμήματος τούτου

στρατιάς βλέπων ότι το πυροβολικόν του Μπιζανίου εί-

χεν εξασθενίσει την βολήν του κατά πολύ και ότι το α-

ριστερόν είχεν ήδη εμπλακή εις τον αγώνα, εξέδωκε

διαταγήν ενάρξεως της επιθέσεως (8).

Η έναρξις της επιθέσεως εγένετο γνωστή εις το

Αρχηγείον, εγνωστοποιήθη δ’επι πλέον τόσον εις τον

Αρχηγόν του πυροβολικού της στρατιάς διά την υπο-

στήριξιν, όσον και εις την αριστερά ΙΙ Μεραρχίαν, διά

την συνεργασίαν (9).

Η συνέχεια στο επόμενο
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I Σ T O P I A

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

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

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

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

Στρατού.

Η μάχη της Μανωλιάσσας

Δόμηση 
εσωτερικού χώρου

Γυψοσανίδες - Ψευδοροφές 

Φωτισμός - Διακόσμηση

ΓPHΓOPHΣ AP. ΓIΩTAKHΣ

Κλεισούρας 21

Τηλ. 26510 36035 - 

κιν. 6945 902525

1) Παράρτημα αριθ. 884, 885.

2) Παράρτημα αριθ. 886.

3) Παράρτημα αριθ. 887.

4) Παράρτημα αριθ. 888.

5) Παράρτημα αριθ. 889.

6) Παράρτημα αριθ. 890.

7) Παράρτημα αριθ. 891.

8) Παράρτημα αριθ.  892, 893, 893α.

9) Παράρτημα αριθ. 894, 895, 896.



O Απρίλιος λέγεται και:  

• Απρίλης, Άι-Γιωργίτης (γιατί γιορτάζει

ο Άγιος Γεώργιος),  

• Τριανταφυλλάς (γιατί ανθίζουν τα

τριαντάφυλλα),

• Γρίλλης (γκρινιάρης).

Απρίλιος: Από το λατινικό aprilius (ανοικτός), γιατί κατά το μή-

να αυτό άνοιγαν οι ανθοί των λουλουδιών.

Κάποιοι αποδίδουν το όνομα στο Αφρώ (μεταγενέστερη μορφή

της Αφροδίτης), επειδή οι Ρωμαίοι θεωρούσαν το μήνα αυτό α-

φιερωμένο σ' αυτήν.

• αβασκάνω (ρήμα)= (ή αβασκαίνω) βασκά-

νω, ματιάζω (μην αβασκαίνονται τα ζωντανά=

να μη ματιαστούν)

• αβασκαίνομαι (ρήμα)= 1. ματιάζομαι 2. δια-

κόπτω τη νηστεία (αντίθετο: κρατάω= αποφεύ-

γω κάποιες τροφές λόγω νηστείας)

• αγκούτσια (επίρ.)= (ή αγκότσια ή γκούτσια)

η μεταφορά μικρών παιδιών στην πλάτη μεγα-

λύτερου

• αλαποτινάζω (ρήμα)= 1. ανατρέπω 2. σηκώ-

νω και τινάζω βίαια κάτι  στον αέρα 3. δέρνω

πολύ 

• αμαρκάλιστο (επίθ.)= ζώο μη γονιμοποιημέ-

νο, λέγεται κυρίως για προβατίνες, γίδες, αγε-

λάδες

• βίτσα (η)= 1. μαστίγιο 2. καμουτσίκι 3. βέρ-

γα, λεπτό και ευλύγιστο κλαδί, παλιό διδασκα-

λικό σωφρονιστικό εργαλείο 

• γάνα (η)= λέρωμα από τη σόμπα, το τζάκι

κλπ, όπου υπάρχει καπνιά.

• γκαΐλα (η)= ο ήλιος είναι πολύ δυνατός,

καίει

• γκόρτσο (το)= ο καρπός της γκουρτσιάς ή

γκορτσιάς (άγριας αχλαδιάς)

• γκουντλάω (ρήμα)= (ή γκουντουλάω) γαρ-

γαλάω 

• γκυλιέμαι (ρήμα)= κυλιέμαι, σέρνομαι 

γούμοσμο (το)= παραδοσιακό φαγητό με δη-

μητριακά και σταφίδες που έφτιαχναν το Πά-

σχα στα χωριά

• δριμόνι (το)= (ή ντριμόνι) το  μεγάλο κόσκι-

νο (φτιαγμένο από λεπτή γυρισμένη σανίδα και

στρογγυλή τσίγκινη τρύπια 

• δροτσίλι (το)= εξάνθημα, μικρό σπυράκι στο

πρόσωπο 

• θιάμα (το)= θαύμα, εντυπωσιακό θέαμα, ε-

ντυπωσιακό γεγονός (ωρ'τι θιάμα ήταν αυτό!!!)

• καλ'βούτσια (τα)= 1. μικρά καλυβάκια 2.

προχειροφτιαγμένα παραπήγματα - οικήματα,

επικίνδυνα για κατάρρευση στο πρώτο δυνατό

άσχημο καιρικό φαινόμενο
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Γιατί το λέμε έτσι
• «Καλαμαράς»

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας «καλαμαράς» ήταν τίτλος αξιώματος και όποιος τον είχε εθεωρείτο

ευγενής. Μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει ελεύθερα στο παλάτι και να συζητάει με το Σουλτά-

νο.

Η λέξη«καλέμ» στα τούρκικα σημαίνει κονδυλοφόρος και από εκεί προήλθε η λέξη καλαμάρι - με-

λανοδοχείο. Αυτό το μελανοδοχείο το έφεραν μαζί τους οι γραφιάδες -καλαμαράδες- μέσα σε χρυ-

σή θήκη. Οι καλαμαράδες συνήθως κατείχαν δημόσιες θέσεις. Έτσι προήλθε η λέξη «καλαμαράς». 

• «Δεν έμεινε ρουθούνι»

Στο Μεσαίωνα επικρατούσε η συνήθεια οι νικητές στρατηγοί να κόβουν, στα πεδία των μαχών, τα

αυτιά και τις μύτες των εχθρών τους που είχαν σκοτωθεί.

Ο χρονογράφος Γεώργιος Κερδηνός αναφέρει ότι ο στρατηγός Γεώργιος Μανιακής ενήργησε έτσι

αφού είχε σκοτώσει πολλούς Άραβες.

«Χίλιους εμπρός εσκότωσε και  μύριους από πίσω. Εννιά κοφίνια φόρτωσεν ωτία και μύτες». Κατ’

αυτόν τον τρόπο δεν έμεινε άκοφτο ρουθούνι. Από τις συνήθειες που προαναφέρθηκαν προήλθε

η φράση: «Δεν έμεινε ρουθούνι».

Στέφανος Κ. Γιωτάκης

Ο Απρίλιος

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

•Του Μάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια,

και τ' Απριλιού τις δεκοχτώ, μην κάψεις τα καρούλια 

(του αργαλειού).

•Απρίλης φέρνει την δροσιά, φέρνει και τα λουλούδια.

•Και τ' Απριλιού στις δεκοχτώ,

πέρδικα ψόφησε στ' αυγό (δηλαδή απ' το κρύο).

•Αν βρέξει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα,

χαρά σε εκείνον τον ζευγά που ‘χει στη γη σπαρμένα.

•Ως τ' Απριλιού τις δεκαοχτώ να' χεις τα μάτια σου ανοιχτά. 

Περάσανε οι δεκαοχτώ, άραξε πάνω σ' ένα αυγό.

•Ο Μάρτης έχει τ' όνομα, κι ο Απρίλης τα λουλούδια.

•Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα,

χαρά σ’ εκείνον το γεωργό που ‘χει πολλά σπαρμένα.

•Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα.

•Ο Απρίλης ο γρίλλης, ο Μάης ο πολυψωμάς.

•Τον Απρίλη και το Μάη κατά τόπους τα νερά.

•Αλί στα Μαρτοκλάδευτα και τ' Απριλοσκαμένα.

•Του Απρίλη η βροχή, κάθε στάλα και φλουρί.

•Αν κάνει ο Μάρτης τρία νερά κι ο Απρίλης άλλα δύο,

να δεις του Μάρτη τα κουκιά, τ' Απρίλη σιταράκια,

να δεις το γέρο- Κρίθαρο πώς τρέφει τη μουστάκα.

•Απρίλης, Μάης, κοντά ειν' το θέρος.

•Απρίλης έχει τα χάδια κι ο Μάρτης τα δαυλιά.



Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι,

Χριστός Ανέστη!

�Το Πάσχα είναι μεγαλύτερη γιορτή

της Ορθοδοξίας, κατά την οποία

γιορτάζεται η Ανάσταση του Ιησού Χρι-

στού, μετά από τη Μεγάλη Εβδομάδα των

Παθών. Τα έθιμα του Πάσχα είναι από τα

πιο ωραία έθιμα της Ελλάδας. Τα κόκκινα

αυγά, οι λαμπάδες που μεταφέρουν το

Άγιο Φως από την Εκκλησία στο σπίτι, η πε-

ριφορά του επιταφίου και τα βαρελότα που

χαιρετίζουν την Ανάσταση, είναι μερικά

από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα.

Η Μεγάλη

Παρασκευή

είναι ημέρα

πένθους, κα-

τάνυξης και

αυστηρής νη-

στείας για

τους Χριστια-

νούς που ζουν

την κορύφωση

του Θείου

δράματος.

Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα του Πάσχα

είναι ο στολισμός του Επιταφίου. Κάθε

χρόνο για πολλούς από εμάς, ο στολισμός

του Επιταφίου είναι ένα έθιμο που γεμίζει

τη ζωή μας και μας κάνει να νιώθουμε α-

κόμη πιο βαθιά, τη συμμετοχή μας στο

Θείο Πάθος. Από το πρωί, νέες και νέοι

τρέχουν στις μάντρες και στα χωράφια για

το στολισμό του Επιταφίου, που θα δεχτεί

το σεπτό σώμα του Χριστού κατά την Απο-

καθήλωση. Ο σκελετός του Επιταφίου κα-

λύπτεται με κλαδιά δάφνης που κρατήθη-

καν από τη γιορτή των Βαΐων. Πάνω στη

δάφνη, προσαρμόζονται τα διάφορα λου-

λούδια της εποχής, στεφάνια, αρμάδες α-

πό αγριομαργαρίτες κα.

Η καμπάνα χτυπά λυπητερά όλη την η-

μέρα και ο κόσμος έρχεται να προσκυνή-

σει. Οι μανάδες φέρνουν τα μικρά παιδιά

τους και τα οδηγούν να περάσουν τρεις

φορές σταυρωτά από κάτω για να πάρουν

έτσι κάτι πιο πολύ από τη χάρη του. Το

βράδυ γίνεται ο εσπερινός, ψάλλονται τα

εγκώμια: «η ζωή εν τάφω», το «άξιον εστί»

και το «Αι γενέαι πάσαι». Όλοι κρατούν

αναμμένες κόκκινες λαμπάδες. Τελειώνο-

ντας τα εγκώμια, παπάς, ψάλτες και όλος ο

κόσμος μαζί, παίρνουν τον Επιτάφιο και

κάνουν περιφορά γύρω από τον Αη-Γιώρ-

γη. Από τις αναμμένες λαμπάδες που κρα-

τάει ο κόσμος γίνεται μια ευλαβική κη-

δεία. 

�Με πλήθος εκδηλώσεων εορτάστη-

κε και φέτος η 103η επέτειος της

απελευθέρωσης των Ιωαννίνων από τον

τουρκικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν

την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και κορυφώ-

θηκαν με τη μεγάλη παρέλαση ενώπιον του

προέδρου της Δημοκρατίας και ολοκλη-

ρώθηκαν την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου. 

Την Παρασκευή στις 19 Φεβρουαρίου

στη 1μμ. πραγματοποιήθηκε και φέτος, η

εκδήλωση μνήμης και κατάθεση στεφά-

νων στη θέση «Εικονίσματα» της τοπικής

κοινότητας Μανωλιάσσας στα μνημεία

των πεσόντων του Ελληνικού Στρατού και

των εθελοντικών σωμάτων από όλη την

Ελλάδα και την Κύπρο και των πεσόντων

Μανιατών.

�Ο Μάρτιος έδειξε το χειμερινό του

πρόσωπο. Ο άστατος καιρός δεν

εμπόδισε το άναμμα της τζαμάλας στη

Μανωλιάσσα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος με

τη στήριξη του Πνευματικού Κέντρου του

Δήμου Ιωαννιτών, άναψε και φέτος τη

τζαμάλα και προσέφερε φαγητό στους πα-

ρευρισκόμενους.

�Ένα έργο που θα αλλάξει την ει-

κόνα της καθαριότητας σε «προ-

βληματικά» σημεία του Δήμου. Ο Δήμος Ιω-

αννιτών προχώρησε στην προκήρυξη του

διαγωνισμού για την προμήθεια εννιά και-

νούργιων βυθιζόμενων συστημάτων κά-

θετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορ-

ριμμάτων (οικιακών και ανακυκλώσιμων)

χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστο. Πρό-

κειται για ένα έργο που αφορά στις πρώ-

τες υπογειοποιήσεις κάδων απορριμμάτων

στο Δήμο Ιωαννιτών (έπεται και συνέ-

χεια) και η υλοποίησή του αναμένεται να

αλλάξει την εικόνα στον τομέα της καθα-

ριότητας σε αρκετά «προβληματικά» ση-

μεία του Δήμου.

Ως γνωστόν το αρχικό έργο δημοπρατήθη-

κε στα τέλη του προηγούμενου έτους αλλά

υπήρξε προδικαστική προσφυγή από εν-

διαφερόμενη εταιρεία. Για να αποφευ-

χθεί το ενδεχόμενο να επιφέρει η διερεύ-

νηση της προσφυγής μεγάλες καθυστερή-

σεις στην υλοποίηση του έργου, ο Δήμος

Ιωαννιτών προχώρησε σε ματαίωση του

διαγωνισμού, νέα μελέτη και επαναπρο-

κήρυξη του.

�Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε

το Τελικό Συνέδριο που διοργάνω-

σε η Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Έξυ-

πνες Λύσεις για την προώθηση του θεμα-

τικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπεί-

ρου», την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 στο ξε-

νοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα στο πλαίσιο

της ολοκλήρωσης του έργου “ADRIATIC

ROUTE – Adriatic Route for Thematic

Tourism”.  Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να

παρουσιάσει και να επισφραγίσει αυτή τη

σπουδαία δράση για την ανάδειξη και

προώθηση των εναλλακτικών μορφών του-

ρισμού στην περιοχή της Αδριατικής δίνο-

ντας έμφαση στον τομέα της Γαστρονομίας

και της...Τεχνολογίας Πληροφοριών και

Επικοινωνίας.  Έλληνες και ξένοι εταίροι

που τίμησαν την εκδήλωση με την παρου-

σία τους, ανέλυσαν μέσα από ενδιαφέ-

ρουσες ομιλίες τις επιμέρους δράσεις και

εφαρμογές καθώς και τα αποτελέσματα του

έργου κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον

στο κατάμεστο συνεδριακό κέντρο. Στο τε-

λευταίο σκέλος της, η εκδήλωση επισφρα-

γίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συ-

νεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου

για την από κοινού προώθηση του τουρι-

σμού στην Αδριατική.  Μέσω της υλοποί-

ησης του έργου ADRIATIC ROUTE, το

τουριστικό brand της Περιφέρειας Ηπείρου

ισχυροποίησε τη θέση του στο ευρύτερο διε-

θνές περιβάλλον της Αδριατικής, συνδια-

μορφώνοντας πλέον με τις λοιπές χώρες, όχι

μόνο νέα τουριστικά προϊόντα, αλλά και τις

νέες σύγχρονες τουριστικές τάσεις με τη

χρήση πάντα των Τεχνολογιών Πληροφο-

ριών κα Επικοινωνία.

�Τα Ιωάννινα έρχονται πιο κοντά

στην Αθήνα σε ένα χρόνο. 12 μήνες

πριν τον Μάρτιο του 2017 και τα έργα στην

Ιόνια Οδό είναι σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς μέ-

χρι σήμερα να έχει παραδοθεί κάποιο νέο

τμήμα. Αυτό αναμένεται να γίνει το καλο-

καίρι, με τη λειτουργία του τμήματος Κου-

βαράς-Αμφιλοχία και να συνεχιστεί με τη

λειτουργία και άλλων τμημάτων μέχρι τον

επόμενο Μάρτιο. Στο οικονομικό πεδίο,

όπως δηλώθηκε πρόσφατα από τον Γ.Γ.

Υποδομών κο Δέδε, είναι η πρώτη φορά

που το Δημόσιο δεν χρωστά στον παρα-

χωρησιούχο. Σύμφωνα με το πλαίσιο συ-

ναντίληψης, το Δημόσιο θα πρέπει στην

υπόλοιπη περίοδο της κατασκευής, να

φροντίζει να εξοφλεί εμπρόθεσμα τις οφει-

λές που θα πιστοποιούνται ενώ θα τακτο-

ποιεί και τις υποχρεώσεις του αναφορικά

με τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Στις απαλλοτριώσεις έχει προωθηθεί νο-

μοθετική ρύθμιση, με συνεργασία Υπουρ-

γείου Υποδομών και Υπουργείου Δικαιο-

σύνης σύμφωνα με την οποία γίνονται

απαλλοτριώσεις-εξπρές. Ουσιαστικά, ακο-

λουθείται η διαδικασία που υπήρχε και στα

Ολυμπιακά έργα με διπλό στόχο. Από τη

μία να αποδίδονται τάχιστα οι απαραίτη-

τες εκτάσεις στον παραχωρησιούχο για να

μην καθυστερούν τα έργα και από την άλλη,

για να μην δημιουργείται νέο έδαφος για

την απαίτηση καταβολής νέων αποζημιώ-

σεων του Δημοσίου.

Σας εύχομαι το ελπιδοφόρο μήνυμα της

Αναστάσεως του Χριστού να αποτελέσει

πηγή δύναμης, πίστης, προσωπικής δημι-

ουργίας και συλλογικής προκοπής.

Ο παλιός.
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Το βραδινό το θυμό κράτα τον για το πουρνό

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 

Ματιές 
στο 

παρελθόν

Φωτογραφίες που μας

ταξιδεύουν 

πίσω στο χρόνο

Μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Μανω-

λιάσσας, σχολική τάξη στα μέσα της δεκα-

ετίας ’60.


