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Μην κλαις κεφάλ’ τι έπαθες μον κλαίγε τι θα πάθεις

H MANΩΛIAΣΣA ΣTO ΔIAΔIKTYO
Aπό τις 13 Mαρτίου 2009, λειτουργεί η ιστοσελίδα της Mανωλιάσσας στη διεύθυνση:

www.manoliassa.gr
H ιστοσελίδα είναι σε αρχικό στάδιο και συνεχώς εμπλουτίζεται.
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Η
θρησκεία και η Χριστιανική πίστη είναι παρούσες τό-

σο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά μας. Το

εορτολόγιο της εκκλησίας μας είναι πλούσιο. Κάθε μέρα

και γιορτή. Η γιορτή όμως των γιορτών μέσα στο καλο-

καίρι είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου που γιορτάζεται στις

15 Αυγούστου με θρησκευτική ευλάβεια, κατάνυξη και

μεγαλοπρέπεια ύστερα από 15νθήμερη νηστεία και πα-

ρακλήσεις. Την ημέρα αυτή γιορτάζει όλη η Ελλάδα και

οι Μανωλιασσίτες στην «Παναγία» μας κάτω από τους

γλυκόλαλους ήχους των κλαρίνων.

Η Παναγία η οποία συχνά αναφέρεται με το όνομα Μα-

ρία αλλά και ως Θεοτόκος και ως παρθένος Μαρία κατά-

γονταν από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας.

Όταν έγινε τριών ετών οι γονείς της Ιωακείμ και Άννα

την οδήγησαν στο Ναό, όπου την είχαν τάξει και εκεί την

παρέλαβε ο προφήτης Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου

του Προδρόμου. Στο Ναό η Παναγία έζησε δώδεκα χρό-

νια, που σύμφωνα με τις παραδόσεις της εκκλησίας μας,

της πήγαινε καθημερινά τροφή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.

Όταν ήρθε ο καιρός να φύγει από τον Ναό και επειδή

οι γονείς της είχαν πεθάνει, οι ιερείς γνωρίζοντας την ει-

δική αποστολή της, την παρέδωσαν στον ηλικιωμένο

Ιωσήφ που ήταν χήρος και είχε τρία παιδιά.

Η Παναγία ζούσε στην Ναζαρέτ όταν την επισκέφτηκε

ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της ανήγγειλε το «Χαίρε Κε-

χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά Σου». 

Τότε έμαθε και η ίδια ποια ήταν η αποστολή της την ο-

ποία αποδέχτηκε με  μεγάλη χαρά.

Η Κοίμηση 
της Θεοτόκου

Η Αδελφότητα Μανωλιασ-

σιτών Αθηνών, μαζί με τους

φορείς της Μανωλιάσσας,

οργανώνουν εθελοντική

αιμοδοσία για την ενίσχυση

της Τράπεζας Αίματος Μανω-

λιασσιτών. Για το σκοπό αυτό, στις

29 Αυγούστου 2016, Δευτέρα απόγευμα, θα βρί-

σκεται στο Πνευ-

ματικό Κέντρο

Μανωλιάσσας, κι-

νητή μονάδα Αι-

μοληψίας του νο-

σοκομείου «Γ. Χα-

τζηκώστα».

Μας αφορά

όλους!

Αντίρριο – Ιωάννινα σε
1 ώρα και 40 λεπτά

Ο
αυτοκινητόδρομος των 196 χλμ. που έρχεται

να αλλάξει τις μεταφορές της δυτικής Ελλά-

δας και της Ηπείρου, είναι πλέον στην ώριμη

φάση κατασκευής του. Σημειώνεται ότι η Ιόνια Οδός

αποτελεί το συνδετήριο άξονα μεταξύ της γέφυρας

του Αντιρρίου και του

κόμβου της Εγνατίας

Οδού στα Ιωάννινα. Ο

δρόμος αυτός έχει τε-

ράστια σημασία -κοι-

νωνική και αναπτυξια-

κή- αφού συνδέει όλη

τη Δυτική Ελλάδα με

την υπόλοιπη επικρά-

τεια προς Νότο, ανα-

βαθμίζοντας σημαντι-

κά αστικά και αγροτικά

κέντρα όπως τα Ιωάν-

νινα, την Άρτα και το

Αγρίνιο.

Οριακά εντός του χρο-

νοδιαγράμματος, που

θέλει το κύριο κομμάτι της Ιονίας Οδού να παραδί-

δεται τον Μάρτιο και τη σήραγγα της Κλόκοβας τον

Αύγουστο του 2017, βρίσκεται το έργο, όπως υπο-

στηρίζει η κοινοπραξία Νέα Οδός. Ωστόσο, τα προ-

βλήματα παραμένουν, καθώς το 14,5% των απαλ-

λοτριώσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, μόλις ο-

κτώ μήνες πριν από την προγραμματισμένη παρά-

δοση του έργου. Με την ολοκλήρωσή του, η δια-

δρομή Αντίρριο-Ιωάννινα θα διαρκεί 1 ώρα και 40

λεπτά (έναντι 3,5 ωρών σήμερα) και θα «κοστίζει» 12

ευρώ σε διόδια.

Στα τέλη Ιουνίου

2016, η κοινοπραξία Eu-

roionia (ΤΕΡΝΑ- ΤΕΡΝΑ

Ενεργειακή), που κατα-

σκευάζει το έργο για λο-

γαριασμό της Νέας Οδού

(ΤΕΡΝΑ, Ferrovial, ACS

Group), προχώρησε στη

διάνοιξη του πρώτου

κλάδου της δίδυμης σή-

ραγγας της Κλόκοβας,

ενώ σε λίγες ημέρες θα

ακολουθήσει και ο δεύ-

τερος. Η σήραγγα έχει

μήκος 2.950 μέτρα, ξε-

κίνησε να κατασκευά-

ζεται τον περασμένο Μάιο (κόστος 100 εκατ. ευρώ)

και θα παραδοθεί τελευταία (σήμερα η τελική της

επένδυση βρίσκεται στο 40%).

Τ
ο μουσείο της Ακρό-

πολης στις μόνιμες

θεματικές παρουσιάσεις

του, συμπεριλαμβάνει

και τη θεματική με τίτλο

«Δωδώνη. Το μαντείο

των ήχων». Στις 20 Ιου-

νίου 2016, στο Μουσείο

της Ακρόπολης, ξεκίνη-

σε η έκθεση με κεντρι-

κό θέμα την μαντική βε-

λανιδιά, που με το θρόισμα των φύλλων της απαντούσε στα

αγωνιώδη ερωτήματα των ανθρώπων για το μέλλον τους.

Μαζί με τους ήχους της βελανιδιάς «πρωταγωνιστούν» κι

άλλοι μαντικοί ήχοι, όπως των χάλκινων λεβήτων ή των πε-

ριστεριών. 

Σ
υμπληρώθη-

καν, στις 16

Μαρτίου 2016,

σαράντα χρόνια

από την ίδρυση

της Αδελφότη-

τας. Ήταν το

1967 όταν μια ο-

μάδα συγχωρια-

νών μας οραμα-

τίστηκε τη δημιουργία της Αδελφότητάς μας.

1976-2016, σαράντα χρόνια αγώνα για το κα-

λό και την προκοπή του χωριού μας, Μανω-

λιάσσας. Μια διαδρομή συνεχούς προσφο-

ράς. 

Στην τελική ευθεία μπαίνει η Ιονία Οδός

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 8
Συνέχεια στη σελ. 5

Τράπεζα Αίματος

Μανωλιασσιτών

Έκθεση στο μουσείο της Ακρόπολης

Συνέχεια στη σελ. 5

40 χρόνια 
Αδελφότητα

40 χρόνια εθελοντισμού, 

προσφοράς και αγάπης

Το  Ψίκι

Γράφει ο Στέφανος Κων. Γιωτάκης

Δωδώνη: 
Το Μαντείο των ήχων



• Την Κυριακή 5 Ιουνίου

2016,  ο Βασίλης Ρουνάι και

η Χαρούλα Τσιπουρά πα-

ντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό

Αγίας Μαρίνας Χαϊδαρί-

ου. Ακολούθησε δεξίωση

στο κτήμα Δέκα στον

Ασπρόπυργο.

• Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, ο Χρήστος Ίσκος και

η Βαρβάρα Ντελλή παντρεύτηκαν στο Κορωπί, στο

κτήμα «Εφηλένα» όπου ακολούθησε δεξίωση.

Να ζήσετε!

• Στις 12 Ιουνίου 2016 στο Μόναχο, η Χριστίνα

Ντάφλου του Κων/νου και της Κατερίνας Ντάφλου

και ο Martin Kuschel του Volfkan και της Marili

–Maria, απέκτησαν αγοράκι. Το όνομα αυτού Φαί-

δων!

Να σας ζήσει!

• Την Κυριακή 5 Ιουνίου ο Βασίλης Ντάφλος του

Ναπολέοντος και η Περσεφόνη Στίγκα, βάπτισαν

το αγοράκι τους στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Κε-

ρατσινίου. Το όνομα αυτού Δημήτρης- Μάριος και

νονοί ο Φραντζέσκος και η Ξανθή Χανιώτη.
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Γέννηση Πένθη

Βάφτιση

Γάμος

• Εις ένδειξη σεβασμού και αγάπης, εις

μνήμην της Αγλαιας Μπέλλου, προσέ-

φεραν χρηματικά ποσά στην εκκλησία

του Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας αντί

για στεφάνια, οι κάτωθι οικογένειες:

Οικογένειες

Ξέρα Βησσαρίωνα

Τζίμα Ευάγγελου

Γιώτη Ευάγγελου

Γούση Αλέξιου

Μπέλλου Αφροδίτης

Μπέλλου Φωτεινής

Ίσκου Κωνσταντίνου

Παππά Ζαχαρία

Παππά Νέστορα

Παππά Κωνσταντίνου

Γιώτη Βασιλείου

Παπαδόπουλου Μάκη

Τζίμα Μαγδαληνής

Παππά Ευάγγελου

Μπέλλου Πολύκαρπου

Γιωτάκη Παναγιώτη

Ιερέα Ντάφλου Κωνσταντίνου

Μπέλλου Βασίλειου του Αναστασίου

Γούση Σπυρίδωνα

Ίσκου Ελένης

Ίσκου Νικόλαου

Μπέλλου Θεολόγου

Νάκου Παύλου

Γιώτη Ιωάννη

Ίσκου Αλέξανδρου

Τσούρη Δημητρίου

Μάστακα Χρήστου

Ντάφλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου

Τζίμα Μιχαήλ

Νάκου Χρήστου

Νάκου Παναγιώτη

Γούση Ηλία

Λιόντου Βασιλείου

Λιόντου Θωμά

Γούση - Ζάχου Πανωραία

Αδελφότητα Μανωλιασσιτών Αθηνών.

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
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.

Μια 
σταγόνα 

αίμα, 
σώζει μια
ολόκληρη

ζωή!
Γίνε κι εσύ 
εθελοντής 
αιμοδότης.

• Στις 18 Ιουλίου 2016, σε ηλικία 89 ετών, έφυ-

γε από τη ζωή η Αγλαΐα Μπέλλου. Η Αγλαΐα, το

γένος Γιώτη, ήταν σύζυγος του Χρήστου Μπέλ-

λου, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, τη Βαρ-

βάρα και το Θωμά. Υπήρξε άνθρωπος πράος,

αξιοπρεπής, χαμηλών τόνων και κέρδισε το σε-

βασμό του κόσμου. Τη δεκαετία του ’70 ήρθαν

στον Πειραιά όπου εργάστηκαν σκληρά και α-

ντιμετώπισαν με κουράγιο τη ζωή. Ως συνταξι-

ούχοι, τα καλοκαίρια τα περνούσαν στη Μανω-

λιάσσα. Μετά το θάνατο του συζύγου της στη-

ρίχθηκε στα παιδιά της. Λίγες μέρες πριν φύγει

για το μεγάλο ταξίδι, ζήτησε από τα παιδιά της να επισκεφτεί το χωριό

για να αφήσει την τελευταία της πνοή, όπως κι έγινε. Αναπαύθηκε η

ψυχούλα, της πάντα καλοσυνάτης συγχωριανής μας. Ευχόμαστε καλή

ανάπαυση και κουράγιο στα παιδιά και τα εγγόνια της.

Υπενθύμιση

Μπορείτε να μας στέλνετε όλα τα κοινωνικά γεγονότα προς δη-

μοσίευση στη διεύθυνση kpgiotakis@yahoo.gr

Διορθώσεις για το φύλλο 90
• Στη μνήμη της Λαμπρινής Νάκου, αντί για στεφάνι, προσέφεραν χρηματικά ποσά στην εκκλησία

Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας, οι κάτωθι: 

- Ίσκος Αλέξανδρος

- Μάστακας Χρήστος

- Λεωνίδας Λώλος (αναδεχτός)

- Νικόλαος Λώλος (κουμπάρος)

• Στη μνήμη της Αμαλίας Κύρκου, αντί για στεφάνι, ο Λιόντος Θωμάς προσέφερε 15 ευρώ. 

• Στη μνήμη του Θεοχάρη Νίκου, αντί για στεφάνι, ο Ίσκος Γεώργιος προσέφερε 20 ευρώ. 

Προσφορά

Το Δ.Σ ευχαριστεί πο-

λύ τον Θεόφιλο Ντά-

φλο για την προσφορά

του των 100 ευρώ στην

Αδελφότητα.
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• Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανέφερε

ότι θα διατεθεί ως πίστωση, το ποσό των 60.000 ευρώ για τη

συνέχιση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς τις πηγές

του Κεφαλόβρυσου. Σε επίσκεψη του προέδρου της Κοινότη-

τας κ .Αλέξιου Γούση, ο Περιφερειάρχης του υποσχέθηκε ότι

το έργο της ασφαλτόστρωσης θα ολοκληρωθεί το συντομό-

τερο δυνατό. 

• Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανακοίνωση για οποιαδήποτε

εκδήλωση του καλοκαιριού από κανένα φορέα. 

Τα νέα από την Τοπική 
Κοινότητα Μανωλιάσσας

Σ
τις 15 Αυγούστου του 1940, περί και

περί ώρα 08:30' λίγο πριν τη λιτάνευ-

ση της ιερής εικόνας, και ενώ στη προκυ-

μαία υπήρχε ήδη πολύς κόσμος, υποβρύ-

χιο «εν καταδύσει» πλησίασε τον θαλάσ-

σιο χώρο εξαπολύοντας τρεις τορπίλες

κατά του ευδρόμου ΕΛΛΗ, εκ των οποίων

μόνο μία έπληξε αυτό, προκαλώντας έ-

κρηξη στο μηχανοστάσιο και πυρπόληση

των δεξαμενών πετρελαίου, με 9 νε-

κρούς και 24 τραυματίες. Οι δε άλλες δύο

τορπίλες αστόχησαν και εξερράγησαν

στη προκυμαία χωρίς ευτυχώς να προκα-

λέσουν θύματα. Παρά τις προσπάθειες ό-

μως που κατέβαλε το πλήρωμα τελικά το ΕΛΛΗ βυθίστηκε περίπου μία ώρα μετά στις 09:45’ και

το πλήρωμα αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει πηδώντας στη θάλασσα.

Για καλή τύχη των τραυματισμένων ναυαγών, στην περιοχή βρίσκονταν τα αλιευτικά σκάφη

ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ και ΕΛΕΝΗ, ιδιοκτησίας Μιχάλη Σπυρ. Πετυχάκη. Αψηφώντας τον κίνδυνο της ανα-

μενόμενης εκρήξεως της Έλλης, ο Καπετάν Μιχάλης Πετυχάκης έδωσε σήμα στα σκάφη του να

προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν 24 τραυματίες ναυαγούς προτού υπάρξουν περισσότερα

θύματα. Για την ηρωική του πράξη τιμήθηκε μαζί με το πλήρωμα του από τον Βασιλιά Γεώργιο

και την Ελληνική κυβέρνηση με Τιμητική Ευαρέσκεια.

Στη συνέχεια το υποβρύχιο απομακρύνθηκε χωρίς να καταστεί γνωστή η ταυτότητά του. Από

την έρευνα που διενεργήθηκε στη συνέχεια από πραγματογνώμονες αξιωματικούς του ελλη-

νικού Βασιλικού Ναυτικού, επί των

θραυσμάτων των τορπιλών που είχαν

εκραγεί στη προκυμαία, διαπιστώθηκε

αμέσως ότι επρόκειτο για ιταλικές τορ-

πίλες.

Η τότε ελληνική κυβέρνηση του Ιω-

άννη Μεταξά τήρησε απόλυτα μυστι-

κή την πραγματογνωμοσύνη εκείνη,

(η οποία τελικά δημοσιεύτηκε με φω-

τογραφίες δύο ημέρες μετά την έναρ-

ξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, δη-

λαδή στις 30 Οκτωβρίου του 1940),

αλλά και με ταυτόχρονη απαγόρευση

στον τύπο για οποιοδήποτε υπαινιγμό εθνικότητας του υποβρυχίου. Ωστόσο, από την πρώτη

στιγμή η ελληνική κοινή γνώμη ουδεμία αμφιβολία έτρεφε περί της εθνικότητας των υπευθύ-

νων.

Από το 1945, ανήμερα της βύθισής του, τελείται σχετική δέηση μνήμης, με ρίψεις στεφάνων

πάνω από τον υγρό τάφο του. Σήμερα διατηρείται ως μοναδικό κειμήλιο του πλοίου μικρό πυ-

ροβόλο επιφανείας δίπλα από το μνημείο ηρώων του Έλλη στον εσωτερικό λιμενοβραχίονα

της Τήνου και στο σημείο που εξερράγη η πρώτη τορπίλη του Ιταλικού υποβρυχίου, καθώς επί-

σης και τμήματα της τορπίλης σε ειδικό υπόγειο εκθεσιακό χώρο του Ναού της Παναγίας της Τή-

νου.

Ο τορπιλισμός του ευδρόμου

«Έλλη» στις 15 Αυγούστου

1940 στην Τήνο

Μαρτυρίες
Κάλμα η θάλασσα και πρωινή δροσιά. Στους μώλους του λιμανιού και στην παραλία, διη-

γείται ο Τήνιος λεμβούχος Β. Αράθυμος, δεν έπεφτε καρφίτσα από τον κόσμο... Μπήκαμε οι

λεμβούχοι στις βάρκες να πάμε πάνω στο «Έλλη» να πάρουμε τους ναύτες... Όπως πηγαίνα-

με, μας φωνάξανε ν' ανοίξουμε, γιατί ερχότανε τορπίλα. Την είδαμε, ερχόταν κατά πάνω

μας, πέρασε 4-5 μέτρα κάτω από τη βάρκα. Όπως γαλάνιζε, νόμιζες πως ήταν ένα δελφίνι

που διάβαινε. Τ' απόνερά της μας πέταξαν εκατό μέτρα μακριά...

Ο πλοίαρχος Χατζόπουλος, ο κυβερνήτης του πλοίου, παρέταξε το πλήρωμα στην παρα-

λία και έκανε προσκλητήριο να δει πόσοι λείπανε, αφηγείται ο αείμνηστος Τήνιος Ν. Κάγκας,

που είχε υπηρετήσει ως υπαξιωματικός πριν στην «Έλλη».

[...] Οι παρόντες ήταν σε κακά χάλια. Άλλος χωρίς παπούτσια, άλλος χωρίς πουκάμισο,

μουτζουρωμένοι αρκετοί. Και έτσι, όπως ήταν, συντεταγμένοι κανονικά, σχημάτισαν το άγη-

μα και συνόδευσαν την εικόνα της Μεγαλόχαρης στη λιτανεία...

[...] Η λειτουργία στην Παναγία δεν διεκόπη με τη δραματική είδηση. Συγκλονιστικές στιγ-

μές μέσα στο Ναό. Το εκκλησίασμα ανάστατο με οιμωγές και θρήνους επικαλούνταν τη Με-

γαλόχαρη, και ξαφνικά, διηγείται ο παπα-Λευτέρης, μια σπαρακτική σκηνή, όταν ο συμπολί-

της μας Μιχαλάκης Κόγκος, πέφτοντας στο προσκυνητάρι της Σεπτής Εικόνας με κραυγές

πόνου και αγανάκτησης παρακαλούσε την Παναγία να τιμωρήσει τον άνανδρο και βλάσφη-

μο επιδρομέα για την ατιμωτική του πράξη...

[...] Περί ώρα 11η εγένετο η λιτάνευσις της Θαυματουργού Εικόνος άνευ σταθμού επί της

εξέδρας της παραλίας. Μόνο προ του Νοσοκομείου ανεπέμφθη δέησις υπέρ των θυμάτων

του τορπιλισμού.

ΛIMANI PAΦHNAΣ THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH

NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ

ΣXOΛH 
OΔHΓΩN

AΦOI ΛAMΠPOY
ΔHM. MHTΣH

Valhallavägen 82 11427 
STOCKHOLM

www.jarlatrafik.se

Tel.: 08-208393 08-109668 
Fax: 08-201523
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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

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

Γενικά, το έργο κινείται πλέον με γρήγορους ρυθ-

μούς και οι κοινοπραξίες των παραχωρησιούχων και

των κατασκευαστών αισιοδοξούν ότι θα ολοκληρω-

θεί εγκαίρως. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο γενικός δι-

ευθυντής της Νέας Οδού Στέλιος Πενθερουδάκης, έ-

ως το τέλος του έτους θα μπορούσαν να αποδοθούν

στην κυκλοφορία δύο αυτοτελή τμήματα: από το τέ-

λος της σήραγγας της Κλόκοβας έως την Αμφιλοχία

(38 χλμ.), το οποίο «κουμπώνει» με την κατασκευα-

σμένη από το Δημόσιο και από έτη σε κυκλοφορία

παράκαμψη Αγρινίου (33 χλμ.), καθώς και το τμήμα α-

πό τη Φιλιππιάδα έως την περιοχή του Αβγού (περί-

που 30 χλμ.), το οποίο «κουμπώνει» με την κατασκευ-

ασμένη από το Δημόσιο παράκαμψη Αρτας (17 χλμ.).

Οπως επισήμανε ο κ. Πενθερουδάκης, η παράδοση

των δύο τμημάτων θα πρέπει, όμως, να συνδυαστεί

με τη λειτουργία των σταθμών διοδίων που περιλαμ-

βάνουν: Κλόκοβας και Αγγελόκαστρου στο νότιο

τμήμα, Δωδώνης (Τερόβου) στο βόρειο τμήμα. Να

σημειωθεί ότι το συνολικό κόστος των διοδίων στη

διαδρομή Αντιρρίου - Ιωαννίνων (4 μετωπικοί σταθ-

μοί, 5 πλευρικοί) θα είναι 12 ευρώ (196 χλμ. προς

0,06 ευρώ/χλμ.).

Αναλυτικά, η πρόοδος της Ιονίας Οδού είναι η εξής:

• Τμήμα Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (76 χλμ.). Η κα-

τασκευή 6 γεφυρών βρίσκεται στο 90,3%, των 3 δίδυ-

μων σηράγγων στο 97,7% και των ανοικτών τμημάτων

δρόμου στο 45,1%. Σημαντικότερο πρόβλημα παρα-

μένει η απαλλοτρίωση 1,6 χλμ. στην περιοχή Ρίζας.

• Τμήμα Κουβαρά - Κομποτίου (53 χλμ.). Η κατα-

σκευή 8 γεφυρών βρίσκεται στο 76,7%, ενώ η οδο-

στρωσία στο 80,6%. Το σημαντικότερο πρόβλημα ε-

στιάζεται στα 3 χλμ. απαλλοτριώσεων που εκκρε-

μούν στο Κρίκελο, σε σημείο με ιδιαίτερα ασταθή ε-

δάφη που ενδεχομένως να χρειαστεί περισσότερο

χρόνο για να ολοκληρωθεί.

• Τμήμα Αρτας - Τσαγκαρόπουλου

(40,6 χλμ.). Οι 6 γέφυρες βρίσκονται στο

91%, η κατασκευή του δρόμου στο

73,2%.

• Τμήμα Τσαγκαρόπουλου - Εγνατίας

(26 χλμ.). Η κατασκευή 2 γεφυρών βρί-

σκεται στο 85%, μιας σήραγγας στο 80%

και η οδοστρωσία στο 73%. Τους κατα-

σκευαστές προβληματίζει η μεγάλη κα-

θυστέρηση στην παράδοση της γης από το στρατό-

πεδο Παπαγεωργίου έως το Αβγό (5,6 χλμ.).

Βασικά στοιχεία της Ιόνιας Οδού:

- Συνολικό μήκος: 196 χλμ.

- Προϋπολογισμός κατασκευής: περίπου 1,2

δις. Ευρώ

- Τελικό συνολικό κόστος για το δημόσιο

(ΕΣΠΑ): 1 δις. Ευρώ

- Πρόοδος κατασκευής: 77%

- Εργαζόμενοι: 2.200

- Χρησιμοποιούνται: 1.530 μηχανήματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ιόνιας Οδού:

- 4 Σήραγγες διπλού κλάδου

• Κλόκοβας μήκους 2.950μ.

• Μακύνειας μήκους 542μ. 

• Καλυδώνας μήκους 1.200μ.

• Αμπελιάς μήκους 900μ.

- Μεγάλες γέφυρες

• Ευήνου ποταμού μήκους 260μ. και ύψους βά-

θρων 35μ.

• Μενιδίου μήκους 532μ και μέγιστου ύψους βά-

θρων 33μ.

• Γυμνότοπου μήκους 252μ. και ύψους βάθρων

30μ.

• Τσαγκαρόπουλου μήκους 447μ. και ύψους βά-

θρων 57μ.

• Κρυφοβού μήκους 280 μ

-  19 Ανισόπεδοι Κόμβοι

-  9 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

-  3 Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης

- 33 Άνω και 100 Κάτω Διαβάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να αντιμετω-

πιστεί η καθυστέρηση στις απαλλοτριώσεις σε διάφο-

ρα σημεία του έργου (για τις οποίες ευθύνονται απο-

κλειστικά τα κατά τόπους εφετεία και όχι οι υπηρε-

σίες του υπουργείου Υποδομών), η Euroionia προχώ-

ρησε... στη μίσθωση εκτάσεων 1.746 στρεμμάτων α-

πό 363 ιδιοκτήτες. Επίσης, ανέλαβε για λογαριασμό

των δήμων τη μετακίνηση δικτύων κοινής ωφελείας.

Κατά την παρουσίαση του έργου στα Ιωάννινα, πα-

ρόντες ήταν ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος

Καχριμάνης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Στέ-

φος, καθώς και οι δήμαρχοι Ιωαννιτών, Δωδώνης και

Νικολάου Σκουφά. «Όταν θέλουμε όλοι οι Έλληνες

μαζί, ενωμένοι, κάνουμε θαύματα. Η Ιόνια Οδός είναι

ένα έργο μεγάλο για την Ήπειρο και σε συνδυασμό

με την Εγνατία δίνει νέες προοπτικές στον τόπο», υ-

πογράμμισε ο κ. Καχριμάνης.

Αντίρριο – Ιωάννινα σε 1 ώρα και 40 λεπτά
Στην τελική ευθεία μπαίνει η Ιονία Οδός
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Μ
έχρι το 1960, τα περισσότερα από τα 6500 χωριά μας δεν

είχαν ηλεκτρικό ρεύμα και δεν πήγαινε σ’ αυτά αυτοκίνη-

το γιατί δεν υπήρχε οδικό δίκτυο. Οι μετακινήσεις προς τα αστι-

κά κέντα γίνονταν πεζή ή με υποζύγια-άλογα, μουλάρια, γαϊ-

δούρια- και όμως τα χωριά αυτά έσφυζαν από ζωή. Τα σχολεία ή-

ταν γεμάτα παιδιά. Οι μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις ήταν

πολύ ανθρώπινες και ειλικρινείς. Πόναγε ο ένας τον άλλο και

αλληλοεξυπηρετούνταν ανιδιοτελώς. Ένα από τα χωριά αυτά

ήταν και η Μανωλιάσσα μας. Ρεύμα δεν είχε ούτε αυτοκίνητο

μπορούσε να φτάσει εκεί. Οι συγχωριανοί μας πήγαιναν στα

Γιάννενα με γαϊδούρια ή μουλάρια φορτωμένα πολλές φορές

με παζαρόξυλα (καυσόξυλα). Πωλούσαν τα παζαρόξυλα, τα τυ-

χόν αυγά που είχαν, κανένα κοτόπουλο και σπανιότερα κανένα

αρνάκι ή κατσικάκι. Με τα χρήματα που έπαιρναν πήγαιναν στο

παντοπωλείο του Μήτσιου Βλάχου στην Καλούτσιανη και αγόραζαν διάφορα είδη δια-

τροφής μερικοί και με πίστωση. Τα φόρτωναν στα υποζύγιά τους και το βράδυ επέ-

στρεφαν στο χωριό κατάκοποι, δεδομένου ότι η απόσταση Μανωλιάσσα-Γιάννενα ήταν

τρεις ώρες. Μερικοί έτρωγαν και καμιά μερίδα φαγητό στο εστιατόριο του Ντανάκα,

του Παπά ή του Ξιούρα στην Καλούτσιανη, άλλοι όχι λόγω ανέχειας.   Η ψυχαγωγία των

συγχωριανών μας ήταν στα καφενεία με τα γραμμόφωνα και ιδιαίτερα τις γιορτές όπως

το Πάσχα στην ακολουθία της Αγάπης, όταν δίνονταν τα φωτίκια (δώρα) από τους νο-

νούς στα αναδεχτούδια, του Προφήτου Ηλία,  της Αγίας Παρασκευής και το πανηγύρι

της Παναγίας στις 15 Αυγούστου.  Επιγραμματικά θα σημειώσω όσα θυμάμαι για τους

παραδοσιακούς γάμους-τις χαρές όπως τις λέγανε- που ήταν το γεγονός της χρονιάς. 

Το μυστήριο του γάμου τελείτο-κατά κανόνα-ημέρα Κυριακή. Ο γάμος ξεκινούσε α-

πό την Πέμπτη και –όπως έλεγαν-τότε αναπιάνονταν ο γάμος και τα γλέντια κρατούσαν

μέχρι και την Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί ξύριζαν το γαμπρό  και από το γεγονός αυ-

τό προέκυψε το «στον πάτο ξυρίζουν το γαμπρό». Ξεχωριστά ξεκινούσε το ψίκι-η πο-

μπή-από το σπίτι του γαμπρού και της νύφης και το αντάμωμα γίνονταν στο Μεσοχώρι

κάτω από τους γλυκόλαλους ήχους

των λαϊκών οργάνων-κλαρίνο, λαού-

το, ντέφι-που κυρίως συνόδευαν το ψί-

κι του γαμπρού. Έμπαιναν στην εκκλη-

σία και άρχιζε η ευλογία του μυστηρίου

του γάμου.  Στους γάμους το γενικό

πρόσταγμα το είχε ο κουμπάρος. Κατά

την  μετάβαση των ψίκι προς την

Εκκλησία προπορεύονταν ο βλάμης

κρατώντας ένα μπουκάλι τσίπουρο και

κέρναγε μ’ ένα ρακόγυαλο αυτούς που

χόρευαν. Οι περισσότεροι ήταν σε κα-

τάσταση ευθυμίας και μερικοί μέθης ο-

πότε γίνονταν και μικροκαυγαδάκια

λόγω οινοποσίας. Αν η νύφη ήταν από

άλλο χωριό, απ’ όπου ο γαμπρός, το ψί-

κι του γαμπρού πήγαινε στο χωριό της

νύφης έφιππο με στολισμένα όμορφα κιλίμια. Γίνονταν στο χωριό της νύφης τα στέ-

φανα και γύριζαν στο χωριό του γαμπρού φέρνοντας και τη νύφη καβάλα σ’ ένα από τα

πιο όμορφα και ήσυχα άλογα. Μπαίνοντας το ζευγάρι στο σπίτι του γαμπρού η πεθερά

στην είσοδο την κερνούσε μια κουταλιά μέλι ή ένα ποτό γλυκόπιοτο μ’ ένα ρακογυάλι

το οποίο η νύφη το πετούσε στη σκεπή του σπιτιού για γούρι..  Την επομένη Κυριακή,

μετά το γάμο, γίνονταν τα πιστρόφια. Επιστροφή του ζευγαριού και των στενών συγ-

γενών τους στο πατρικό σπίτι της νύφης όπου και διασκέδαζαν.

Παρέλειψα πολλά από τα έθιμα των παραδοσιακών γάμων όπως, παραλαβή προι-

κιών, ντουφεκιές, σφάγια, βλάμηδες, βλαμέσιες, κανίσκια, κλοπή πουλερικών από το

σπίτι της νύφης, χαϊσκιάρους, κέρασμα όλων των καλεσμένων από το κανίσκι του κου-

μπάρου και άλλα και αναφέρθηκα σ’ εκείνα από τα οποία μερικά τηρούνται και σήμερα

από εκείνους που κάνουν παραδοσιακό γάμο. Στόχος  των όσων προαναφέρθηκαν εί-

ναι να τα διαβάσουν οι νέοι που κατάγονται από το χωριό μας και που μπορεί να μη τα

γνωρίζουν και να τα θυμηθούν οι παλαιότεροι με νοσταλγία, ιδιαίτερα αυτοί που ζουν

μακριά από τη Μανωλιάσσα. Άλλωστε τα ήθη και τα έθιμα είναι οι βασικοί παράμετροι

του πολιτισμού μας. Ευκαιριακά εύχομαι σ’ όλους καλό καλοκαίρι.
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Γράφει ο

Στέφανος Κων.

Γιωτάκης

Το  Ψίκι

Σε ηλικία 16 ετών γέννησε το Χριστό και έζησε μα-

ζί του 32 χρόνια. Έζησε τη Σταύρωση, την Ανάσταση

και την Ανάληψη Του. Μετά την Πεντηκοστή έζησε

άλλα έντεκα χρόνια και κοιμήθηκε σε ηλικία 59 ε-

τών.

Τρεις μέρες πριν την κοίμησή της, την επισκέφτη-

κε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της ανακοίνωσε ότι

ήρθε η ώρα να πάει κοντά στο παιδί της το Χριστό. Οι

πατέρες της εκκλησίας αναφέρουν ότι λίγο πριν κοι-

μηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν στα Ιερο-

σόλυμα αλλά διασκορπισμένοι μακριά κηρύττοντας

το Ευαγγέλιο. Όταν πληροφορήθηκαν την αναμε-

νόμενη κοίμηση της Θεοτόκου, νεφέλη τους παρέ-

λαβε και τους έφερε κοντά στο κρεβάτι όπου ήταν

ξαπλωμένη η Παναγία μας. Όταν κοιμήθηκε την ε-

κήδευσαν στη Γεσθημανή. Στην κηδεία απουσίαζε ο

Απόστολος Θωμάς. Αναφέρεται ότι όταν το σύννε-

φο μετέφερε το Θωμά στη Γεσθημανή συνάντησε

τη Θεοτόκο τη στιγμή που ανέβαινε στον ουρανό. Η

Παναγία τη στιγμή εκείνη του χάρισε τη ζώνη της για

να μπορεί ο Θωμάς να αποδείξει τη συνάντησή του

αυτή στους άλλους Αποστόλους. Μετά την εξιστό-

ρηση αυτή του Θωμά άνοιξαν τον τάφο και διαπί-

στωσαν ότι έλλειπε το σώμα της Παναγίας.

Σήμερα στη μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους

φυλάσσεται μέσα σε πολύτιμη θήκη το μεγαλύτερο

τεμάχιο της Αγίας ζώνης της Θεοτόκου.

Ήδη η Παναγία μας βρίσκεται κοντά στο Χριστό

και δέεται για τη σωτηρία των ψυχών όλων μας.

Η κοίμηση της Θεοτόκου
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Χρόνια πορείας και δράσης στην παράδοση και τον

πολιστιμό. Τα χρόνια πέρασαν, οι εποχές άλλαξαν, η

συμμετοχή των χωριανών στα δρώμενα της Αδελφότη-

τας χαλάρωσαν και γενικά υπάρχει ένας προβληματι-

σμός για τη λειτουργία της. 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ανάμεσα στους τα-

ξιδεμένους στην Αθηνα, εξακολουθούν να υπάρχουν

οι συγγενικοί, οι κοινωνικοί και πατριωτικοί δεσμοί που

επηρεάζουν τη ζωή στην καθημερινότητά της. Οι συγ-

χωριανοί συνεορτάζουν σε γάμους, σε βαφτίσεις, συ-

μπαραστέκονται σε πένθη, συνευρίσκονται σε γιορτές

το Πάσχα και το καλοκαίρι, ανταμώνουν ο ένας με τον

άλλο να θυμηθούν τα περασμένα και να ζήσουν τη χα-

ρά που δίνουν αυτές οι συναντήσεις. Η συνάντηση με

συγχωριανούς είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική

υγεία, ενισχύει την προσαρμογή στο ξένο περιβάλλον. 

Η Αδελφότητα θεμελίωσε και υποστηρίζει τον πα-

τριωτικό δεσμό των ξενιτεμένων. Στα 40 χρόνια ζωής

προσέφερε σημαντικό έργο σε κοινωνικό και πολιτιστι-

κό επίπεδο. Ενίσχυσε και ενισχύει οικονομικά συγχω-

ριανούς μας, βραβεύει μαθητές και σπουδαστές, εκδί-

δει ημερολόγια, πραγματοποιεί εκδρομές και συνε-

στιάσεις, ίδρυσε την Τράπεζα Αίματος και τέλος εκδίδει

την εφημερίδα μας από το 1993. Είναι ένα κορυφαίο

γεγονός, σαν καλός άγγελος ταξιδεύει και μεταφέρει

την ανάσα του χωριού και της Αδελφότητας στους α-

πανταχού Μανωλιασσίτες, τους ενημερώνει τους ξα-

ναγυρίζει στα περασμένα, τους συγκινεί και τους κρα-

τά δεμένους με την πατρική γη. Είναι σίγουρο ότι η σα-

ραντάχρονη πορεία της Αδελφότητάς μας είναι αποτέ-

λεσμα της αγάπης των συμπατριωτών και της συνέπει-

ας των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων. Η Αδελφό-

τητα παραμένει σταθερά στους σκοπούς ίδρυσής της,

τη συνεργασία, την αλληλεγγύη των μελών και τη στή-

ριξη της Μανωλιάσσας. Με πυξίδα το συλλογικό συμ-

φέρον, κόντρα στον εγωκεντρισμό και την ατομικότη-

τα, τη μοναξιά και την αποξένωση που κυριαρχούν στη

ζωή μας. Δίνει το παράδειγμα της ενότητας, της αλλη-

λεγγύης και της αλληλοβοήθειας. Την ώρα της κρίσης

ανθεί η ελπίδα και η διάθεση για μεγαλύτερο αγώνα.

40 χρόνια 
Αδελφότητα
40 χρόνια εθελοντισμού,

προσφοράς και αγάπης

Συνέχεια από σελίδα 1

Ματιές 

στο παρελθόν

Φωτογραφίες που μας

ταξιδεύουν 

πίσω στο χρόνο

Η Καλλιρόη και ο Μιλτιάδης 

Μπέλλος, τη δεκαετία ’70.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μιχάλης Θ. Μπέλλος,

Αναστασία Θ. Μπέλλου και Δημήτρης Θ. Μπέλλος.



Συμφώνως προς την διαταγήν του διοικητού του

τμήματος στρατιάς αι Μεραρχίαι ενήργησαν ως αλο-

λούθως:

Μεραρχία Ηπείρου. Η Μεραρχία αυτή λαβούτα την

διαταγήν το διοικητού του τμήματος Στρατιάς την

11.30’ ώραν (1) εξέδωσεν αμέσως την ιδίαν αυτής

διαταγήν περί ενάρξεως της επιθέσεως.

Κατόπιν ταύτης ως και ομοίας της VI Μεραρχίας (2)

η 2α πυροβολαρχία της ΙΙ Μ.Ο.Π. ήρξατο του πυρός

της την 11.50’ ώραν κατά του επό των ανατολικών

κλιτύων της Αετορράχης τουρκικού πεζικού, ενώ η

παρά τω αποσπάσματι ευζώνων 1η πυροβολαρχία

της ΙΙ Μ.Ο.Π. είχεν αρχίσει ολίγον πρότερον την βο-

λήν αυτής κατά του εχθρικού πεζικού, δυτικώς της

κορυφογραμμής.

Η 2α πυροβολαρχία της ΙΙΙ μοίρας ορειβατικού πυ-

ροβολικού ήτις ευρίσκετο τεταγμένη 500μ. Ν.Α. Λα-

ζανά και οπόθεν ηδύνατο να βάλλη πλευρικώς κατά

του βραχώδους υψώματος 1058,8 δεν έκαμεν έναρ-

ξιν βολής τιμή την 13ην μόλις ώραν.

Το πυροβολικόν της VI Μεραρχίας κατέλαβε θέ-

σεις ως εξής:

Επί των Ν.Α. του χωρίου Λαζανά λόφων ετάχθη η

3η πυροβολαρχία της ΙΙΙ μοίρας ορειβατικού πυρο-

βολικού.

Παρά την οδόν Μονής Φανερωμένης-Λαζανά δε-

ξιά ήτοι Ν.Α. της 3ης ετάχθη η 1η πυροβολαρχία της

αυτής μοίρας.

Και το πυροβολικόν τούτο ήρξατο της προπαρα-

σκευής του από της 12ης ώρας κατά των εχθρικών

θέσεων.

Η βολή των πέντε τούτων πυροβολαρχιών από της

πρώτης στιγμής υπήρξε δραστικώτατη και αποτελε-

σματική, ιδίως των πυροβολαρχιών της Μεραρχίας

Ηπείρου, αίτινες από ημερών είχον ταχθή επί των θέ-

σεων αυτών και είχον επαρκώς προπαρασκευάσει

αυτήν. Εκ παραλλήλου σφοδρόν πυρ πεζικού α-

ντηλλάσσετο μεταξύ των προφυλακών της Μεραρ-

χίας Ηπείρου και των έναντι τουρκικών τμημάτων, ι-

δίως προς το αριστερόν.

Απόσπασμα ευζώνων. Μεταξύ της 13 και 13.30’ ο

έναντι του αποσπάσματος ευζώνων επί του βραχώ-

δους υψώματος 1058,8 εχθρός, υποστάς σοβαράς

απωλείας υπό του πυρός του πυροβολικού, ήρξατο

κλονιζόμενος, οπότε τα ευζωνικά τάγματα εξορμή-

σαντα επετέθησαν κατ’ αυτού. Ο διοικητής του απο-

σπάσματος ευζώνων ώθησεν εν πρώτη γραμμή τα

3ον ανεξάρτητον (δεξιά) και 7ον τάγμα ευζώνων (α-

ριστερά) ετήρησε δ’ εν δευτέρα γραμμή τα 3ον και

10ον τάγ. ευζώνως και το ανεξάρτητον τάγμα (διλο-

χία) το προελθόν εκ Μετσόβου. Ευθύς εξ αρχής η ε-

πίθεσις των ευζώνων προσέλαβε μορφήν εφόδου, ο

δ’ εχθρός, υποστάς σοβαράν φθοράν υπό του πυρο-

βολικού ετράπη εν αταξία προς βορράν εγκαταλεί-

ψας το βραχώδες ύψωμα 1058,8 και καταδιωκόμε-

νος κατά πόδας υπό των ευζώνων.

Τα εν δευτέρα γραμμή τάγματα λόγω της ορμής

της επιθέσεως συμπαρεσύρθησαν εις την έφοδον,

και εντός ολίγου εισήλθον και ταύτα εις την πρώτην

γραμμήν.

Απόπειραι αντιστάσεως του εχθρού επί των διαδο-

χικών κορυφών 987,3 και βορείως ταύτης εθραύο-

ντο υπό των επιτιθεμένων και μόνον εις τα υψώματα

δυτικώς του αυχένος, του μεταξύ των υψ. 983 και

842 κειμένου, συνήντησαν σοβαρωτέραν αντίστα-

σιν περί την 14ην ώραν και ηναγκάσθησαν να στα-

ματήσωσιν.

Σύνταγμα Κρητών. Ενώ ούτω το δεξιόν της Με-

ραρχίας προήλαυνε, τουναντίον το αριστερόν, όπου

το σύνταγμα Κρητών, ουδόλως εκινείτο. Το τοιού-

τον ηνάγκασε την Μεραρχίαν

ν’ αποστείλη αξιωματικόν

του επιτελείου της, όστις  α-

φιχθείς την 14ην ώραν εξη-

κρίβωσε, ότι μόνον ταύτην

την στιγμήν είχε φθάσει ο κο-

μίσας την διαταγήν της ενάρ-

ξεως της επιθέσεως σύνδε-

σμος.

Το σύνταγμα τούτο διέθε-

τεν εν προφυλακάς τέσσα-

ρας λόχους, 6ον, 8ον, 9ον

και 11ον, επί της γραμμής

υψ. 981,5 εν συνδέσμω μετά

του αριστερού των ευζωνι-

κών ταγμάτων.

Διά την ενέργειαν της επι-

θέσεως είχεν εισέτι προωθήσει εν αναμονή εντός

της χαράδρας ετέρους τέσσαρας λόχους, τους 5ον,

7ον, 10ον, 12ον. Ούτω επρόκειτο να διαθέση διά την

ενέργειαν της επιθέσεως δύο τάγματα εν πρώτω

κλιμακίω και να τηρήση το Ι τάγμα (δύο λόχοι 1ος και

2ος) εν εφεδρεία.

Πράγματι άμα τη λήψει της διαταγής επιθέσεως τα

δύο τάγματα διαθέσαντα έκαστον διλοχίαν εν πρώ-

τη γραμμή εκινήθησαν την 14ην ώραν προς τα ε-

μπρός, το μεν αριστερά με κατεύθυνσιν προς το χω-

ρίον Λεσσιανά, το δε δεξιά κατά μήκος των δυτικών

αντερεισμάτων της Αετορράχης. Εκ τούτων το μεν

αριστερόν τάγμα ευνοούμενον υπό του εδάφους α-

νέτρεψεν  ευκόλως τα έναντι εχθρικά τμήματα και ε-

κινήθη ταχέως προς Λεσσιανά. Τουναντίον το δεξιόν

λόγω της δυσκόλου εδαφικής μορφής της χαράδρας

και του εν συνεχεία διατρεχομένου εδάφους έβαινε

μετά σχετικής βραδύτητος (3).

Ούτω ευθύς εξ’ αρχής η επίθεσις της Μεραρχίας.

Ηπείρου ανέτρεψε τον εχθρόν εκ των θέσεων του

και μετεβλήθη εις καταδίωξιν, εις την οποίαν τα μέ-

γιστα συνέβαλον αι πυροβολαρχίαι της Μεραρχίας,

διαρκώς μηκύνουσαι την βολήν αυτών. Ο σύνδε-

σμος όμως μεταξύ του πυροβολικού και του πεζικού

ήτο ατελής και βλήματα τίνα έπεσαν εις τας γραμμάς

των ακροβολιστών των ευζωνικών ταγμάτων, επε-

νεγκόντα ταραχήν τίνα. Ειδοποιηθέντος όμως του

πυροβολικού η προχώρησις εξηκολούθησεν άνευ

σοβαράς αντιστάσεως των Τούρκων. Η γενική διεύ-

θυνσις υποχωρήσεως των έναντι της Μεραρχίας

Ηπείρου τουρκικών τμημάτων ήτο το οχυρόν συ-

γκρότημα του Μπιζανίου προς ο ταύτα κατηυθύνο-

ντο υπό την προστασίαν του πυρός των πυροβολεί-

ων αυτού.

VI Μεραρχία. Ενώ τα τμήματα της Μεραρχίας Ηπεί-

ρου κατεδίωκον τον εχθρόν προς Μπιζάνι, εκκαθαρί-

ζονται τον όγκον της Αετορράχης, εις τα ανατολικά

αντερείσματα αυτής εσημειούτο ταυτοχρόνως έ-

ντονος δράσις του αποσπάσματος της VI Μεραρχίας,

όπερ είχεν εντολήν να καλύψη απ’ ανατολών την ε-

πίθεσιν της Μεραρχίας Ηπείρου.

Το 1ον συν. ευζ. είχε καταλάβει τας θέσεις εξορ-

μήσεως αυτού περί το υψ. 970 νοτίως Λαζανά την

11ην ώραν όπισθεν των προφυλακών. Ο διοικητής

του αποσπάσματος ανυπομονών να μετάσχη της μά-

χης ώθησε το 9ον τάγμα ευζώνων προς τα χωρία Λα-

ζανά και Αετορράχη, δεξιά δε και όπισθεν αυτού εκί-

νησε το 8ον τάγ. ευζ. ανεπτυγμένον  εκατέρωθεν

της οδού Νίστορα-Λαζανά, όπως καλύπτη την κίνη-

σιν του 9ου τάγματος ευζώνων από της διευθύνσε-

ως  του χωρίου Ελληνικόν. Τη διαταγή του διοικητού

του αποσπάσματος το 9ον τάγ. ευζ. επετέθη ορμητι-

κώς.

Δεξιά το 8ον τάγ. ευζ. επεξέτεινε την επίθεσιν υ-

ποστηριζόμενον υπό ουλαμού πολυβόλων.

Ο εχθρός πισεθείς σφοδρώς υπό των ευζώνων ε-

τράπη εις φυγήν ανερχόμενος προς τον αυχένα δυ-

τικώς του χωρίου Ελληνικόν και τα εκατέρωθεν αυ-

τού υψώματα (υψ. 983-842).

Τούτον κατεδίωκε κατά πόδας το 1ον σύν. ευζ., α-

κολουθούμενον υπό του υπολοίπου της δυνάμεως

του αποσπάσματος (δύο λόχοι του Ι) 17ου τάγματος

και λόχος μηχανικού της Μεραρχίας) (4).

Άλλα τμήματα τουρκικά υποχωρούντα προ της

Μεραρχίας Ηπείρου ηκολούθησαν την προς τα ΒΑ.

καμπτομένην κυρίαν κορυφογραμμήν της Αετορρά-

χης, ήτοι διεύθυνσιν προς τον αυχένα, τον μεταξύ

των υψ. 983-842 κείμενον και σηνενωθέντα μετά

των υποχωρούντων προ του 1ου συν. συζ. τοιού-

των, εγκατεστάθησαν επί του αυχένος και των δυτι-

κώς αυτού κειμένων υψωμάτων (υψ. 983) της κυρίας

κορυφογραμμής προβαλόντα νέαν αντίστασιν κατά

των προελαυνίντων 8ου και 9ου τάγ. ευζ.

Το 9ον τάγ. ευζ. όπως εξουδετερώση την νέαν

ταύτην αντίστασιν ανήλθεν εκ της χαράδρας Βράνια

προς την κορυφογραμμήν και προς τον υψ. 983, τεί-

νον να ευρέθη εις το δυτικόν πλευρόν της νέας

τουρκικής αντιστάσεως. Φθάσαν προ της κορυφο-

γραμμής της Αεττοράχης αυνήντησε τα καθηλωθέ-

ντα τμήματα (3ον ανεξ. τάγ. ευζ.) της Μεραρχίας

Ηπείρου και προσεπάθησε να τα ωθήση προς τα ε-

μπρός. Δεν το επέτυχεν όμως, δι’ ο καλυφθέν διά

λόχου του προς τον υψ. 983 επετέθη κατά του δυτι-

κού πλευρού της εχθρικής γραμμής, ενώ το 8ον τάγ.

ευζ. προσέβαλλε τον εχθρόν κατά μέτωπον, υπο-

στηριζόμενον και υπό των τριών λόχων της εφεδρεί-

ας του αποσπάσματος, οίτινες επετέθησαν προς τον

αυχένα (νοτίως υψ. 785).

Η συνδεδυασμένη αυτή επίθεσις, κατά μέτωπον

και πλευρόν, ηνάγκασε τα εχθρικά τμήματα να εγκα-

ταλείψωσι τον αυχένα και τα εκατέρωθεν αυτού υ-

ψώματα και να τραπώσι προς Κουτσελιό.

Κατά την επίθεσιν ταύτην ο διοικητής του 9ου τάγ-

ματος ευζώνων καίτοι τραυματισθείς εις τον πόδα,

εξηκολούθησε διοικών το τάγμα του μέχρι της πλή-

ρους και ολοσχερούς ανατροπής του εχθρού.

Ο διοικητής του αποσπάσματος ανέφερε την

14.20’ ώραν εις τον διοικητήν της VI Μεραρχίας, ότι,

κατελήφθησαν τα υψώματα ταύτα και ότι το από-

σπασμα θα κατηυθύνετο προς το χωρίον Ελληνικόν

και τα βορείως τούτου  υψώματα (4).
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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 διαδραματί-

στηκαν στη Μανωλιάσσα και συνετέλεσαν αποτελεσματικά στον απελευθερωτικό

αγώνα του 1912-13. Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από το βιβλίο: Bαλκανικοί Πό-

λεμοι 1912-13 Πολεμική Έκθεση του Γενικού Editorial Στρατού.

Η μάχη της Μανωλιάσσας

1) Παράρτημα αριθ. 892, 893.

2) Παράρτημα αριθ. 896α.

3) Παράρτημα αριθ. 896.

4) Παράρτημα αριθ. 897, 897α, 898.

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο



• αβασκαίνομαι (ρήμα)= 1. μα-

τιάζομαι 2. διακόπτω τη νηστεία

(αντίθετο: κρατάω= αποφεύγω

κάποιες τροφές λόγω νηστείας)

• βακούφ'κο (επίθ.)= (βακούφι-

κο) κτήμα που ανήκει σε εκκλη-

σίες ή μοναστήρια

• δαγκασιά (η)= (ή δαγκατσιά)

δαγκωματιά

• δάχ'λο (το)= το δάχτυλο

• αγκούσα (η)= δυσφορία, συνή-

θως μετά από κατανάλωση μεγά-

λης ποσότητας φαγητού ή απλά

δύσπεπτου.

• αλαποτίναγμα (το)= βίαιος

τρόπος ανατροπής και αιώρησης

αντικειμένων ή ανθρώπων από

τους καλικάντζαρους

• αλύχτημα (το)= γαύγισμα, υ-

λακή

• άμπουρας (ο)= αχνός, ατμός

• απέκεια (επίρ.)= από (ε)κεί

• αρέντα (η)= τρέξιμο για απο-

φυγή σύλληψης, το 'βαλε στα πό-

δια

• αχαμνός (επίθ.)= 1. λεπτός, λι-

πόσαρκος, άπαχος 2. μτφ. πει-

ραγμένος, του λείπει μυαλό.

• βάβω (η)= (ή μπάμπω, λ. σλαβι-

κή)  η γιαγιά

• ζγκαρλίζω (ρήμα)= (ή σγκαρλί-

ζω ή σγαρλίζω) σκάβω το χώμα ό-

πως οι κότες

• ζεύκι (το)= καθισιό, φαγοπότι 

• καρκαλέτσι (το)= σπασμωδι-

κός βήχας,  η ασθένεια κοκκύτης

που συνοδεύεται από έντονο και

συνεχόμενο βήξιμο  

• καρκάλημα (το)= (ή καρκάλιε-

μα) το κακάρισμα

• κατσιούλι (το)= (ή κατσούλι)

πρόχειρο ρούχο για  προστασία

του κεφαλιού και της πλάτης από

από το κρύο και τη βροχή

• κοτάω (ρήμα)= τολμώ, δείχνω

θάρρος

• λίγδα (η)= 1. το λυωμένο  πάχος

του γουρουνιού, με το οποίο εξα-

σφαλίζονταν το λίπος για τον χει-

μώνα. Ήταν το φθηνότερο, σε

σχέση με το βούτυρο και το λάδι.

Συνώνυμο= ξύγκι. 2. ρύπος, λε-

κές, βρώμα
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Λα ογραφ ί α  -  Παράδ ο σ η

Ηπειρώτικο
ποιμενικό λεξιλόγιο

Οι παροιμίες, για τους σκύλους είναι πο-

λυάριθμες. Γνωστότερες είναι οι ακόλου-

θες:

«Θέλει και την πίττα άκοπη και το σκύλο

χορτάτο». Αναφέρεται σε εκείνους που έ-

χουν αξιώσεις υπερβολικές και απραγματο-

ποίητες, γιατί ζητούν και να κατορθώσουν

κάτι και να μην ξοδέψουν γι' αυτό.

«Δεν γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του».

Αναφέρεται σε περιπτώσεις συγχύσεως

και χάους, που τότε τα χάνει κανείς τελείως.

«Βασιλική προσταγή και τα σκυλιά δεμέ-

να». Αναφέρεται σε περιπτώσεις εντολών,

για τις οποίες δεν χωρεί καμιά συζύτηση.

«Εμπάτε, σκύλοι αλλέστε κι' αλεστικά μη

δώστε». Υποδηλώνει περιπτώσεις συγχύσε-

ως και αναρχίας, που καταλήγουν στην ασυ-

δοσία.

«Σκυλί που δε δαγκώνει, άσ' το κι ας γαυ-

γίζει». Αναφέρεται σε ανθρώπους που ξε-

σπάνε σε φωνές και φοβέρες, χωρίς να έ-

χουν την πρόθεση ή τη δυνατότητα να βλά-

ψουν. Η παροιμία λέγεται και αντίστροφα

και ισοδυναμεί με γνωμικό σχετικό με τον

κίνδυνο από τα σκυλιά: «Σκυλί που δαγκώ-

νει, δε γαυγίζει».

«Επήγε σαν το σκυλί στ' αμπέλι». Αναφέ-

ρεται σε περιπτώσεις που καταστρέφετο κα-

νείς από αιτία ασήμαντη, όπως συμβαίνει με

τα σκυλιά πριν από τον τρυγητό, που τα πυ-

ροβολούν μέσα στ' αμπέλια, γιατί νομίζουν

ότι είναι αλεπούδες.

Ο σκύλος όμως, που συχνά υμνείται αφει-

δώς από το λαό, άλλες φορές γίνεται το σύμ-

βολο της σκληρής και βασανιστικής ζωής, ή

της τεμπελιάς και της ασχήμιας. Επιμένουν

οι σχετικές παροιμίες να υποστηρίζουν τα ε-

ξής:

«Περνάει ζωή σκυλίσια.»

«Εψόφησε σα σκυλί!»

«Είναι τεμπελόσκυλο!»

Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες παροι-

μίες, που μιλούν για τη χρησιμότητα του σκύ-

λου ή για τις αρετές και τα μειονεκτήματά

του. Ιδού κάποιες από αυτές:

«Ο καλός σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος».

«Σκυλί από μαντρί και άνθρωπο από σπί-

τι».

«Πάρε νύφη από τζάκι και σκυλί από κο-

πάδι».

«Φυλάξου από σιγαλό σκυλί κι' από ατά-

ραχο νερό».

«Όταν τα σκυλιά τρώγουνται, ο λύκος

τρώει το κοπάδι».

«Καλόπιανε το σκύλο και βάστα το ραβδί

σου».

«Κάλλιο σκύλου μούρη, παρά λιονταριού

ουρά».

«Χίλιες οκάδες βούτυρο σε σκύλινο τομά-

ρι».

«Λύκος μπιστικός και σκύλος τυροκόμος δε

γίνεται».

«Το φτηνό κρέας το τρων' οι σκύλοι».

«Όποιος κοιμάται με σκύλους, σηκώνεται

με ψύλλους».

«Με το στανιό ο σκύλος δε φυλάει το μα-

ντρί».

«Κάλιο ελεύθερο σκυλί, παρά λιοντάρι

σκλαβωμένο».

«Εμείς ψωμί δεν είχαμε κι' οι σκύλοι πίττες

έσερναν».

«Το σκυλάκι σου και το παιδάκι σου, όπως

τα μάθεις».

«Έγινε μασκαράς των σκυλιών».

«Οι σκύλοι των αρχόντων είναι κι' αυτοί

άρχοντες».

Υπάρχουν επίσης και αρκετές προλήψεις

σχετικές με τους σκύλους. Αναφέραμε μία

χαρακτηριστική: Όταν δίχως λόγο ουρλιά-

ζει το σκυλί, σημαίνει θάνατο του αφεντικού

του. Γι' αυτό, άμα ακούσουν σκύλο να ουρ-

λιάζει, του φωνάζουν: «Το κεφάλι σου να

φας» ή «στο κεφάλι σου να στέρξη». Δηλαδή

να πέσει το κακό στο ίδιο το ζώο και έτσι να

μην πάθει κανείς άλλος του σπιτιού.

Παροιμίες και δοξασίες 

για το σκύλο

Ο τσοπάνης ήταν ένα πρόσωπο που έπαιζε

έναν όχι ασήμαντο ρόλο στη λειτουργία της

μικρής κλειστής κοινωνίας των χωριών της

εποχής εκείνης. Αυτό επιβεβαιώνεται και

από την λογοτεχνία, για την οποία ο τσοπά-

νης και η ζωή του αποτέλεσαν θέμα αγαπη-

τό. Αλλά και η δημοτική μούσα το τραγού-

δησε (λ.χ.: τσοπανάκος ήμουνα προβατάκια

φύλαγα - μα δε φύλαγα

πολλά, καμιά πεντακοσα-

ριά) και η λαϊκή σοφία το

απαθανάτισε (να 'μουν το

Μάη μπιστικός, τον Αύ-

γουστο δραγάτης). 

Η δόκιμη λογοτεχνία δεν

περιφρόνησε το θέμα

«τσοπάνης». Έτσι ο Λου-

ντέμης σε έργα του περι-

γράφει γλαφυρότατα και με εξαντλητικές

λεπτομέρειες τη ζωή, τα βάσανα και τους

καημούς του τσοπάνη. Ενώ ο τραγουδιστής

του βουνού και της στάνης Κ. Κρυστάλλης

περιγράφει το πώς θα ήθελε να είναι τσοπά-

νης: 

«Ήθελα νά 'µουν τσέλιγκας, νά 'µουν κι ένας

σκουτιέρης να πάω να ζήσω στο µαντρί, στην

ερηµιά, στα δάση, 

νά 'χω κοπάδι πρόβατα, να 'χω κοπάδι γί-

δια, 

κι ένα σωρό µαντρόσκυλα, να 'χω και βο-

σκοτόπια, 

το καλοκαίρι στα βουνά και το χειµώνα

στους κάµπους. Νά 'χω από πάλιουραν βορό

και στρούγκα από ροδάµι, να 'χω και σε ψη-

λή κορφή καλύβα από ρουπάκια 

νά 'χω και µε βοσκόπουλα σε κάθε σκάρον

γλέντι, 

νά 'χω φλογέρα να λαλώ, ν'

αντιλαλούν οι κάµποι, 

νά 'χω και κόρην όµορφη

στεφανωτή µου νά 'χω 

να µου βοηθάει στο σάλαγο,

να µου βοηθάει στα γρέκια

κι όντας θα τα σταλίζουµε

τα δειλινά στους ίσκιους,

στης ρεµατιάς τη χλωρασιά

µαζί της να πλαγιάζω, 

να µε κοιµίζει µε φιλιά στους δροσερούς της

κόρφους». 

Σε ένα άλλο ποίηµά του ("Ο ετοιµοθάνατος

βοσκός") ο Κρυστάλλης αναρωτιέται τι θα

βρει στον άλλον κόσµο: 

"... Να κάτεχα, µωρέ παιδιά, κοπάδι εκεί θά

βρω; 

Θα νά βρω στρούγκες και µαντριά. 

θα νά βρω βοσκοτόπια ...;"

Τον έκαμε εναν παρά...

Ο παράς ήταν νόμισμα ευτελούς αξίας. Τη φράση λοιπόν αυτή την έλε-

γαν πάντοτε 

σε περιπτώσεις που κάποιος μάλωσε, επετίμησε, κατεξευτέλισε έναν άλ-

λον με βρισιές, χειρονομίες, απειλές κτλ. 

"Τουν κάλισι, απ' λές, όξου απ' του μαγαζί κι τουν έκαμι έναν παρά..." 

Μπήκε ο διάολος στο βρακί της ... 

Λέγεται για την κοπέλα που μπαίνοντας στην εφηβεία αρχίζει να συνει-

δητοποιεί την γυναικεία της υπόσταση και να χάνει την παιδική της αθω-

ότητα. 

"Άμα στου κουρίτσι μπήκι ου διάουλους στου βρακί τ', θέλει νά χ' ς του

νού σ', δύσκουλα του συμμαζώνεις..." 

Πήρε τον αποθαρρό του...

Πήρε τον αποθαρρό του κάποιος σημαίνει ότι απογοητεύτηκε, παραδέ-

χτηκε ότι δεν έχει πια ελπίδες και παραιτήθηκε από μια προσπάθεια που

έκανε, για να πετύχει κάποιον σκοπό. 

"Έστειλι τού ένα προυξινειό, έστειλι του άλλου, αλλά στου τέλους πήρι

τουν αποθαρρό τ' κι τα μάζιψι κι έφυγι...". 

Ό,τι πόρος μας πάρει, μας πήρε ... 

Σημαίνει ότι το καλύτερο είναι να αφεθούμε στην ροή των γεγονότων

και όπου μας βγάλει. Δηλαδή είναι μάταιο να προσπαθήσουμε να αλλά-

ξουμε τη μοίρα των πραγμάτων. Ας τ' αφήσουμε λοιπόν κι ό,τι ήθελε

προκύψει ... 

'"Ιγώ λέου να σταματήσουμι ικεί οπού 'μαστι, κι ό,τι πόρους μας πάρει,

μας πήρι...". 

Ταχιά τον κλαίνε... 

Φράση που δηλώνει ότι κάποια πράξη ή ενέργεια ή παράληψη του πα-

ρόντος θα φέρει στο μέλλον δυσάρεστα αποτελέσματα. 

"Ούλα τα γλέπουμι τώρα νιά χαρά, αλλά ταχιά τουν κλαίν'...". 

Κάνει την τρίχα τριχιά... 

Λέγεται πάντοτε για εκείνους που έχουν τη μανία να μεγεθύνουν τα

πράγματα, να μεγαλοποιούν τις καταστάσεις, τα διογκώνουν τα γεγονό-

τα. 

"Μήν π' στευ'ς τίπουτα απ' αυτά απ' λέει, αυτός κάνει την τρίχα τριχιά...".

Ο τσοπάνης στη λογοτεχνία

Παροιμιώδεις εκφράσεις
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Το βραδινό το θυμό κράτα τον για το πουρνό

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και 

φίλοι, γεια σας και καλό καλοκαίρι!

➢Δωδώνη: 

Το Μαντείο των ήχων
Έκθεση στο μουσείο

της Ακρόπολης

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Σκοπός της έκθεσης είναι να κάνει ευ-

ρύτερα γνωστό το παλαιότερο ελληνι-

κό μαντείο, να δείξει τον τρόπο λει-

τουργίας, τον ρόλο και τη σημασία του

στον αρχαίο κό-

σμο, σε σχέση

με την ανάγκη

του ανθρώπου

να προβλέπει το

μέλλον.

Στην τελετή

εγκαινίων παρέ-

στη ο υπουργός

Πολιτισμού Αρ.

Μπαλτάς, οι

βουλευτές Ιω-

αννίνων Χρ. Μα-

ντάς, Γ. Καρα-

γιάννης, Κώ-

στας Τασού-

λας, οι δήμαρχοι Ιωαννίνων Θ. Μπέ-

γκας, Δωδώνης Χρ. Ντακαλέτσης, αντι-

προσωπείες των δύο δήμων, ο προϊ-

στάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Ιωαννίνων Κ. Σουέρεφ, ο πρύτανης του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γ. Καψάλης.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ιω-

αννίνων Θωμάς Μπέγκας ανέφερε με-

ταξύ άλλων και τα εξής: «Η Δωδώνη εί-

ναι το ύψιστο σύμβολο της διαχρονικής

ιστορικής διαδρομής και του πολιτισμού

της Ηπείρου. Είναι ένα μνημείο παγκό-

σμιας ακτινοβολίας. Η έκθεση όχι μόνο

αναδεικνύει το μνημείο, αλλά μπορεί να

λειτουργήσει κι ως ένας τρόπος παρό-

τρυνσης στο θεατή, να επισκεφθεί και να

γνωρίσει τον ίδιο τον τόπο απ’ όπου προ-

έρχονται τα εκθέματα. Είναι ο τόπος που

καθορίζει τους ανθρώπους, τη ζωή τους

και τα δημιουργήματα τους. Είναι τα Γιάν-

νενα. Των θρύλων, των παραδόσεων και

του πολιτισμού. Είναι η Ήπειρος. Η γη

που είναι άπειρος. Χωρίς τέλος. Η αγα-

πημένη γη του Δία. Το βασίλειο του Πύρ-

ρου.

Η Δωδώνη με το θρόισμα της βελανι-

διάς που αντηχεί την αγωνία των αν-

θρώπων για τα μελλούμενα. Στα βουνά

της πολέμησαν απόγονοι των Σελλών, οι

Σουλιώτες. Στα ποτάμια της έχτισαν πε-

ρίτεχνα γεφύρια σπουδαίοι μάστορες.

Στις όχθες της λίμνης «κέντησαν» το ασή-

μι ξακουστοί τεχνίτες. Αυτή η γη «αφη-

γείται» στον επισκέπτη της ιστορίες από

το χθες και του προσφέρει μοναδικές

εμπειρίες στο σήμερα.

Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια

χώρα όπου η κάθε γωνιά της είναι μάρ-

τυρας πολιτισμού και ιστορίας. Σε πε-

ριόδους «σκοτεινές», σαν κι αυτές που

ζούμε, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανά-

γκη από το φως. Και ο Πολιτισμός είναι

από τα «φωτεινά» σημεία της χώρας

μας. Η επένδυση στην ιστορία μας, στον

πολιτισμό μας, είναι το εφαλτήριο για το

μέλλον. Στο Δήμο Ιωαννιτών το πιστεύ-

ουμε αυτό και επιδιώκουμε, έχοντας

μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την

Εφορεία Αρχαιοτήτων, να αναδείξουμε

τους «θησαυρούς» μας».

Εξάλλου, ως μία μοναδική ευκαιρία

προβολής της περιοχής, χαρακτήρισε ο

Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέ-

τσης, την έκθεση που είναι αφιερωμένη

στο «Μαντείο των ήχων», στο αρχαιότε-

ρο ελληνικό μαντείο. Ο Δήμαρχος στο

χαιρετισμό του, εξήρε την συγκεκριμέ-

νη πρωτοβουλία του Μουσείου και τόνισε

ότι παρέχει μία μεγάλη δυνατότητα

ανάδειξης της Αρχαίας Δωδώνης και της

ιστορίας της περιοχής. Η Δωδώνη άλ-

λωστε αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό

για το Νομό Ιωαννίνων και την Ήπειρο.

Με την ευκαιρία αυτή, μετέφερε το πά-

γιο αίτημα των Δωδωναίων για τον επα-

ναπατρισμό ευρημάτων που είτε βρί-

σκονται αναξιοποίητα στους χώρους

του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών,

είτε φιλοξενούνται σε διάφορα μου-

σεία του εξωτερικού. «Πρόκειται για ένα

κομμάτι από τον πλούτο της περιοχής.

Για ένα κομμάτι από την ιστορία και τον

πολιτισμό της Δωδώνης και θεωρούμε ότι

θα πρέπει να επιστραφούν εκεί όπου

ανήκουν», υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος έθεσε το αίτη-

μα της ίδρυσης και λειτουργίας Μουσείου

στην Δωδώνη, το οποίο θα εξετάσει η πο-

λιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Κατά την σύντομη συνάντηση που

είχε με τον Υπουργό Πολιτισμού Αρι-

στείδη Μπαλτά, ο δήμαρχος επανέφερε

το ζήτημα ένταξης της Αρχαίας Δωδώνης

στον παγκόσμιο κατάλογο της Unesco,

ζήτημα που αποτελεί προτεραιότητα

και για το Υπουργείο. Ο κ. Ντακαλέτσης

ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Μουσεί-

ου Ακρόπολης Δημήτρη Παντερμαλή

για την προβολή της Δωδώνης. Ο κ. Πα-

ντερμαλής έκανε γνωστό ότι το Μουσείο

θα παραχωρήσει το ψηφιακό υλικό που

πλαισιώνει την έκθεση, ώστε να αξιο-

ποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιω-

αννίνων και από τον Δήμο Δωδώνης, πρό-

ταση με την οποία συμφώνησε και ο Δι-

ευθυντής της Εφορείας Κωνσταντίνος

Σουέρεφ. Πρόκειται για υλικό που αφο-

ρά στον αρχαιολογικό χώρο, τα μνημεία

της Δωδώνης και σε ενδεικτικά αντικεί-

μενα της Συλλογής Καραπάνου και του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων.

Η αφήγηση της έκθεσης ξεκινάει με τη

Δωδώνη της ύστερης εποχής του χαλκού.

Πήλινα και χάλκινα αντικείμενα αναδει-

κνύουν την ταυτότητα των πρώτων κα-

τοίκων, την αρχέγονη λατρεία της Μη-

τέρας Γης και την καθιέρωση της λα-

τρείας του Διός. Στη συνέχεια, το εν-

διαφέρον επικεντρώνεται στο Δία και την

κυρίαρχη παρουσία του στο ιερό. Κε-

ντρικό θέμα είναι η μαντική βελανιδιά

που με το θρόισμα των φύλλων της απα-

ντούσε στα αγωνιώδη ερωτήματα των

ανθρώπων για τα μελλούμενα. Τους

χρησμούς αποκρυπτογραφούσαν ακόμη

οι ιερείς από τους ήχους χάλκινων λε-

βήτων και το κρώξιμο των περιστεριών.

Στις ανασκαφές της Δωδώνης ήρθαν

στο φως μερικές χιλιάδες ερωτήματα των

επισκεπτών του ιερού χαραγμένα σε μο-

λύβδινα ελάσματα. Ορισμένα τέτοια

ελάσματα με ερωτήματα για το εμπόριο,

τα χρέη, τα περιουσιακά, τα δικαστήρια,

την υγεία, την απόκτηση παιδιών, τον επι-

κείμενο γάμο, την προίκα και τη χηρεία

παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα

της έκθεσης. Από τα αναθήματα στο ιερό

εκτίθενται τμήματα από χάλκινους αν-

δριάντες, επωμίδες, τελαμώνες, ξίφη,

αφιερώματα αυτών που ωφελήθηκαν ή

ζητούσαν τη βοήθεια των θεών. Επι-

πλέον, μέσα από χαρακτηριστικά νομί-

σματα, τονίζεται και ο πολιτικός χαρα-

κτήρας του μα-

ντείου καθώς

και η σχέση του

με τον βασιλιά

Πύρρο της Ηπεί-

ρου. Τέλος, δύο

εκθέματα από

το Μουσείο

Ακρόπολης πα-

ρουσιάζουν τις

σχέσεις της Δω-

δώνης με την

Αθήνα.

Η έκθεση συ-

νοδεύεται από

επιστημονικό κατάλογο των εκθεμά-

των. Σε μεγάλη οθόνη στον εκθεσιακό

χώρο παρουσιάζεται βίντεο για το μα-

ντείο και το φυσικό του περιβάλλον. Στο

εστιατόριο του Μουσείου προσφέρονται

γιαννιώτικα εδέσματα σε όλη τη διάρκεια

της έκθεσης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως

τις 10 Ιανουαρίου 2017.

➢Τον  καλύτερο συντονισμό των

εμπλεκομένων υπηρεσιών, προκειμέ-

νου να λυθούν προβλήματα που εντο-

πίζονται στην κατασκευή της Ιόνιας

Οδού, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μετά από επί-

σκεψη που πραγματοποίησε αρχές Ιου-

λίου 2016, στα εργοτάξια που έχουν ανα-

πτυχθεί από τη διασταύρωση της Ε.Ο. Ιω-

αννίνων – Άρτας (κοντά στο Αβγό) μέχρι

και τη Φιλιππιάδα. "Διαφορετικά πιστεύω

ότι το έργο δεν τελειώνει εντός χρονο-

διαγράμματος και αυτό θα είναι ένα

πλήγμα για τον τόπο μας", τόνισε. Τα βα-

σικά από αυτά αφορούν την παραχώρη-

ση του στρατοπέδου Αβγού, τις επιτάξεις

εκτάσεων, τις μετατοπίσεις του δικτύου

της ΔΕΗ και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. 

Για το στρατόπεδο του Αβγού, ο Πε-

ριφερειάρχης ανακοίνωσε ότι έχει συνεχή

επικοινωνία με τον Αρχηγό ΓΕΣ, αντι-

στράτηγο Χρ. Μανωλά, ο οποίος υπο-

σχέθηκε να αποδεσμευτεί η έκταση μέ-

χρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, με την προϋ-

πόθεση να δεσμευτεί το Υπουργείο Υπο-

δομών ότι θα τηρήσει στο άμεσο μέλλον

όσα έχουν συμφωνηθεί για την κατα-

σκευή των απαραίτητων κτιρίων για την

αποθήκευση πυρομαχικών κ.α.. Αμέσως

μετά θα ανοίξει το «μέτωπο» των εργα-

σιών στο τμήμα Αμπελιά- Επισκοπικό –

Αβγό. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε

ακόμη ότι οι εργασίες σε 8, 5 χιλιόμετρα

του τμήματος που εκτείνεται στο Νομό

Ιωαννίνων, είναι σε πολύ προχωρημένο

στάδιο. Οι μετατοπίσεις του δικτύου της

ΔΕΗ, είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλη-

μα που προκαλεί καθυστερήσεις την εξέ-

λιξη του έργου. Για τη μέση τάση, που

ανήκει στην αρμοδιότητα των Διευθύν-

σεων Ιωαννίνων και Πατρών, δίνονται

σχετικά γρήγορες λύσεις, όμως για την

υψηλή τάση που ανήκει στην αρμοδιό-

τητα της Κεντρικής Διεύθυνσης στην Αθή-

να, διαπιστώνονται καθυστερήσεις, οι

οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμε-

σα για να μπορέσει να προχωρήσει το

έργο.

➢Μία σημαντική οικονομική τόνωση

στην τοπική οικονομία θα επέλθει το αμέ-

σως επόμενο χρονικό διάστημα, με το

ΠΠΓΝΙ να εξοφλεί υποχρεώσεις του

προς τις προμηθεύτριες εταιρείες. Όπως

έκανε γνωστό χθες, ο διοικητής του

ΠΠΓΝΙ Φ. Βάββας μιλώντας αποκλειστι-

κά στο ITV, η 6η ΥΠΕ ενέκρινε την κα-

τανομή ποσού 26 εκ. ευρώ για το νο-

σοκομείο, εκ των οπίων τα 13 εκ. ευρώ

της πρώτης δόσης θα δοθούν τμηματι-

κά μέχρι το Νοέμβριο. Έτσι, το ΠΠΓΝΙ θα

έχει τη δυνατότητα να «κλείσει» όλες τις

εκκρεμότητες που έχει ανοιχτές προς

προμηθευτές του. «Είναι μια σημαντική

εξέλιξη καθώς τα χρήματα αυτά θα

πάνε απευθείας στην υγειονομική αγο-

ρά και θα τονώσουν πολλές επιμέρους

επαγγελματικές ομάδες» είπε ο κ. Βάβ-

βας που δεν έκρυψε την ικανοποίηση του

για αυτή την εξέλιξη καθώς οι οικονο-

μικές εκκρεμότητες του Νοσοκομείου

απέναντι σε προμηθευτές θα μπουν σε

μια τάξη. Η δεύτερη θετική είδηση είναι

ότι ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για την

πλήρωση 7 θέσεων με το βαθμό του Επι-

μελητή στο Νοσοκομείο. Πιο συγκεκρι-

μένα οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες:

Χειρουργικής Θώρακος, Ενδοκρινολο-

γίας, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα-

σης, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,

Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμο-

νολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργι-

κής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολο-

γίας (για τη ΜΕΘ). Παιδιατρικής για τη

ΜΕΝ Νεογνών και Παιδοψυχιατρικής.

Με την πλήρωση των θέσεων αυτών, κάτι

που θεωρείται βέβαιο καθώς οι αιτήσεις

υπερτερούν του αριθμού, καλύπτονται

σημαντικά κενά που υπήρχαν στο νο-

σοκομείο. Εξίσου σημαντική είναι και η

είδηση που αφορά τη μεγάλη προκήρυξη

του υπουργείου για την οποία έχουν

«κλειδώσει» 36 θέσεις για το Πανεπι-

στημιακό Νοσοκομείο. Από τις θέσεις αυ-

τές, οι 10, αναμένεται να πληρωθούν με

άτομα που θα κληθούν να στελεχώσουν

την Μονάδα οξέων περιστατικών της Ψυ-

χιατρικής που μέχρι σήμερα δεν έχουν

λειτουργήσει ποτέ! «Είναι σημαντικό για

το Νοσοκομείο μας που προσπαθεί να

παρέχει υψηλές υπηρεσίες υγείας» ση-

μείωσε ο κ. Βάββας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα

παρευρεθούμε στο χωριό μαζί με τους

αγαπημένους μας, να δημιουργήσουμε

τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πε-

ράσουμε καλά. 

Καλή αντάμωση!

Ο παλιός.

Χάλκινο ειδώλιο αετού.

Μολύβδινο έλασμα με χαραγμένο το ερώ-

τημα κάποιου επισκέπτη, του Έρμωνα: σε

ποιον θεό πρέπει να προσευχηθεί για να α-

ποκτήσει από τη σύζυγό του Κρηταίαν χρή-

σιμους απογόνους. 525-500 π.Χ.

Ειδώλιο οπλίτη.

Κλαδί και φύλλα

δρυός. Η μαντική δρυς

ήταν η κατοικία του

Δία στη Δωδώνη. 4ος -

3ος αι. π.X.


