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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. «Εδώ θα βρείτε κάθε νέο φύλλο των 

«αχναριών». Έτσι, έχετε τη δυνατότητα οι συμπατριώτες μας όπου γης, να τη διαβάζετε και ηλεκτρονικά.». 

Στο πάρκο του ωρολογίου στα Ιωάννινα

βρίσκεται και το τύμβος των Μπιζανομά-

χων. 

Η μαρμάρινη αυτή στήλη είναι αφιερωμένη

στους μαχητές που έπεσαν στο Μπιζάνι κατά

τις φονικές μάχες το 1912-13 για την απε-

λευθέρωση των Ιωαννίνων. Η σύνθεση έχει

ως κεντρικό στοιχείο σπασμένο αρχαίο ελ-

ληνικό κίονα, στεφανωμένο με δάφνινο στε-

φάνι. Το έργο Φιλοτεχνήθηκε το 1923 και ο

γλύπτης είναι άγνωστος.

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ξέ-

σπασε ο Β’ παγκόσμιος πό-

λεμος και στη χώρα μας. Η Ιτα-

λία μας κήρυξε τον πόλεμο

επειδή ο κυβερνήτης Ιωάννης

Μεταξάς αρνήθηκε να παραχωρήσει

Ελληνικά εδάφη, για δήθεν προσωρινή εγκατάσταση ή

διέλευση  Ιταλικών στρατευμάτων. Τους είπε «Ο Χ Ι» και

όλος ο ελληνικός λαός αποδέχτηκε ομόψυχα την

απόφαση του Μεταξά.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις άρχισαν από τα χαράματα

της 28ης Οκτωβρίου στα βουνά της Ηπείρου. Με το χα-

μόγελο στα χείλη αναχωρούσαν τα παλικάρια μας για το

μέτωπο, λες και θα πήγαιναν σε πανηγύρια Η ομοψυχία

του Ελληνικού λαού ήταν πρωτόγνωρη.

Τις Θερμοπύλες διαδέχτηκε το Καλπάκι και τον Λεωνίδα

ο Κατσιμήτρος. Σε κείνον δόθηκε η διαταγή να σώσει

την πατρίδα από τον εισβολέα. Να μη τους αφήσει να

περάσουν πάση θυσία.

Ο αγώνα ς ήταν σκληρός και άνισος. Αμύνονταν οι

λίγοι κατά των πολλών.Παρά ταύτα οι νίκες του ελληνικού

στρατού διαδέχονταν η μια την άλλη και όλος ο κόσμος

παρακολουθούσε με θαυμασμό και δέος όσα συνέβαιναν

στο ελληνο-ιταλικό μέτωπο.

Τα ιστορικά εκείνα γεγονότα λίγο ή πολύ είναι γνωστά

και κατά την φετινή 77η επέτειο θα μας τα επαναφέρουν

στη μνήμη μας εκείνοι που θα εκφωνήσουν τον πανη-

γυρικό της ημέρας. 

Στον πόλεμο του 1940 είχαμε 11911 νεκρούς αξιωμα-

τικούς και στρατιώτες. Βαρύ το τίμημα. Για μια ακόμα

φορά αποδείχτηκε ότι η ιστορία της Ελλάδας γράφεται

με τις σάρκες και το αίμα των παιδιών της.

Πολλοί από τους νεκρούς του πολέμου εκείνου σκο-

τώθηκαν στην Αλβανία.Έμειναν εκεί άκλαφτοι και άταφοι

και τα οστά τους είναι μέχρι και σήμερα διασκορπισμένα

στα Αλβανικά βουνά. Η Ελληνική πολιτεία τι έκανε μέχρι

για την περισυλλογή των οστών των ηρώων εκείνων?

Η αντίσταση  της πατρίδας μας κατά του άξονα πρώτα

της Ιταλίας και μετά της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα

να καθυστερήσει ο Χίτλερ τον πόλεμο κατά της Σοβιετικής

Ένωσης, οπότε ήρθε ο βαρύς χειμώνας, με τα γνωστά

αποτελέσματα για τα Γερμανικά στρατεύματα. Η Ελλάδα

απέσπασε τον θαυμασμό και παγκόσμια εγκώμια για το

θάρρος και την ανδρεία που υπέδειξε γι’ αυτό ειπώθηκε

τότε: «Από εδώ και πέρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν

σαν τους Ελληνες».

Οι ιστορικοί θεωρούν ότι ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος

άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 1939 όταν οι Γερμανοί εισέ-

βαλαν στην Πολωνία ύστερα από σκληρό και αιματηρό

αγώνα 35 ημερών και τέλειωσε το 1945 με την τελετή

παράδοσης της Ιαπωνίας πάνω στο Αμερικανικό πολεμικό

πλοίο «Μ Ι Ζ Ο Υ Ρ Ι» που ναυλοχούσε στον κόλπο του

Τόκιο.

Το σύνολο των νεκρών του Β’ παγκοσμίου πολέμου

υπολογίζεται σε 60.000.000.

Ηλιούπολη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Γνωριμία με τα μνημεία
της πόλης των Ιωαννίνων

28 Οκτωβρίου 1940

Γράφει ο
Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Φέτος στο χωριό μας δεν κάναμε

πανηγύρι. Όμως έγιναν κάποιες

εκδηλώσεις, που έκαναν τους συγ-

χωριανούς μας να βγουν από τα σπί-

τια και να διασκεδάσουν. 

Μία πολύ ωραία εκδήλωση έγινε

με την έκθεση παλαιών αντικειμένων,

η οποία εγκαινιάστηκε στις

12/8/2017, στη μεγάλη αίθουσα του

Δημοτικού Σχολείου, παρουσία πολ-

λών συγχωριανών και κυρίως πολλών

παιδιών και παρέμεινε  ανοιχτή για

αρκετές ημέρες, ώστε να την επι-

σκεφθούν όσοι περισσότεροι μπο-

ρούσαν.  

Η Έκθεση αυτή ήταν αφιερωμένη

στον εκλιπόντα δάσκαλο Ελευθέριο

Ν. Κολιό. 

Τα περισσότερα αντικείμενα που

εκτέθηκαν ανήκαν στον Αναστάσιο

Α. Γούση, ο οποίος στη συνέχεια τα

δώρισε στον Πολιτιστικό Σύλλογο

του χωριού με την προοπτική και

την ευχή κάποια στιγμή να κοσμούν

ένα μουσείο λαϊκής τέχνης στο χωριό

μας. 

Μανωλιασσίτικα 2017

Λαογραφική έκθεση στη μνήμη 

του δασκάλου Ελευθέριου Ν. Κολιού

«Η χλαίνη του «Κωτσ’ Λία» 

(Κώστα Ηλία Μπέλλου) από το 1922.
…συνέχεια στη σελ. 4

…συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια από το φύλλο 96

Τράπεζα 
Αίματος

Μανωλιασσιτών

Το συνεργείο αιμοδοσίας του

νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώ-

στα» αν και είχε απαντήσει αρ-

νητικά στο αίτημά μας να πραγ-

ματοποιήσει αιμοληψία τελικά

ήρθε στις 28-8-2017. 

Έδωσαν αίμα οι Ελπινίκη

Μπάρκα, Γρηγόρης Αρ. Γιωτά-

κης, Φώτης Ε. Ζήκος, Δημήτρης

Θ. Μπέλλος και Ναπολέων

Μάρκος. 

Στιγμιότυπα στη σελ. 53

Ιησούς Χριστός ο Αναπεσών από την αγιογράφηση 

του Αγίου Γεωργίου Μανωλιάσσας.



•Στις 2 Σεπτεμβρίου 2017,

παντρευτήκαν ο Γιάννης Τζίμας,

του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας,

την Πέγκυ Σκίντζη του Μανώλη

και της Σοφίας, στον Ιερό Ναό

Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας.

Κουμπάροι οι Νίκος Γεωργόπου-

λος και Ρίτσα Σκίντζη. Ακολού-

θησε δεξίωση στο κέντρο Θέα

στην Σαλαμίνα. 

•πολύκαρπου

Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες, ευχόμαστε να σας

ζήσει!

•Στις 29 Απριλίου 2017, ο Γεώργιος Ντάφλος γιος του

πατρός Κωνσταντίνου και η Νερατζιά Τσιτσιμπάση, βά-

πτισαν το τρίτο τους κοριτσάκι. Το όνομα αυτής Ευαγγελία. 

Να σας ζήσει!

•Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε καθυστερημένα

την απώλεια του αγαπητού μας συγχωριανού Γεωργίου

Γούση. Έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαρτίου 2017, πλήρης

ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Ο σεβαστός Γεώργιος Δ.

Γούσης, γεννήθηκε στη Μανωλιάσσα στο 1919 και το

1938 κατετάγη στο Ναυτικό με την ειδικότητα του πυρο-

βολητή. Το 1947 γνωρίζεται με την Ελένη την οποία νυμ-

φεύτηκε το 1949. Έζησαν στο Πε-

ριστέρι Αττικής και απέκτησαν

δυο γιους και μία κόρη. Ευτύχησε

να δει τα παιδιά του επιστήμονες

και αποκατεστημένα και να κα-

μαρώσει εγγόνια και δισέγγονα. 

Στη διάρκεια του πολέμου το

1940-1941, υπηρέτησε στο θωρηκτό

Αβέρωφ. Ακολούθησε το στόλο

στη Μέση Ανατολή και Ινδικό

ωκεανό. Μετά την απελευθέρωση έλαβε μέρος στην εκ-

καθάριση των Ελληνικών θαλασσών. Αποστρατεύτηκε το

1962 και προσελήφθη στην Τσιμέντα-ΑΓΕΤ Ηρακλής ως

λογιστής μέχρι τον Ιανουάριο του 1981. Τα υπόλοιπα

χρόνια της ζωής του διακονούσε ως ιεροψάλτης στο ναό

της ενορίας του στο Περιστέρι. 

«Τ’ αχνάρια» εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στους

οικείους του. 

Αιωνία του η μνήμη. 

•Στις 27 Ιουνίου 2017, απεβίωσε η χωριανή μας Γιαν-

νούλα Μπέλλου-Μαυρονάσιου σε ηλικία 80 ετών. Η Γιαν-

νούλα ζούσε στην Ελευσίνα και είχε τρία παιδιά. Η

εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευ-

σίνας. Αιωνία της η μνήμη. 

•Στις 17 Αυγούστου 2017, έφυγε

από τη ζωή η Φωτεινή Ντάφλου

σε ηλικία 39 ετών. Η Φωτεινή ήταν

κόρη του Αριστοτέλη και της Σού-

λας Ντάφλου και ήταν παντρεμένη

με τον Ιωάννη Θεοδόση με τον

οποίο απέκτησε μία κόρη την Νε-

φέλη. Αν και γνωρίζαμε τον αγώνα

που έδινε τον τελευταίο καιρό, εν

τούτοις το μαντάτο έφερε βουβα-

μάρα σε όλη την κοινότητα της Μανωλιάσσας και της Αμ-

πελιάς. Μεγάλος πόνος και θλίψη από τον πρόωρο χαμό

της. Είναι από τις στιγμές που δεν μπορείς να αρθρώσεις

λέξη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το χτύπημα. Το

κενό που αφήνει κάθε αγαπημένο μας πρόσωπο είναι

αναπλήρωτο, αλλά σαν φεύγει ένα νέος άνθρωπος δεν

μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να δεχτούμε ότι δε

θα είναι πια μαζί μας. 

Τον τελευταίο χρόνο έδινε το δικό της αγώνα για την

υγεία της αλλά η ασθένειά της εξελίχθηκε ραγδαία και

υπέκυψε στο μοιραίο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον

Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα στην Αμπελιά. Πλήθος κόσμου

προέπεμψε με οδύνη στην αιωνιότητα την αγαπημένη

Φωτεινή πλαισιώνοντας τους γονείς της, τον άνδρα της,

την κόρη της και τους λοιπούς συγγενείς. 

Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη στους οικείους της. 

Ο Κύριος να την αναπαύσει. 

•Στις 28 Αυγούστου 2017, έφυγε

για τον άλλο κόσμο η Λαμπρινή

Αθ. Πέτρου, σε ηλικία 78 ετών. Η

Λαμπρινή έφυγε ήσυχα όπως ήσυχη

ήταν όλη της η ζωή. Ήταν κόρη

του Ευάγγελου Θεοδώρου από τον

Άσσο Πρεβέζης, παντρεύτηκε με

τον Αθανάσιο Ν. Πέτρου και απέ-

κτησαν τρία παιδιά, το Βασίλη, την

Ελένη και το Νίκο. Τα λόγια της

μετρημένα, το βλέμμα ήρεμο που σε γέμιζε με ηρεμία, σι-

γουριά, γαλήνη και καλοσύνη. Η ευγένεια, η πίστη και η

αφοσίωση στα καθήκοντά της ήταν τα γνωρίσματα του

χαρακτήρα της. Αγωνίστηκε σε όλη της τη ζωή με εντιμότητα,

αξιοπρέπεια, κατανόηση, υπομονή και καρτερικότητα.

Έζησε χριστιανικά γιατί ταπείνωσε τον εαυτό της και ξε-

πέρασε τον εγωισμό. Η ζωή βέβαια επιφυλάσσει σε όλους

μας στιγμές δύσκολες και στιγμές όμορφες, κανείς μας δε

μπορεί να ξεφύγει από τον κύκλο της μοίρας. Η Λαμπρινή

τον τελευταίο χρόνο έδωσε το σκληρότερο αγώνα της

ζωής με την οικογένεια πάντα στο πλευρό της. Αλλά όπως

λέει ο λαός μας, «στις μάχες δεν κερδίζει πάντα ο καλύτε-

ρος». Έφυγε αφήνοντας στην οικογένειά της αλλά και σε

όλους τους γνωστούς και φίλους ένα δυσαναπλήρωτο

κενό. 

Προσευχόμεθα για την ανάπαυση της ψυχής της. 

Αιωνία της η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους

της. 
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TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA 
TΩN AΠANTAXOY MANΩΛIAΣΣITΩN

17ης Nοεμβρίου 35, T.K. 17455 Άλιμος

IΔPYTHΣ:
KΩΣTAΣ Π. ΓIΩTAKHΣ (Φεβρουάριος 1993)

EKΔOTHΣ - IΔIOKTHTHΣ:
AΔEΛΦOTHTA MANΩΛIAΣΣITΩN AΘHNΩN

«O AΓIOΣ ΓEΩPΓIOΣ IΩANNINΩN»

EKΔOTHΣ & ΔIEYΘYNTHΣ:
KΩΣTAΣ Π. ΓIΩTAKHΣ

Συνδρομές, επιστολές, συνεργασίες κ.λπ.
να στέλνονται στις διευθύνσεις:

ΓIΩTAKHΣ KΩN/NOΣ
Pήγα Φεραίου 41 T.K. 16674 - A. Γλυφάδα 

Tηλ.-Fax: 210 9852198
• kpgiotakis@yahoo.gr

ΓΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Κύπρου 8 Τ.Κ. 19200-Ελευσίνα

• Tηλ.: 210 5548330

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή
ολόκληρου ή μέρους από τα περιεχόμενα της έκδοσης
χωρίς την έγγραφη άδεια του διευθυντή της εφημερί-
δας. 

Παρακαλούμε τα κείμενα που θα αποστέλλονται για
δημοσίευση στην εφημερίδα, να είναι καθαρογραμ-
μένα.

Oι αρθρογράφοι φέρουν την ευθύνη των κειμένων
τους.

Υπενθύμιση
Μπορείτε να μας στέλνετε όλα τα κοινωνικά γε-

γονότα προς δημοσίευση στη διεύθυνση kpgio-

takis@yahoo.gr

Πένθη

Μια σταγόνα αίμα, σώζει

μια ολόκληρη ζωή!

Γίνε κι εσύ εθελοντής 

αιμοδότης.

Βαπτίσεις

ΛIMANI PAΦHNAΣ 

THΛ.: (22940) 23356

AΓONH ΓPAMMH
NTAΦΛOΣ 

ΘEOΦIΛOΣ

Γάμοι

Ανακοίνωση
Η μνημόνευση προσφιλών προσώπων στη σελίδα

αυτή γίνεται με τη βοήθεια και συνεργασία των
οικείων τους. Ευχαριστούμε όσους προσφέρουν
κείμενο, πληροφορίες και φωτογραφίες. Ενημε-
ρώνουμε όλους όσοι το επιθυμούν, να μας προμη-
θεύουν με το απαραίτητο υλικό προς δημοσίευση. 

Αντί για στεφάνι
Η Αδελφότητα, αντί για στεφάνι, προσέφερε 50

ευρώ στο σύλλογο εις μνήμην του Γεωργίου Δ. Γού-

ση.

Η Αδελφότητα, αντί για στεφάνι, στη μνήμη της

Γιαννούλας Μπέλλου-Μαυρονάσιου, προσέφερε στον

Σύλλογο το ποσό των 50 ευρώ. 
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Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017,

που η εκκλησία μας γιορ-

τάζει την Ύψωση του Τιμίου

Σταυρού, είχα την τύχη να βρί-

σκομαι στη Μανωλιάσσα και

την ευλογία να εκκλησιαστώ

στο ναό του Αγίου Γεωργίου

του χωριού μας.

Η εκκλησία ήταν κατακάθαρη

και το εκκλησίασμα με κατά-

νυξη και θρησκευτική ευλάβεια

παρακολουθούσε τη θεία λει-

τουργία από τις γλυκόλαλες

φωνές του παπα-Κώστα του

ιεροψάλτου Αλέξη Γούση και

των βοηθών του, Βούλας Χρό-

νη, Βαγγέλη Παπά και άλλων

συγχωριανών μας.

Με το τέλος της θείας λει-

τουργίας άνδρες και γυναίκες

πήγαμε στο πνευματικό κέντρο

και πίναμε τον ωραίο μας καφέ.

Εκεί γεννήθηκε το ερώτημα για τη σημασία της

ημέρας και το πώς βρέθηκε ο σταυρός του Χριστού

μας. Φυσικά όλοι μας λίγο ή πολύ κάτι γνωρίζουμε

για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού

που κατά τη γνώση του γράφοντος

κάπως έτσι έχει..

To 326 η μητέρα του αυτοκράτορα

Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστα

Ιουλία Φλαβία Ελένη, μετέπειτα Αγία

Ελένη, πήγε στα Ιεροσόλυμα για να

προσκυνήσει τους Αγίους τόπους.

Είχε όμως προαποφασίσει να βρει το

σταυρό του Χριστού. Ύστερα  από

πολλές ανασκαφές σε διάφορα σημεία

του Γολγοθά, όπου είχε σταυρωθεί ο

Χριστός, βρέθηκε ο σταυρός μαζί με

άλλους δυο στους οποίους είχαν

σταυρωθεί οι δυο ληστές. Λέγεται

ότι στην ανεύρεση βοήθησε ένα πο-

ώδες φυτό ο γνωστός μας βασιλικός.

Γι’ αυτό η εκκλησία μας την ημέρα

της Υψώσεως του τιμίου σταυρού μοι-

ράζει στους πιστούς βασιλικό.

Όταν βρέθηκαν οι σταυροί γεννή-

θηκε το ερώτημα ποιος από τους

τρεις είναι εκείνος πάνω στον οποίο οι Εβραίοι σταύ-

ρωσαν το Χριστό. Η λύση δόθηκε με θαύμα, όταν

ακούμπησαν το σταυρό στη σωρό μιας ευσεβούς

Χριστιανής εκείνη αναστή-

θηκε.

Στο Γολγοθά οι ειδωλο-

λάτρες είχαν χτίσει ένα ναό

προς τιμή της Αφροδίτης. Η

Αγία Ελένη έδωσε εντολή

να τον κατεδαφίσουν και στη

θέση του χτίστηκε ο μέχρι

σήμερα σωζώμενος περίφη-

μος ναός της Αναστάσεως.

Μέσα σ’ αυτό το ναό το 335

o πατριάρχης Ιεροσολύμων

Μακάριος τοποθέτησε «Ύψω-

σε» τον Τίμιο Σταυρό.

Το 613 οι Πέρσες κυρίευσαν την Παλαιστίνη και

πήραν, ως λάφυρο, τον τίμιο σταυρό. Το 628 ο Ηρά-

κλειτος, μετά την οριστική νίκη εναντίον των Περσών,

πήρε πίσω το σταυρό  και τον έφερε στην Κωνσταν-

τινούπολη.

Η 14η Σεπτεμβρίου είναι νηστεία όπως και η Μεγάλη

Παρασκευή .Νηστεύουμε επειδή ο σταυρός  είναι

ανάμνηση των παθών του Χριστού ο οποίος σταυρώ-

θηκε για μας και κατά τον Ιωάννην τον Χρυσόστομο

«Νηστεύουμε για τις αμαρτίες μας»

Ηλιούπολη 23 Σεπτεμβρίου 2017

Ύψωση του Τίμιου Σταυρού

Γράφει ο

Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Συμπτώματα – Κριτήρια διάγνωσης – 

Παράγοντες κινδύνου - Ανθεκτικότητα

Η μετατραυματική διαταραχή στρες (ΜΤΔΣ) είναι

μία διαταραχή που εμφανίζεται σε κάποιους ανθρώπους

που έχουν βιώσει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ή απειλητικό

γεγονός για τη ζωή και την υγεία (σωματική/ ψυχική/

πνευματική), είτε τη δική τους είτε των άλλων.

Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που ενεργοποιείται

σε όλους μας κατά τη διάρκεια ή μετά από μία στρε-

σογόνο κατάσταση και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε

ή να αποφύγουμε την εκάστοτε απειλή. Αυτή είναι η

γνωστή αντίδραση «μάχης ή φυγής». Σχεδόν όλοι μας

βιώνουμε ένα εύρος αντιδράσεων μετά από ένα τραυ-

ματικό γεγονός αλλά οι περισσότεροι από εμάς ανα-

κάμπτουμε. Οι άνθρωποι που συνεχίσουν να αντιμε-

τωπίζουν δυσκολίες πιθανώς να υποφέρουν από ΜΤΔΣ

και είναι πιθανό να νιώθουν φοβισμένοι και σε υπερ-

διέγερση ακόμα κι όταν δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η ΜΤΔΣ μπορεί να εμφανιστεί σε όλους ανεξαρτήτως

ηλικίας. Βετεράνοι πολέμου, παιδιά και ενήλικες που

έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση,

ατυχήματα, καταστροφές και πολλά άλλα σοβαρά

γεγονότα, είναι μερικά από τα πιο συχνά παραδείγματα.

Περίπου 7-8 στους 100 ανθρώπους θα αναπτύξουν

ΜΤΔΣ κάποια στιγμή στη ζωή τους, ενώ οι γυναίκες

είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ΜΤΔΣ σε σχέση με

τους άνδρες.

Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν νωρίς, μέσα

στους τρεις πρώτους μήνες μετά το τραυματικό

γεγονός αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες

μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και χρόνια μετά. Για να

υπάρξει διάγνωση (από ψυχίατρο ή ψυχολόγο), τα

συμπτώματα θα πρέπει να διαρκούν πάνω από ένα

μήνα και να επηρεάζουν σοβαρά την λειτουργικότητα

και τις σχέσεις του ατόμου. Η εξέλιξη της ΜΤΔΣ

ποικίλει και ενώ κάποιοι μπορεί να ανακάμψουν μέσα

σε έξι μήνες, κάποιοι άλλοι μπορεί να εμφανίζουν

συμπτώματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα κριτήρια διάγνωσης για έναν ενήλικα (σύμφωνα

με το DSM-V) αναφέρουν ότι θα πρέπει να εμφανίζει

όλα τα παρακάτω συμπτώματα για τουλάχιστον ένα

μήνα:

•Τουλάχιστον ένα σύμπτωμα αναβίωσης

•Τουλάχιστον ένα σύμπτωμα αποφυγής

•Τουλάχιστον δύο συμπτώματα υπερδιέγερσης

•Τουλάχιστον δύο συμπτώματα σχετικά με διάθεση

και γνωστικές λειτουργίες.

Και για να τα εξηγήσουμε καλύτερα,

τα συμπτώματα αναβίωσης μπορεί να δημιουργή-

σουν προβλήματα στην καθημερινότητα/ρουτίνα του

ατόμου και μπορεί να ξεκινήσουν από τις ίδιες τις

σκέψεις και τα συναισθήματά του. Λέξεις, αντικείμενα

ή καταστάσεις που υπενθυμίζουν το τραυματικό γε-

γονός μπορούν επίσης να πυροδοτήσουν τα συμ-

πτώματα αναβίωσης, τα οποία περιλαμβάνουν:

•Flashbacks – αναβίωση του τραυματικού γεγονότος

ξανά και ξανά, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών

συμπτωμάτων όπως η ταχυκαρδία ή ο ιδρώτας

•Άσχημα όνειρα – εφιάλτες

•Αρνητικές-φοβιστικές-ενοχλητικές σκέψεις

Τα συμπτώματα αποφυγής, περιλαμβάνουν την

αποφυγή χώρων, γεγονότων, αντικειμένων ή ερεθι-

σμάτων που μπορεί να υπενθυμίσουν στο άτομο το

τραυματικό γεγονός. Μπορεί επίσης, να αποφεύγονται

σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με αυτό, επηρεά-

ζοντας και πάλι την καθημερινή ρουτίνα. Για παρά-

δειγμα, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ένα

άτομο το οποίο οδηγούσε μέχρι τότε, μπορεί να

αρχίσει να αποφεύγει τόσο την οδήγηση αυτοκινήτου

όσο και την απλή επιβίβαση σε αυτό.

Τα συμπτώματα υπερδιέγερσης είναι συνήθως στα-

θερά και δεν πυροδοτούνται από ερεθίσματα που

υπενθυμίζουν κάτι από το τραυματικό γεγονός. Περι-

λαμβάνουν την ευερεθιστότητα του ατόμου να νιώθει

τρόμο, το αίσθημα της έντασης, διαταραχές στον

ύπνο και έντονες εκρήξεις θυμού. Τα συμπτώματα

αυτά μπορεί να κάνουν το άτομο να νιώθει στρεσαρι-

σμένο και θυμωμένο ενώ παρεμποδίζουν καθημερινές

λειτουργίες όπως είναι ο ύπνος, η κατανάλωση

φαγητού και η συγκέντρωση.

Τέλος, τα συμπτώματα σχετικά με τη διάθεση και

τις γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τη δυσκολία

στην ανάκληση λεπτομερειών του τραυματικού γε-

γονότος, αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό και τον

κόσμο (ακόμα και αυτοκτονικό ιδεασμό), αρνητικά

συναισθήματα όπως ενοχή και μομφή και έλλειψη

ενδιαφέροντος για ευχάριστες δραστηριότητες του

παρελθόντος.

Όλα τα παραπάνω συμπτώματα είναι φυσιολογικό

να εμφανιστούν μετά από ένα τραυματικό γεγονός.

Αν όμως είναι αρκετά σοβαρά και διαρκέσουν κάποιες

εβδομάδες (έως τέσσερις), τότε αναφερόμαστε

στην οξεία διαταραχή στρες. Αν τα συμπτώματα διαρ-

κέσουν πάνω από ένα μήνα, επηρεάζουν σημαντικά

τη λειτουργικότητα και δεν οφείλονται σε χρήση ου-

σιών, άλλη ασθένεια ή σε κάποια άλλη αιτία εκτός

του τραυματικού γεγονότος, τότε αναφερόμαστε στη

ΜΤΔΣ. Συχνά η ΜΤΔΣ συνυπάρχει με κατάθλιψη, χρήση

ουσιών ή κάποια άλλη αγχώδη διαταραχή.

Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιθανό να έχουν

ακραίες αντιδράσεις σε ένα τραυματικό γεγονός αλλά

τα συμπτώματά τους δεν είναι πάντα ίδια με αυτά

των ενηλίκων. Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, τα

συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

•Βρέξιμο του κρεβατιού (αφού έχουν μάθει προ-

ηγουμένως να χρησιμοποιούν την τουαλέτα)

•Να ξεχνούν ότι είναι ικανά να μιλήσουν ή τον

τρόπο να μιλήσουν

•Αναπαράσταση στο παιχνίδι

του τραυματικού γεγονότος

•Έντονη και ασυνήθιστη προ-

σκόλληση σε ένα γονέα ή σε

κάποιον άλλο ενήλικα.

Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι

έφηβοι είναι πιο πιθανό να εμ-

φανίσουν συμπτώματα παρόμοια

με των ενηλίκων. Μπορεί επίσης

να αναπτύξουν καταστροφικές ή ασεβείς συμπεριφορές,

να νιώθουν ένοχα που δεν μπόρεσαν να προβλέψουν

ή να αποτρέψουν το τραυματικό γεγονός αλλά και να

έχουν σκέψεις για εκδίκηση.

Γιατί κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν 

ΜΤΔΣ και κάποιοι άλλοι όχι?

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν εμφανίζουν

όλοι οι άνθρωποι ΜΤΔΣ μετά από κάποιο τραυματικό

γεγονός∙ στην πραγματικότητα οι περισσότεροι δεν

εμφανίζουν. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στο αν

θα αναπτύξει κάποιος ΜΤΔΣ, χωρίζονται σε δύο κατη-

γορίες: στους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι αυξάνουν

την πιθανότητα εμφάνισης ΜΤΔΣ και στους παράγοντες

ανθεκτικότητας, οι οποίοι μειώνουν την πιθανότητα

εμφάνισης ΜΤΔΣ.

Μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου που αυξά-

νουν την πιθανότητα εμφάνισης ΜΤΔΣ είναι:

•Αίσθημα τρόμου, αβοηθητότητας ή υπερβολικός

φόβος

•Τραυματικό γεγονός κατά την παιδική ηλικία

•Η θέα ενός ανθρώπου τραυματισμένου ή νεκρού

•Σωματικός τραυματισμός

•Συνεχείς επικίνδυνες και στρεσογόνες εμπειρίες

•Η μειωμένη ή ανύπαρκτη κοινωνική υποστήριξη

μετά από ένα τραυματικό γεγονός

•Η εμφάνιση ενός επιπλέον στρεσογόνου γεγονότος

μετά το τραύμα (πχ. η απώλεια εργασίας κατά το

πένθος)

•Η ύπαρξη ψυχιατρικού ιστορικού ή χρήσης ου-

σιών

Μερικοί από τους παράγοντες ανθεκτικότητας που

μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης ΜΤΔΣ είναι:

•Η αναζήτηση υποστήριξης από τον κοινωνικό πε-

ρίγυρο, όπως φίλοι και οικογένεια

•Η ικανότητα να αντιδρά κάποιος αποτελεσματικά

απέναντι στον κίνδυνο παρά το συναίσθημα του φό-

βου

•Το αίσθημα σιγουριάς ότι μπορεί να διαχειριστεί

κάποιος την απειλητική κατάσταση

•Η ύπαρξη μιας θετικής στρατηγικής διαχείρισης

του γεγονότος ή ενός τρόπου να περνά κάποιος μέσα

από το γεγονός και να μαθαίνει από αυτό.

•Η εύρεση μιας εξειδικευμένης ομάδας υποστήριξης

μετά το τραυματικό γεγονός.

Μετατραυματική Διαταραχή Στρες Γράφει η Γιωτάκη Κατερίνα,

Ψυχολόγος, Msc.
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Εκτέθηκαν και παλαιά αντικείμενα που ανήκουν

στην Εκκλησία

Εκθέματα προσέφεραν επίσης και άλλοι συγχω-

ριανοί μας ως εξής αλφαβητικά :

Αντιγόνη Π.  Γιωτάκη, Βασίλειος Α. Γιωτάκης ,

Κων/νος Ι. Γιωτάκης, Κων/νος Α. Λιόντος, Γεώργιος

Π. Μπέλλος, Πολύκαρπος Ε. Μπέλλος,  Θέμης και

Δημήτριος Νίκος, Αγαθοκλής Γ. Παπαθανασίου, Γε-

ώργιος Β. Τζίμας.       

Βιβλία  του εκλιπόντος δασκάλου προσφέρθηκαν

στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μανωλιάσσας από την

κ. Μαρία- χήρα του Ελευθερίου Κολιού.  

Πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν ο Πρόεδρος της

Τοπικής Ενότητας Μανωλιάσσας Αλέξιος Ι. Γούσης

και ο Ζαχαρίας Χ. Νίκος,  καθώς και οι Βασίλειος Α.

Γιωτάκης μαζί με την κόρη του, Κων/νος Δ. Νίκος,

Ευαγγελία Ε. Κολιού-Κλούρα, Σοφία Γ. Τζίμα, Γρη-

γόρης Α. Γιωτάκης,  Ιωάννα Κ. Νίκου και ο Αντιπρό-

εδρος του Συλλόγου Αναστάσιος Α. Γούσης.

Η όλη προσπάθεια έγινε σε λιγοστό χρόνο και

την επιμέλεια της καταγραφής, της κατηγοριοποί-

ησης, της χωροθέτησης και της παρουσίασης της

έκθεσης είχε η Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός Αργυρούλα

Χ. Ίσκου.

Μια άλλη μαρ-
μάρινη στήλη
βρίσκεται στο
προαύλιο του
ναού της Περι-
βλέπτου και είναι
α φ ι ε ρ ω μ έ ν η
στον κερκυραίο
Μιχαήλ Δύα και
τον πατρινό Χρι-
στόδουλο Στα-
μάτη, που έπε-
σαν στη μάχη
των Πέντε Πη-
γαδιών, το 1912-
13. Το Μνημείο
έγινε από τον
Δήμο Ιωαννιτών
(Δήμαρχος Δημή-
τριος Βλαχλεί-
δης) και τους
Εφέδρους Πολε-

μιστές. Το μνημείο φιλοτεχνήθηκε το 1934 και ο
γλύπτης είναι άγνωστος.

Γνωριμία 
με τα μνημεία 

της πόλης των Ιωαννίνων

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΨAPOTABEPNA

«H TPATA»
KΛEAPXOΣ MΠEΛΛOΣ

Tο στέκι για 

καλοφαγάδες
Ψάρια φρέσκα•Aστακοί

Kαραβίδες• Kαλαμαράκια

από την Tράτα μας

κατευθείαν στα κάρβουνα

Aξιοπρεπές περιβάλλον

X ΡAΡΡAΣ
ΣTAΘMOΣ AYTOKINHTΩN
Λ. Aθηνών 308 Περιστέρι

T.K. 121.36,

Τηλ. 210 5733903, Fax: 210 5733986

ΠAPAΛIA NEAΣ MAKPHΣ

THΛ. (0294) 94794

Μανωλιασσίτικα 2017

Λαογραφική έκθεση στη μνήμη 

του δασκάλου Ελευθέριου Ν. Κολιού

Πριν από κάποια

χρόνια τα παιδιά

μας κάθε Αύγουστο

συμμετείχαν σε αθλο-

παιδιές που ονομάζον-

ταν «Μανωλιασσίτι-

κα».

Φέτος το καλοκαίρι,

στις 13/8/2017, αναβιώ-

σαμε στο χωριό μας τα

« Μανωλιασσίτικα» με

τη συμμετοχή των παι-

διών, που βρέθηκαν

εκείνο το χρονικό διά-

στημα στο χωριό και

που τα περισσότερα είναι παιδιά εκείνων των παιδιών

που έπαιζαν στα «Μανωλιασσίτικα» στις δεκαετίες

του 1980 και του 1990. 

Η συμμετοχή των παιδιών ήταν μεγάλη και με κέφι

και ευχάριστη διάθεση έπαιξαν με τα τσουβάλια, με

τα αυγά και τα κουτάλια, με τις μουσικές καρέκλες,

με τη σκυταλοδρομία, με τα μπαλόνια δεμένα στα

πόδια και με το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.

Την ίδια ώρα οι γονείς τους, αλλά κυρίως οι γιαγιάδες

και οι παππούδες τους,  καμάρωναν τα βλαστάρια

τους και τα χειροκροτούσαν.

Πριν από κάποια χρόνια τα παιδιά μας κάθε Αύ-

γουστο συμμετείχαν σε αθλοπαιδιές

που ονομάζονταν «Μανωλιασσίτικα».

Φέτος το καλοκαίρι, στις 13/8/2017,

αναβιώσαμε στο χωριό μας τα « Μα-

νωλιασσίτικα» με τη συμμετοχή των

παιδιών, που βρέθηκαν εκείνο το χρο-

νικό διάστημα στο χωριό και που τα

περισσότερα είναι παιδιά εκείνων των

παιδιών που έπαιζαν στα «Μανωλιασ-

σίτικα» στις δεκαετίες του 1980 και

του 1990. 

Η συμμετοχή των παιδιών ήταν με-

γάλη και με κέφι και ευχάριστη διάθεση

έπαιξαν με τα τσουβάλια, με τα αυγά

και τα κουτάλια, με τις μουσικές καρέκλες, με τη σκυ-

ταλοδρομία, με τα μπαλόνια δεμένα στα πόδια και με

το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.

Την ίδια ώρα οι γονείς τους, αλλά κυρίως οι γιαγιάδες

και οι παππούδες τους,  καμάρω-

ναν τα βλαστάρια τους και τα χει-

ροκροτούσαν.

Η πρωτοβουλία για την ανα-

βίωση των «Μανωλιασσίτικων

2017» ήταν του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου Μανωλιάσσας, που υπο-

στήριξε και οικονομικά το εγχεί-

ρημα και της υπογράφουσας Αρ-

γυρούλας Ίσκου, που ενθυμού-

μενη τα παλιά ανέλαβε την ευθύνη

της διοργάνωσης,  της παρουσία-

σης του συντονισμού και της εκτέ-

λεσης των αθλοπαιδιών με την

πολύτιμη βοήθεια της Ευαγγελίας

Ε. Κολιού-Κλούρα , της Αλεξάν-

δρας Ίσκου-Τριαντάφλαρου και

της Χριστίνας Γιωτάκη, καθώς και του Βασίλη Γ.

Τζίμα στη μουσική με την τεχνική υποστήριξη του

προέδρου και του αντιπροέδρου του Πολιτιστικού

Συλλόγου Δημήτρη Θ. Μπέλλου και Αναστασίου Α.

Γούση αντίστοιχα. 

Όλες οι φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις είναι από

το αρχείο της Αργυρούλας Ίσκου.

Αθλοπαιδιές



Με τον όρο «Σεπτεμβριανά» εννοούμε το

πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός

όχλος, υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης

Μεντερές, εναντίον της πολυπληθούς και ευη-

μερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταν-

τινούπολης στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955.

Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν

εκείνη την περίοδο στην Πόλη να συρρικνωθούν

σταδιακά και σήμερα μόλις και μετά βίας να

ξεπερνούν τις 2.000.

Το 1955 τη γειτονική μας χώρα κυβερνούσε

ο Αντνάν Μεντερές -ένας «πρώιμος Ερντο-

γάν»- και το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Μεντερές

έπαιζε αρκετά το μουσουλμανικό χαρτί, προ-

καλώντας εκνευρισμό στο κεμαλικό κατεστη-

μένο της χώρας. Το αποδεικνύουν και τα χι-

λιάδες τζαμιά που κτίστηκαν επί πρωθυπουρ-

γίας του.

Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν

ήταν ανθηρή, ενώ ο εθνικιστικός πυρετός ανέ-

βαινε, καθώς οι Ελληνοκύπριοι διεκδικούσαν

την ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα.

Ήταν μια καλή αφορμή για τους τούρκους

ηγέτες να αποσπάσουν την κοινή γνώμη από

τα προβλήματά της, στρέφοντάς την κατά της

ελληνικής μειονό-

τητας που ευημε-

ρούσε. Στις 28 Αυ-

γούστου 1955 ο

Μεντερές ισχυρί-

στηκε δημόσια ότι

οι Ελληνοκύπριοι

σχεδίαζαν σφαγές

κατά των Τουρκο-

κυπρίων.

Η αφορμή για

το Πογκρόμ κατά

του Ελληνισμού

της Πόλης δόθηκε

στις 6 Σεπτεμβρί-

ου, με την έκρηξη

ενός αυτοσχέδιου

μηχανισμού στο

Τουρκικό Προξε-

νείο της Θεσσαλονίκης, που στεγαζόταν και

στεγάζεται και σήμερα στο σπίτι, όπου γεννή-

θηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγ-

χρονου τουρκικού κράτους. Ως δράστης συνε-

λήφθη από τις ελληνικές αρχές ο Οκτάι Εγκίν,

ένας μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κο-

μοτηνή, που αργότερα περιεβλήθη το φωτο-

στέφανο του ήρωα. Τιμήθηκε στην Τουρκία

και διορίστηκε κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια

αργότερα σε μία συνέντευξή του στην «Ελευ-

θεροτυπία» αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με

το συμβάν και θεώρησε τον εαυτό του θύμα

των ελληνικών αρχών.

Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ

προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημίες στις

τζαμαρίες του κτιρίου, αλλά οι τουρκικές εφη-

μερίδες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, μεγα-

λοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς το, κατόπιν

κυβερνητικών οδηγιών. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι,

όπως «Έλληνες τρομοκράτες κατέστρεψαν το

πατρικό σπίτι του Ατατούρκ» της «Ισταμπούλ

Εξπρές» και δημοσίευση μιας σειράς από πα-

ραποιημένες φωτογραφίες του συμβάντος,

προκάλεσαν «αυθόρμητες» διαδηλώσεις στην

Πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Στις 5 το απόγευμα, το μαινόμενο πλήθος

των 50.000 ατόμων στράφηκε κατά των ελλη-

νικών περιουσιών στη συνοικία Πέραν. Οι λε-

ηλασίες κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες της

7ης Σεπτεμβρίου, όταν επενέβη ο Στρατός,

καθώς η κατάσταση κινδύνευε να τεθεί εκτός

ελέγχου. Μέχρι τότε, οι αρχές παρέμειναν

απαθείς, όταν δεν διευκόλυναν τους πλιατσι-

κολόγους στο έργο. Ο μηχανισμός του Δημο-

κρατικού Κόμματος, που ήλεγχε τα συνδικάτα,

έπαιξε καταλυτικό ρόλο στα έκτροπα.

Μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μεταφέρθηκε

από τη Δυτική Μικρά Ασία δωρεάν, αντί αμοι-

βής 6 δολαρίων, που ουδέποτε τους δόθηκε.

4.000 ταξί τους μετέφεραν στον χώρο των τα-

ραχών, ενώ φορτηγά του Δήμου της Κωνσταν-

τινούπολης είχαν αναπτυχθεί σε επίκαιρα ση-

μεία της Πόλης, φορτωμένα με τσεκούρια,

φτυάρια, ρόπαλα, αξίνες, σφυριά, σιδερένιους

λοστούς και μπιτόνια βενζίνης, απαραίτητα

σύνεργα για τον όχλο των επιδρομέων, που

επέπεσε επί των ελληνικών καταστημάτων με

τα συνθήματα «Θάνατος στους γκιαούρηδες»,

«Σπάστε, γκρεμίστε, είναι γκιαούρης», «Σφάξτε

του έλληνες προδότες», «Κάτω η Ευρώπη»

και «Εμπρός να βαδίσουμε κατά της Αθήνας

και της Θεσσαλονίκης». Την οργή του όχλου

δεν γλύτωσαν και κάποια καταστήματα αρμε-

νικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας.

Άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν και σύμφωνα

με τη μαρτυρία του γνωστού τούρκου συγγρα-

φέα Αζίζ Νεσίν, πολλοί ιερείς εξαναγκάστηκαν

να υποστούν περιτομή, με θύμα ένα αρμένιο

παπά. 16 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους και 32

τραυματίστηκαν.

Έκτροπα κατά των Ελλήνων δεν έγιναν

μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στη

Σμύρνη. Το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου τούρκοι

εθνικιστές έκαψαν το ελληνικό περίπτερο στη

Διεθνή Έκθεση της Σμύρνης. Στη συνέχεια,

κατέστρεψαν το νεόκτιστο εκκλησάκι της Αγίας

Φωτεινής, ενώ λεηλάτησαν σπίτια ελλήνων

στρατιωτικών, που υπηρετούσαν στο Στρατηγείο

του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός Μεντερές σε δηλώσεις

του ισχυρίστηκε ότι το πογκρόμ κατά των Ελ-

λήνων ήταν έργο των κομμουνιστών. Ένας

ισχυρισμός που κατέπεσε αυτοστιγμεί και από

τις αναφορές των ξένων πρεσβειών στην Άγ-

κυρα προς τις κυβερνήσεις τους, που επισή-

μαιναν τις μεγάλες ευθύνες των τουρκικών

αρχών.

Η κυβέρνηση Παπάγου προσπάθησε να διε-

θνοποιήσει το θέμα, αλλά χωρίς σημαντικά

αποτελέσματα. Αμερικανοί και Βρετανοί δεν

ήταν διατεθειμένοι να ασκήσουν πιέσεις στην

Τουρκία, πολύτιμο σύμμαχό τους κατά τη διάρ-

κεια του «Ψυχρού Πολέμου». Οι νατοϊκοί σύμ-

μαχοί μας είπαν ξεκάθαρα να ξεχάσουμε το

συμβάν. Μόνο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκ-

κλησιών από τους διεθνείς οργανισμούς απαί-

τησε από την Τουρκία εξηγήσεις για την κα-

ταστροφή του 90% των ορθόδοξων ναών στην

Κωνσταντινούπολη. Πάντως, τον Αύγουστο

του 1995 η αμερικανική Γερουσία με απόφασή

της κάλεσε τον Πρόεδρο Κλίντον να ανακηρύξει

την 6η Σεπτεμβρίου Ημέρα Μνήμης για τα

Θύματα του Πογκρόμ.
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Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων,

στις 19 Αυγούστου 2017,

έδωσε την ευκαιρία στους Μα-

νωλιασσίτες να παρακολου-

θήσουν την παράσταση «Έλ-

ληνες», η οποία περιόδευσε

σε πολλά χωριά της Ηπείρου.

Οι «Έλληνες» είναι μία κω-

μωδία σε σκηνοθεσία του Πα-

ναγιώτη Μακρυγιάννη, στην

οποία συμμετείχαν οι ηθοποιοί

Στέλλα Κατσαρού και Θανά-

σης Μιχαηλίδης. Το έργο πα-

ρουσίασε καθημερινά βιώματα

με χιούμορ αλλά και προβλη-

ματισμό και το παρακολούθη-

σαν χωριανοί όλων των ηλι-

κιών.  

Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

στη Μανωλιάσσα
Τα «Σεπτεμβριανά»

Στιγμιότυπα από την αιμοδοσία
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Γ’ Αριστερόν. IV Mεραρχία.
Συμφώνως προς την διαταγήν επιχειρήσεων της Με-

ραρχίας (4), τα 8ον και 9ον συν. πεζ.  ώφειλον, ενισχυόμενα

υπό τάγματος του 11ου συν. πεζ., να εξακολουθήσωσι την

προέλασίν των κατά της εκ ΒΑ. προς ΝΔ του χωρίου

Μανωλιάσα εκτεινομένης λοφοσειράς.

Αλλά το μεν 8ον σύνταγμα πεζικού δεν εξετέλεσε την

διαταχθείσαν επίθεσιν, του διοικητού αυτού ανακαλέσαντος

την περί επιθέσεως διαταγήν του, αφ’ ενός μεν λόγω της

κακοκαιρίας και της κοπώσεως των ανδρών, αφ’ ετέρου

δε, και κυρίως, λόγω της μη αφίξεως του διατεθέντος

τάγματος εκ του 11ου συντάγματος πεζικού. Το δε 9ον

σύνταγμα πεζικού ομοίως, ουδεμίαν ανέλαβεν προσπά-

θειαν, διότι ανέμενε να άρξηται του αγώνος το 8ον

σύνταγμα πεζικού. Ούτω ο διοικητής του 11)9ου τάγματος

διαταχθείς υπό του συν/χου, όπως ώθηση, εις επίθεσιν

τους 7ον και 9ον λόχους, εν συνδέσμω προς τον 8ον

σύνταγμα πεζικού ανέφερε την 16.30΄ ώραν ότι έπεμψε

σύνδεσμον προς τον 8ον σύνταγμα πεζικού, αλλά το σύν-

ταγμα τούτο δεν  προήλασε και συνεπώς και το τάγμα

αυτού δεν ηδύνατο να προελάση. Συνέστησε δε εις τον

διοικητήν του συντάγματος, όπως και το ΙΙΙ τάγμα του

συντάγματος μη προέλαση, δεξιά του ΙΙ τοιούτου, ως

είχε διαταχθή, αν προηγουμένως δεν εσημειούτο η

ενέργεια του 8ου συντάγματος πεζικού (5). Όντως και το

ΙΙΙ)9ου τάγμα όπερ είχε διαταχθή να επεκτείνη προς ανα-

τολάς την επίθεσιν του ΙΙ)9ου τάγματος παρέμεινεν ακι-

νητούν, αφού συνεδέθη μετά του ΙΙ τάγματος, το οποίον

και αντικατέστησε περί την εσπέραν εις τας προφυλα-

κάς.

Το Ι)9ον τάγμα εξηκολούθησε δι’ όλης της ημέρας πα-

ρεμένον ως στήριγμα του πυροβολικού της στρατιάς.

Ο διοικητής του 9ου συντάγματος πεζικού απεδέχθη

τας αντιλήψεις ταύτας μη επιμείνας εις την εκτέλεσιν της

επιθέσεως.

Ούτω αμφότερα τα συντάγματα δεν εξετέλεσαν την

διαταχθείσαν υπό της Μεραρχίας επίθεσιν, αλλά παρέ-

μειναν καθ’ όλην την ημέραν εις τας θέσεις των, οπόθεν

αντήλλασον αραιά πυρά μετά των προφυλακών του εχ-

θρού.

Όσον δ’ αφορά τέλος το 11ον σύνταγμα πεζικού παρέ-

μεινε τούτο εν εφεδρεία πλην του ΙΙΙ τάγματος αυτού,

όπερ διατεθέν προς ενίσχυσιν του 8ου συντάγματος

πεζικού, αφίκετο εις τας θέσεις του τελευταίου τούτου

περί την μεσημβρίαν, κατόπιν πολλών παραπλανήσεων.

Εκ του τάγματος διετέθη την εσπέραν ο 12ος λόχος προς

ενίσχυσιν του ΙΙΙ)8 τάγματος.

Ο διοικητής της ΙV Μεραρχίας παρέμεινε καθ’ όλην

την ημέραν εις το οροπέδιον Σπαρτίτσι, ανεπαρκώς συν-

δεόμενος προς την γραμμήν μάχης της Μεραρχίας, λόγω

της κακοκαιρίας, ήτις παρεκώλυε την λειτουργίαν του

οπτικού τηλεγράφου. Την 10ην ώραν απέστειλεν αναφοράν

προς τον διοικητήν της στρατιάς, δι’ ης εζήτει να τω απο-

σταλή μία ορειβατική πυροβολαρχία (1). Την 13.40΄

ώραν ανέφερεν ότι ουδεμία ουσιώδης διαφορά είχεν

επέλθει εις την τακτικήν κατάστασιν της Μεραρχίας (2).

Εις το αριστερόν τέλος της IV Μεραρχίας το απόσπασμα

Ολύτσικα απέστειλεν εθελοντικά τινα σώματα προς Άγιον

Νικόλαον, αλλ’ ανεκάλεσε κατόπιν ταύτα, διότι δεν

έβλεπε κινούμενον το αριστερόνο της IV Μεραρχίας

(3).

Δ΄) Ο αρχηγός της στρατιάς την 8.40΄ ώραν εγνώρισεν

εις τας μονάδας την κατάληψιν υπό της ΙΙ Μεραρχίας

του λόφου Αυγό και συνέστησε και πάλιν σύντονον εξα-

κολούθησιν της επιθετικής ενεργείας της στρατιάς (4).

Την 10.40΄ ώραν ανέφερεν εις το Υπουργείον των Στρα-

τιωτικών περί της νυκτερινής προελάσεως της ΙΙ Μεραρχίας

προς τον λόφον Αυγό, μετέδωκε δε συμπμληρωματικάς

πληροφορίας περί της προελάσεως της προηγουμένης,

γνωστοποιήσας ότι δια την ημέραν ταύτην είχε διατάξει

εξακολούθησιν της επιθέσεως (5).

Την 13.40΄ ώραν εξέδωκε διαταγήν προς τον διοικητήν

του τάγματος στρατιάς του δεξιού, δι’ ης εγνώριζεν

αυτώ την κατά την νύκτα προέλασιν της ΙΙ Μεραρχίας

και κατάληψιν του λόφου Αυγό, συνίστα δε σχετικήν

ενέργειαν των υπ’ αυτόν μονάδων προς διευκόλυσιν

της περαιτέρω προελάσεως της ΙΙ Μεραρχίας (6).

Την 14ην ώραν απέστειλε διαταγήν προς την ΙΙ Με-

ραρχίαν, δι’ ης διέτασεν αυτήν να επισπεύση την

προς Μπιζάνι προχωρητικήν κίνησιν και να συνδεθή

μετά του διοικητού του τμήματος στρατιάς δεξιού δια

του εν Κανέτα υπάρχοντος τηλεφώνου του πυροβολικού

(7).

Περί την 15ην ώραν έλαβε αναφοράν του διοικητού

του τμήματος στρατιάς δεξιού, δι’ ης τω καθίσταντο

γνωστά ότι τόσον η Μεραρχία Ηπείρου όσον και η VI

προήλαυνον η μεν προς Μπιζάνι, η δε προς Καστρίτσαν

(1). Την αναφοράν ταύτην εκοινοποίησεν αμέσως εις

τας λοιπάς μονάδας (2).

Περί την 16.45΄ ώραν πληροφορηθείς ότι η ΙΙ Μεραρχία

εξηκολούθει ακινητούσα λόγω της παρουσίας εχθρικών

τμημάτων προς το αριστερόν αυτής επί των υψωμάτων

βορείως του Άνω Θεριακίσι, απέστειλεν έντονον προς

ταύτην διαταγήν όπως προχωρήση απροφασίστως (3).

Βραδύτερον δε περί την 18.30΄ ώραν εξέδωκε διαταγήν

προς το εις Χάνι Φτελιάς ως γενική εφεδρεία παραμένον

τέως απόσπασμα Χίου ίνα αποστείλη λίαν πρωί την επο-

μένην το προωθημένον τάγμα του προς τα υψώματα Άνω

Θεριακίσι και ενεργήση επίθεσιν κατά των εχθρικών

τμημάτων, άτινα κατείχον τα βορείως του χωρίου τούτου

υψώματα (4) . Την διαταγήν ταύτην εκοινοποίησε και εις

την ΙΙ Μεραρχίαν (5).

Την 19.30΄ ώραν εξέδωκε διαταγήν επιχειρήσεων,

συμφώνως προς την οποίαν την επομένην ολόκληρος η

στρατιά θα εξηκολούθει την επίθεσίν της κατά του εχ-

θρού(6). Την 20ην ώραν ανέφερεν εις το Υπουργείον των

Στρατιωτικών περί της καθ’ όλου ενεργείας του στρατού

κατά την ημέραν ταύτην και καθ’ ην δεν είχον επιτευχθή

οριστικώτερα αποτελέσματα λόγω της κακοκαιρίας (7).

Την 20.10΄ όμως ώραν κατόπιν λεπτομερούς αναφοράς

του διοικητού του δεξιού τμήματος στρατιάς σχετικώς με

τας ισχυράς εχθρικάς αντιστάσεις, ας συνήντησαν αμφό-

τεραι αι Μεραρχίαι κατά τας προσπαθείας των της

ημέρας ταύτης (8), εξέδωκε νέαν διαταγήν την 22αν

ώραν προς το τμήμα στρατιάς του δεξιού. Δια ταύτης

επεξηγών ότι η κυρία προσπάθεια θα κατηυθύνετο την

10ην Ιανουαρίου κατά του δυτικού Μπιζάνι, διέτασσεν

όπως τα στρατεύματα της Αετορράχης αν δεν δυνηθώσι

να προχωρήσωσι, να κρατήσωσι τουλάχιστον οπωσδήποτε

τας θέσεις αυτών (9).

Την δε 22.15΄ ώραν, τροποποιήσας την γενικήν διαταγήν

επιχειρήσεων(10) εξέδωκε νέαν τοιαύτην καθ’ ην προ

της περαιτέρω προελάσεως, η στρατιά θα προπαρασκεύαζε

την 9ην Ιανουαρίου δια του πυροβολικού της την επίθεσιν

κατά του Μπιζανίου. Η επίθεσις αύτη θα ενηργείτο υπό

της ΙΙ Μεραρχίας και της γενικής εφεδρείας (11). Επί

πλέον διέταξεν όπως αι μεν δύο εις Φιλιππιάδα βραδυβόλοι

ορειβατικαί πυροβολαρχίαι συνδράμωσι δια του προσω-

πικού και των μεταγωγικών των τον ανεφοδιασμόν εις

πυρομαχικά των μαχομένων μονάδων (1), η δε υπηρσία

μετόπισθεν προωθήση δι’ αυτοκινήτων πυρομαχικά ορειβ.

πυροβολικού (2).

Η νυξ της 8 προς την 9 Ιανουαρίου διήλθεν ησύχως. Η

κακοκαιρία όμως και αι στερήσεις ήρχισαν να εξαντλώσι

τας δυνάμεις των ανδρών. Επί πλέον δε η επιδεικνυομένη

υπό του εχθρού εμμονή εις τον αγώνα και η μη επίτευξης

σοβαρών αποτελεσμάτων παρά τας διημέρους προσπαθείας

της στρατιάς ήρχισαν να επιδρώσιν επί του ηθικού του

στρατεύματος. Η δύναμις των λόχων ηλαττώθη πολύ εκ

των ασθενειών και των απωλειών, η δε ελλιπής διατροφή

επηύξησε μεγάλως τας δυσχερείας της καταστάσεως. 

9η Ιανουαρίου.

Α΄. Δεξιόν. Ο διοικητής του τμήματος Στρατιάς του

δεξιού εξέδωκε κατά τας πρωινάς ώρας της ημέρας

ταύτης διαταγήν επιχειρήσεων, συμφώνως προς την

οποίαν η μεν Μεραρχία Ηπείρου θα επεδίωκε την κατά

το δυνατόν προχώρησιν, η δε VI τοιαύτη θα εξηκολούθει

καλύπτουσα το δεξιόν και εξασφαλίζουσα πάντως την

διατήρησιν των θέσεών της (3).

VI Mεραρχία. To περιεχόμενον της κατά την νύκτα

εκδοθείσης διαταγής επιχειρήσεων του διοικητού της

Μεραρχίας ταύτης (4) ήτο περίπου το αυτό προς την δο-

θείσαν αυτή εντολήν δια της διαταγής του τμήματος

Στρατιάς. Συμφώνως προς ταύτην αι μονάδες της Με-

ραρχίας ετήρησαν τας θέσεις των.

Ο διοικητής του εις Κυπαρίσσια μικτού αποσπάσματος

της Μεραρχίας ησχολήθη με την τακτοποίησιν της διατά-

ξεως των τμημάτων του και την συγκρότησιν εφεδρικής

τινος δυνάμεως, μετεκίνησε δε κατά τι προς τας οπίσω

και το πυροβολικόν δια μεγαλειτέραν ασφάλειαν. Περί

την 8ην ώραν ανέφερε περί των ανωτέρω ενεργειών του

εις τον διοικητήν της VI Mεραρχίας, προσθέσας ότι είχε

συνδεθή μετά του αφιχθέντος την πρωίαν εκείνην εις

Μουζακαίους αποσπάσματος μηχανικού και ότι αφίκετο

παρ’ αυτώ την ώραν εκείνην και το Ι)17 τάγμα (διλοχία).

Τέλος υπέβαλε την γνώμην ότι η προέλασις κατά της Κα-

στρίτσης και του Κουτσελιού δεν θα καθίστατο δυνατή

ένεκα του ανισχύρου του διατιθεμένου πυροβολικού

έναντι του τουρκικού τοιούτου και της ελαττώσεως της

δυνάμεως του αποσπάσματος εκ των ασθενειών και των

απωλειών (5).

Η VI Mεραρχία την 17.30΄ ώραν υπέβαλεν εκτενή

αναφοράν προς τον διοικητήν του τμήματος στρατιάς δι’

ης ανέφερεν ότι ουδεμίαν πληροφορίαν είχε περί του

αποσπάσματος Γεφύρας Παπαστάθη, ενεργούντος επί

της αριστεράς όχθης του Αράχθου και ότι τα στρατεύματα

αυτής κατενεμηθέντα επί μεγάλης εκτάσεως, εστερούντο

του απαιτουμένου βάθους όπως αναλάβωσιν επίθεσιν.

Πλην δε τούτου ο σύνδεσμος της Μεραρχίας ταύτης μετά

της Μεραρχίας Ηπείρου, εις περίπτωσιν κοινής επιθετικής

ενεργείας δεν καθίστατο δυνατός, καθόσον μεταξύ των

δύο τούτων Μεραρχιών εμεσολάβουν εχθρικά τμήματα

εγκατεστημένα επί του αντερείσματος Αγίας Παρα-

σκευής-Κουτσελιό (1).

Ομοίως δια νεωτέρας αναφοράς αυτής της 19.30΄

ώρας καθίστα γνωστόν, ότι, ίνα δυνηθή να διεξαγάγη

επιτυχώς αμυντικόν αγώνα, έδει να εγκατασταθή επί

των υψωμάτων βορείως και βορειοδυτικώς του χωρίου

Ελληνικόν (Λοζέτσι) (2).

Μεραρχία Ηπείρου. Η Μεραρχία αύτη εξέδωκε την

6.10΄ ώραν διαταγήν επιχειρήσεων, συμφώνως προς την

οποίαν η επίθεσις των μονάδων της θα εξηκολούθει κα-

τευθυνομένη προς Μπιζάνι (3).

Εν τούτοις όμως εν τη πραγματικότητι ουδεμία αισθητή

πρόοδος συνετελέσθη. Τμήματα τινα του συντάγματος

Κρητών μετά του 8ου λόχου του 15ου συντάγματος πεζικού

προωθηθέντα από της νυκτός προς τα νότια αντερείσματα

του Μπιζανίου (πετρώδης λόφος), εγκατεστάθησαν εις

απόστασιν 300-600 μέτρων από των προκεχωρημένων

τουρκικών χαρακωμάτων, αλλά άμα τη ημέρα δεν απε-

πειράθησαν να προχωρήσωσι περαιτέρω, διότι ουδεμία

κίνησις των μονάδων εσημειούτο.

Το εν εφεδρεία 15ον σύνταγμα πεζικού διέθηκε δύο

λόχους (5ον και 6ον) εις ενίσχυσιν του αποσπάσματος ευ-

ζώνων, συνεκέντρωσε δε τα Ιον και ΙΙΙον τάγματα αυτού

εις την χαράδραν βορειοδυτικώς του χωρίου Αετοράχη

(Κοτόρτσι).

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

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Λαογραφ ία -  Παράδοση

Γούπατο, (το) = το χαμήλωμα του εδάφους.

Μη χτίζς ικί σπίτ. Ίνι γούπατο.

Γρέκι, (το) = Ο χώρος κατοικίας του κτηνοτρόφου

στο χειμαδιό ή στο βουνό. Θα πάω απόψε στο

γρέκι μ’.

Δραγάτς, (ο) = Ο Αγροφύλακας.

Δραπέτσ’ = Το

πολύ ξινό και

στυφό φρούτο.

Στην πραγματικό-

τητα το άγουρο

φρούτο. Δεν τρώ-

γονται τα σταφύ-

λια είναι δραπέτς!

Ζβίγκος = Το

τίποτα. Τι θα μου

φέρς μάνα; Ένα

ζβίγκο με χερούλ.

Δηλαδή ένα τίπο-

τα με χερούλι.

Αργότερα έμα-

θα ότι ο ζβίγ-

κος είναι νη-

σιώτικο γλυκό.

Ζγκαρλίζω = Αναφέρεται στο επιφανειακό ανα-

κάτωμα του χώματος από τα πτηνά, στην αναζή-

τηση σπόρων ή μερικές φορές η πρόθεση στο,

στη(ν) μπροστά από λέξεις που αρχίζουν από

μπ ντ,ν και π μετατρέπεται και προφέρεται σε

ζ, ή ζμ. (ζπλατεία=στην πλατεία)

Θέρμες, (οι) = Πυρετός που αναφέρεται κυ-

ρίως στις περιπτώσεις της ελονοσίας και που

συνοδεύεται με ρίγη. Μια φορά ήμουν δεν

ήμουν δέκα χρονών, είχαμε πάει στο σπίτι ενός

συγγενούς μας σε διπλανό χωριό και κοιμηθήκαμε

εκεί. Το βράδυ τον μπάρμπα μου, όπως είπε το

πρωί η θεία, τον είχανε πιάσει οι θέρμες. Η λέξη

πάντως συνδέεται άμεσα με την ελονοσία.

Θλιά = Η θηλιά. Έφτιακε μια θλιά στο πουρνάρ

κι κρεμάσκε.

Ιτσ κρίσ= Έκφραση που σημαίνει: την σιωπή

ιχθύος, όταν δεν απαντάει κάποιος σε μία παρα-

τήρηση, μούγκα στη στρούγκα, δεν αποκρίνεται.

Έχς μωρή κανά χαμπέρ απ’ τό Γιορ. Τι να σπω.

Ίτσ κρίσ. Τούπα τούπα του κερατά κιαν δεν

τούπα, αλλά αυτός; ίτσ κρίσ!

Καλιβούτσια, (τα)= Μικρά σπιτάκια, ασήμαντα

κτίσματα. Ωρέ Γιορ τι καλιβούτσια έφτιακες εκεί

κάτ;

Καρκαλέτσι,(το)= Ο κοκκύτης. Παιδική ασθένεια.

Τι έχ μωρή το πδι κι βηχ έτς; Καρκαλέτσι. Τάιστο

μωρή με γάλ από τη γομάρα για να γιάν!

Λάγιος, (επίθετο) = Ο μαύρος, συνήθως ανα-

φέρεται στο μαύρο πρόβατο. Κλέβει ένας χωριανός

μου ένα λάγιο αρνί από το κοπάδι του αδελφού

του. Ρωτάνε την άλλη ημέρα τον ένα γιο του. Τι

φάγατε χτες; Και η απάντηση: Λαγό λάγιο!

Νταλάκι, (το) = Αρρώστια μάλλον των πνευ-

μόνων. Κακό νταλάκι να σε βάρες.

Ντερέκι, (το) =

Ο πανύψηλος. Κι

ήταν ο μακαρίτς

ένα ντερέκ ίσαμε

κει πάν αλλά τού-

δωκε μια το

μπλάρ κι νάταν

κιάλλος.

Ν τ ρ ι μ ό ν ι ,

(το) = Πρόκειται

για κόσκινο με

μεγάλες τρύπες

σε τσίγκο. Χρησι-

μοποιείται σε κά-

ποιες περιπτώσεις κοσκινίσματος των δημητριακών.

Κάθε καλοκαίρι ερχόταν μια οικογένεια γύφτων

από τα Γιάννενα και κατασκήνωναν κάτω από

ένα μεγάλο πουρνάρι στην εκκλησία του χωριού,

η οποία για ειδικούς λόγους βρίσκεται στον πάτο

του Χωριού μαζί με το σχολείο και όχι στο κέντρο

όπως συνήθως συμβαίνει αλλού. Στέλνει λοιπόν

τον Βασίλη να δώσει τα κόσκινα και τα ντριμόνια

που είχε παραγγελία στους χωριανούς μου. Φθάνει

ο Βασίλης σε ένα από τα σπίτια αλλά δεν ήταν

κανείς εκεί και στο χωριό ακούστηκε δυνατά ο

παρακάτω διάλογος:

Ω πατέρα δεν είναι το άνθρωπο εδώ! Τι να τα

κάνω τα ντριμόνια;

Φέρτα κάτ, φέρτα κάτ!

Και από τότε έμεινε η φράση, όταν υπάρχει

αμηχανία: «Ω πατέρα, τι να τα κάνω τα ντριμό-

νια»!

Ποιμενικό λεξιλόγιο

ΣΟΦΟΙ 

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΙΠΑΝ

1.Τη δουλειά την γλυκαίνει η πληρωμή.

2.Το παρελθόν είναι δάσκαλος του παρόντος και οδηγός του μέλλοντος.

3. Για να καταλάβεις πόσο πλούσιος είσαι, φρόντισε μια ή δυο φορές το

χρόνο να επισκέπτεσαι ένα νοσοκομείο.

4. Η πείρα είναι μια χτένα που την αποχτάς όταν είσαι πια φαλακρός.

5. Κανείς δεν θα ανέβει στην πλάτη σου αν πρώτα εσύ δεν σκύψεις.

1. Δυο φίλες συζητούν και η Καίτη λέει στη

φίλη της «Δεν μπορώ να πάω στο θέατρο με τον

άντρα μου γιατί είναι πολύ ευαίσθητος και κλαίει

με το παραμικρό.»Ο δικός μου λέει η Μαίρη είναι

πιο ευαίσθητος αρχίζει το κλάμα τη στιγμή που

βρίσκεται μπροστά στο ταμείο.

2. Ένας Ζακυνθινός πωλούσε καναρίνια. Μια

μέρα πήγε στην Κέρκυρα  και συνέπεσε τότε τα

περισσότερα καναρίνια να είναι θηλυκά τα οποία

δεν κελαηδούν. Μόνο τα αρσενικά κελαηδούν.

Μία από αυτές τις κανάρες πούλησε σε έναν

Κερκυραίο λιμενεργάτη και εκείνος του έδωσε

ένα πλαστό  πεντοχίλιαρο εν γνώσει του.

Όταν ο Ζακυνθινός ανέβηκε στο καράβι για να

επιστρέψει στη Ζάκυνθο είδε τον λιμενεργάτη

και για να τον πειράξει του είπε: «Άμα κελαηδήσει

το καναρίνι να μου τηλεφωνήσεις». Και ο Κερκυ-

ραίος δεν έχασε την ευκαιρία και του απάντησε:

«Άμα χαλάσεις το πεντοχίλιαρο να μου στείλεις

τα ρέστα».

Γράφει ο Στέφανος

Κων. Γιωτάκης

Ηλιούπολη 26 

Σεπτεμβρίου 2017

Από το αρχείο του Γεωργίου Κ.

Ντάφλου

TOΠOΘETHΣEIΣ

MEΛETH

ΣXEΔIAΣMOΣ

SERVICE

EΠIΠΛA KOYZINAΣ

NTOYΛAΠEΣ

ΠOPTEΣ

ΣYNΘEΣEIΣ

ΘΩMAΣ ΓIΔAPHΣ

THΛ. 26510 90720

KIN. 6978 286290

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

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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Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι, γεια

σας!

�Η προσδοκία μας έγινε πραγματικότητα αφού

και φέτος το 15αύγουστο οι περισσότεροι κα-

ταφέραμε και βρεθήκαμε στο χωριό μας, στη γη που

ζήσαμε οι μεγαλύτεροι τα παιδικά μας χρόνια, κοντά

στους γονείς , στους συγγενείς, στους φίλους και

συγχωριανούς μας.

�Πολύς κόσμος και κυρίως παιδιά όλων των

ηλικιών, γέμισαν την Παναγία, την πλατεία και

τους κεντρικούς δρόμους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

συγκέντρωσε παλαιά αντικείμενα της καθημερινής

ζωής και τα εξέθεσε στην αίθουσα του Δημοτικού

Σχολείου. Η έκθεση αφιερώθηκε στη μνήμη του εκλι-

πόντος δασκάλου Ελευθέριου Ν. Κολιού. Την επιμέλεια

είχε η Αργυρούλα Χ. Ίσκου μαζί με αρκετούς εθελοντές.

Επίσης, με πρωτοβουλία του Π. Σ. Μανωλιάσσας

έγινε αναβίωση των εκδηλώσεων «Μανωλιασσίτικα»,

την ευθύνη των οποίων ανέλαβε και εδώ η Αργυρούλα

Ίσκου. 

Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην πραγμα-

τοποίηση των εκδηλώσεων και του χρόνου περισσότερα

και καλύτερα. 

�Η παρουσία των παιδιών κάθε καλοκαίρι στο

χωριό μας αναδεικνύει έντονα την ανάγκη προ-

γραμματισμού εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων δη-

μιουργικής απασχόλησης που θα τα βοηθήσουν να

μην βαρεθούν, να γνωριστούν καλύτερα αλλά και να

τους χαρίσουν αξέχαστα καλοκαίρια. Μέσα από τη

δημιουργικότητα που είναι τρόπος σκέψης και ζωής,

ο άνθρωπος και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, βοηθιούνται

να βρουν πολλές και διάφορες λύσεις σε προβλήματα,

να είναι μαχητικά, να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα

και να μη φοβούνται να πάρουν ρίσκα. Προς αυτή

την κατεύθυνση, είναι αναγκαία η συμβολή των

φορέων στην οργάνωση και τον προγραμματισμό

των εκδηλώσεων ώστε να πραγματοποιηθούν με επι-

τυχία και την επόμενη χρονιά.

�Το νερό νεράκι ήταν είπαν οι Μανωλιασσίτες

τις ημέρες του 15αύγουστου. Πιθανός λόγος

είναι η υδροδότηση πολλών κοινοτήτων από την ίδια

πηγή με αποτέλεσμα η δεξαμενή μας να μην επαρκεί

για να καλύψει τις ανάγκες των Μανωλιασσιτών που

τις ημέρες εκείνες ήταν αυξημένες. Εκτός από το

πρόβλημα της επάρκειας νερού, τίθεται σοβαρά και

το πρόβλημα της καταλληλότητας του πόσιμου νερού.

Η ποιότητα του νερού, μάς έχει απασχολήσει αρκετές

φορές στο παρελθόν εξ’ αιτίας της επιφανειακής

υδρομάστευσης. Η επιφανειακή υδρομάστευση ευ-

θύνεται για την επιβάρυνση του νερού με βακτήρια,

παράσιτα, μύκητες και άλλες ουσίες που αποτελούν

ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Όπως

είναι γνωστό, η κοινότητα για να ξεπεράσει το πρό-

βλημα, απολυμαίνει και καταστρέφει το μικροβιακό

φορτίο του νερού μέσω της χλωρίωσης. Αυτή η δια-

δικασία χρειάζεται ακρίβεια και εξειδικευμένο προ-

σωπικό παρακολούθησης για να εφαρμόζεται αποτε-

λεσματικά και με ασφάλεια. Το πρόβλημα της ποσό-

τητας αλλά και της ποιότητας του νερού παραμένει

σε πρώτη προτεραιότητα για την κοινότητα. Η παροχή

στους πολίτες ασφαλούς νερού αποτελεί ίσως τη

σημαντικότερη υποχρέωση της πολιτείας. Στο πα-

ρελθόν έγινε μια πρώτη απόπειρα γεωτρήσεων χωρίς

κανένα αποτέλεσμα. Προέχει να γίνει το συντομότερο

μία εκ νέου γεώτρηση για να λυθεί το πρόβλημα που

έχει ανακύψει. 

�Αναβάθμιση του τμήματος Εικαστικών Τεχνών

και Επιστημών Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Φέτος έγιναν για πρώτη φορά εξετάσεις εισαγωγής

νέων φοιτητών στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Οι

εξετάσεις διενεργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο με

βάση το πρότυπο στης Ανώτατης Σχολής Καλών Τε-

χνών. Οι φοιτητές θα σπουδάζουν πέντε χρόνια υπό

νέο ακαδημαϊκό καθεστώς. Η εξέλιξη αυτή εκτός

από την αναβάθμιση, διασφαλίζει ξεκάθαρα και επαγ-

γελματικά δικαιώματα  για τους πτυχιούχους. 

�Η ανταπόκριση στο κάλεσμα για την ενίσχυση

της Τράπεζας Αίματος δεν ήταν η αναμενόμενη.

Η αιμοδοσία για το χωριό μας αποτελεί πράξη ΕΛΠΙ-

ΔΑΣ, ΑΓΑΠΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ προς το συγχωριανό

μας και το συνάνθρωπο. Η μικρή προσέλευση ας μας

προβληματίσει όλους μας. Δε θα βαρεθούμε να

καλούμε τους Μανωλιασσίτες σε όποιο σημείο της

Ελλάδος κι αν βρίσκονται, να δώσουν αίμα όποτε θέ-

λουν και σε όποιο νοσοκομείο μπορούν αρκεί να ζη-

τήσουν να καταχωρηθεί στην Τράπεζα Αίματος Μα-

νωλιασσιτών. Η αιμοδοσία κάνει καλό και στο δότη

εκτός από το ότι είναι  σωτήρια για τον οργανισμό

του λήπτη. 

�1η Αυγού-

στου, καθα-

ρίζοντας την παι-

δική χαρά… «όλοι

μαζί μπορούμε»…

Φωτογραφικό

αρχείο Αλέκας Κ.

Ίσκου.

Καλό χειμώνα σε όλους και πάντα κοντά στο

Σύλλογο και την Αδελφότητα.

Το βραδινό το θυμό κράτα τον για το πουρνό

Λίγ’ απ’ όλα ... για όλα 

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την αγιογράφηση του Αγίου Γεωργίου


