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Φ ω τογρα φ ία  τού εξώφυλλου:

"Ε νας από τούς λαξευτούς τά
φ ους στόν  Α ν ο ιχ τό .

Ε ίνα ι ά π ό  τούς π ιό  περίτεχνους 
κα ί στό ψ ηλότερο  σημείο τής 
ιτεριοχής τώ ν  τάφω ν. Ε ίνα ι μα
κρόστενος καί ρηχός. Π ιθα νό ν  νά 
ε ίχ ε  δ ε χ τε ί τό σώ μα μ ικρού παι
διού. '  Η σ κ έψ η  προκαλει δέος. 
'Λ λ λ ά  μεγαλύτερο δέος προκαλει 
τό γεγονός ό'τι μ ιά  τέτο ια  Π ολ ι
τε ία  έγκαταλείφΟ ηκε από τούς 
κατο ίκους της.

Π ο ιά  ήτα ν τά α ίτ ια ; Πόσο 
ύπέφεραν ο ί κ ά το ικο ί της;

Καί δ έν  ε ίν α ι τό μοναδικό 
χω ρ ιό  τή ς περ ιο χή ς τού Μ αντα- 
μάδου πού έγκ α τά λ ε ιψ α ν  ο ί κά
το ικο ί του.

Π ού ε ίν α ι ό Κουκμίδος, τό 
Μ υ ριά ντρ ι, ό  ΑΓγειρος;

Κ αί ακόμα πόσους κατοίκους 
ε ίχ ε  ό  Μ α ντα μ άδος π ρ ίν  40 χρό 
ν ια  κ α ί πόσους ε χ ε ι σήμερα; Πόσα 
πα ιδ ιά  γεννή θ η κα ν  τόν περασμέ
νο  χρόνο  καί πόσοι πέθαναν;

II α ρ α  κ  α λ  ο  ι~> μ ε όσους 

έχουν  σ υ γγεν είς  στό  εξω τερ ικό  νά 

μάς γνω ρ ίσου ν τή  δ ιεύθυνσή τους, 

γ ιά  νά τούς στείλουμε τό  περιοδικό.
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Από τή σκοπιά μας
'Γ'. -1 '

Μ έσο στό 1979 ή δράση τού συλλόγου μας φα ίνετα ι αύξημένη. 
Α υτό  όμως δέν άποτελεϊ έργο μόνο τής τωρινής διοικήσεως γιατί ύ- 
πήρχε κα ί γενικότερο πρόγραμμα από παλιά, άλλά κα ί τό ταμείο του 
Συλλόγου είχε αρκετά χρήματα ώστε νά άξιοποιηθοΰν.

Γιά νά «χουχλατσ/σ'» τό νερό πρέπει πρώτα νά ζεσταθεί.
Ή  πορεία τοϋ Συλλόγου όλα αύτά τάχρόνια ύπήρξε φυσιολογική. 

Καί τό άνέβασμά του σύντομο κα ί σταθερό.
Υπήρξαν κόποι κα ί ένέργειες όπό παλιά πού έδωσαν τώρα αποτέ

λεσμα. Ανθρωποι πού πρόσφεραν στό Σύλλογο, παίρνοντας όχι άπό 
τήν ξεκούρασή τους άλλά άπό τήν ίδ ια  τή δουλειά τους. "Ανθρωποι 
πού πήραν άπ τό ν εαυτό τους γιά νά δώσουν στούς πολλούς.

Τό μυστικό τής έπιτυχίας μας είναι ένα. "Ολοι δουλεύουν μόνο γιά 
τό καλό του Συλλόγου" δηλαδή γιά τό καλό του τόπου μας κα ί τών 
παραδόσεών του, γιά τό καλό τής ίδιας μας τής ύπαρξης.

Είναι συγκινητική ή προσφορά όλων τών μελών μας. Τρέχουν νά 
προσφέρουν ό, τι τούς ζητηθεί. "Αλλος άπό τις γνώσεις του, άλλος άπό 
τίς ίκανότητές του, άλλος άπό τήν τσέπη του.

Συγκινητική είναι κα ί ή αγάπη πού δείχνουν όλοι ο ί Μ ανταμα- 
διώτες στό Σύλλογό μας, σ ' όποιο μέρος τής γής κΓ  άν βρίσκονται. 
Τούς έχουμε αγκαλιάσει κα ί μάς έχουν αγκαλιάσει.

Ετσ /  ό πρόεδρος τοϋ Συλλόγου μας πιασμένος χέρι-χέρι μ έ  τόν 
πρόεδρο τής κοινότητάς μας, τόν παπά κα ί τό δάσκαλο τρέχουν γιά τό 
καλό τού χωριού μας, γιά τήν ύπαρξη τού Μανταμαδιώτη.

Α κό μα  έχουμε άγκαλιάσει όλους τούς Λεσβιακούς Συλλόγους κα ί 
μάς έχουν άγκαλιάσει■ τούς προσφέρουμε τή βοήθειά μας κα ί δεχό
μαστε τή δική τους όταν χρειαστεί.

Π ιστεύουμε ότι γιά νά ύπάρχει ό Μανταμάδος πρέπει νά ύπάρχει 
ή Λέσβος.

Δεν θεωρούμε κανένα άλλο σύλλογο κατώτερό μας ούτε άνώτερό
μας.

Τούς καλέσαμε όλους σέ συνεργασία. Κ α ί συνεργαστήκαμε. Δ εί
ξαμε ότι ό ένας κάνει λιγότερα άπό τούς δυό κα ί ο ί δυό άπό τούς τρεϊς.

Μ άθαμε τ ί  θέλουμε κα ί πώς νά δουλεύουμε.
Η  ιδέα τής Ομοσπονδίας τών Λεσβιακών σωματείων ρίζωσε, 

έβγαλε φύλλα κα ί κλαδιά κα ί όπου νάναι θά αρχίσει νά δίνει καρπούς.
Ο Σύλλογός μας βρέθηκε άπό τούς πρώτους στό φύτεμα, στό πότισμα 

στό λίπασμά της. Ας εύχηθούμε ότι θά βρεθεί σέ θέση νά γευ τε ί τούς 
γλυκούς καρπούς της. Γ ιά τό καλό τού Συλλόγου μας, γιά τό καλό τοϋ 
τόπου μας.

Τό Δ ιοικητικό Συμβούλιο
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Στή χρονιά πού πέρασε
·. - , , *  ' Από ιή  Μέλπω I. Κουβδή*Λ ^

Έ τος του παιδιού
Τ ό  1979 μι: Α π όφ α σ η  των Η νω μ ένω ν Ε θ νώ ν  ε ίχε άνακηρυχθεϊ ώς «ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΙΓΓ()_  ΤΟ ^« 11Λ ΙΔ ΙΟ  Υ κίνηχρο σέ  άπειρες πρωτοβουλιακές κ ινητοπ ο ιήσεις

πού δραστηριοποίησαν εκατομμύρια ανθρώπους σ ολη τη  γη , να ζ ^ ΤΊσ^ Α’ ενεΡ£? 
την  πιστή εφαρμογή τής Δ ικακήρυξης των Δ ικαιωματων του παιδιου γ α το καλο 
τών παιδιών μας. γ ιά  τό  καλό  τού μέλλοντος, γ ια  το καλο των γ ε ν , ω ν  που ΟαρΟσυν.

Θά μπορούσε άραγε νά δ ιανοηθεΐ κάνεις ο τ ι ενω γιορταζοταν το ΕΤΟΣ Ί  ΟΥ 
Π Α ΙΔ ΙΟ Υ  κα ί γ ίνονταν τελετές κα ί πανηγύρια γ ια  να προβληθούν τα δικα ιώ ματα το ι 
παιδιού σ τή  ζωή, ή Κο ινω νία  μας έστελνε κα ί στελνει χ ιλ ιάδες μ ικρά παιδια στα 
εργοστάσια νά μουτζουρώνονται κα ί νά κουράζονται, στους δρομους να πουλάνε 
κουλούρια κα ί λαχεία  κα ί στά ξενυχτάδικα νά πουλάνε γαρδενιες; Θα 
δ ιανοηθεΐ κανείς ο τ ι τό 1979 καί τό 80 συνεχ ίζετα ι η ρύπανση του περιβάλλοντος και 
τών θαλασσών πού πρώτα θύματά τους είνα ι τα παιδια πριν ακόμα Υεννη°ουν,, μεσα 
στά σπλάχνα τών μανάδων τους; Θά μπορούσε να δ ιανοηθεΐ κάνεις ο τ ι ν
παιδιά πού'ζοϋν σέ -/ώρες πού βρίσκοντα ι σε ένοπλη σύγκρουση; Τ α  προσφυγοπρυλα 
τ Μ ά  τών μεταναστών, τά  ορφανά κ ι έγκαταλελειμμένα; Α λήθεια  τ ιχ « ν * : το  979 
γ ιά  τά παιδιά τής Κύπρου, πού γνώρισαν τη φ ρ ίκη  του πολέμου Γ ια τ ί ο ™ λεμ°ς τα . 
διώ ξε άπό τά σπί τια  τους. ό πόλεμος τους προσφερε γ ια  δωρα χ ιλ ιάδες νεκρούς, χ ιλ ιά 
δες αγνοούμενους, χ ιλ ιάδες άλλα αδέλφια τους ορφανα.

Τ ί έγ ινε  πέρυσι πού ήταν τό ΕΤΟΣ ΤΟ Υ Π Α ΙΔ ΙΟ Υ  γ ιά  να καλυτερέψουν ο. 
συνθήκες τής μόρφωσής τους. τής ψυχαγωγίας τους, τής υγειονομ ικής τους 
περίθαλψης; Τ ί έγ ινε γ ιά  νά σταματήσουν νά γεννουνται ανώμαλα κα ι τερατομορφα 
3 *  Π όσ ο ι νέο, βρεφονηπιακοί καί π α ιδ ικοί σταθμοί κ τίσ τηκα ν ; Πόσες νεες 
παιδικές χαρές άνο ιξαν τ ίς  φ ιλόξενες πόρτες τους γ ια  να δε/τουν τα /ελ ιά , τα 
παιγνίδ ια κα ί τά  ξεφωνητά τών παιδιών; Μήπως εφαρμόστηκε κανένα συγ/ονο  
Πρόγραμμα Π ρόνο ιας γ ιά  τό παιδί δηλ. μήπως ιδρυθήκαν Υγειονομ ικά  κέντρα. 
Συμβουλευτικο ί Σταθμοί γ ιά  νά μπορούν ολα τά 'Ελληνοπουλα με τη  σ ι'Υ^Ρ0^ ]  
Ια τ ρ ικ ή  κα ί Υ γ ε ιο ν ο μ ικ ή  Δ ιαφώ τιση τών γονιών να γεννιούντα ι γερα και

α Ρ τ,Σ·λ δλες αύτές τ ίς  αρνήσεις τής Κοινωνίας, τά παιδιά Α Π Α ΙΤ Ο Υ Ν  ένα κοσμο 
δ ίκα ιο  μέ ίδανι κά τ ή ν Ε ί ρ ή ν η καί τή Φ ιλ ία  τών λαών. Τ ά  παιδιά θέλουν νοι παιζουν 
μέσα σέ καταπράσινες παιδικές χαρές, νά άθλούνται, να μελετουν και να ^
Γ ια τ ί ένα παιδί αναπτύσσεται σωματικά και πνευματικό Σωστά, μονο μεσα σ ενα

α ύ ιό  πρέπει, νά υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας, γ ιά  νά κάνουμε τα παιδια μας
υγ ιή , χαρούμενα, ευτυχισμένα κα ί γελαστά. .. λ„  .

Πρέπει νά απαιτήσουμε νά ίδρυθούν βρεφ ικο ί κα ι πα ιδ ικοί σταθμοί 
μεΐα . νηπιαγωγεία, σχολεία  άνετα κα ί υγιεινά , π ολ ιτ ισ τ ικά  ιδρύματα, αθλητικές  και

ε ίνα ι όχ> Ν Α  Ε Υ Χ Η Θ Ο Υ Μ Ε  Α Λ Λ Α  Ν Α  Δ Υ Ν Α Μ Ω - 
Σ Ο Υ Μ Ε  ΤΊΣ  Π Ρ Ο ΣΠ Α Θ Ε ΙΕ Σ  Μ Α Σ  γ ιά  ενα ε ιρ η ν ικό  κα ι χαρούμενο μέλλον,που τα 
παιδιά μας θά μεγαλώνουν άνετα, χαρούμενα κα ί εύτυχισμενα. Που Οα δημιουργοίΑ 
μέ Κέφι κα ί ζωντάνια γ ιά  τό καλό κα ί την  προοδο ολου του κοσμου. Γ ια τ ί τα·"« '<> “ · 
ο ί αύρ ιανο ί νέο ι κα ί ο ί μεθαυριανοί ώριμοι πολίτες, θέλουν να Ψτ > « ξ °^  « « ΝΕ 
ΚΟ ΣΜ Ο , χωρίς πολέμους, χωρίς νεκρούς, χωρίς αρρώστιες, ενα κοσμο ε ιρ η ν ικ  .

χαΡ°·Έ χονταςΐ ευτυχισμ«.\ο., ^  μπορε1 νά υπάρχουν οϋτε γερά ούτε 
παιδιά εάν δέν υπάρχει μόνιμη κα ί εδραιωμένη ε ιρηνη , σύνθημα μας ας ε /ο υ μ . 
. .Γ Ε ΙΆ  Κ Α Ι Ε Υ Τ Υ Χ ΙΣ Μ Ε Ν Α  Π Α ΙΔ ΙΑ  Σ ' Ε Ν Α  ΚΟ ΣΜ Ο  Ε ΙΡ Η Ν ΙΚ Ο »  γ ια τ ί Ε ιρηνη 
σημα ίνε ι ..Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α  Τ Ο Υ  Π Α ΙΔ ΙΟ Υ  ΣΤΗ  ΖΩΗ».
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ΛΓ-
;

Σά χρονικό
, τόν Ή λ . Π αρασκευαίδη

Τ Α  Φ Ο Β Ι Α
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος)

Οπως τό  χειμώνα πότε-πότε μαζεύονται τά σύννεφα βαριά κατά τό βουνό κ ι ή 
καιρός φορτώνει, κα ί σ κο τε ιν ιά ζε ι ό ούρανός, κα ί μαΤ.ρίζει. κ α Γ ξ α φ η κ ά Τ σ η δ  Λ 
Κ  ι" ' ·',,0ντ,··ς ΚΙ αστροπελέκια, μέ χοντρή βροχή καί χαλάζι ετσ

X  1Λ  Ζ  κα1 &  τ·Ίς «νο’νίας ,α ί τού ί ^ ί , ^ σ π α ί ε  ή ίπ ό ^ !  ι.\α  κα. κα. κα. κα! ξερο κροταλισμα απ ολες τις  μεριές σάν απανωτή κ-ηωτή

φούντωσε*" ̂ Οί* τ ί ,1® 14 ° '  .δν0ρω,^° , « Ρ ί χ τ η κ α ν  καί ή  α γω ν ία  τους
VI IIάΤΓ ς  VΓθ/ ί  ^  ^  ̂  ̂/εματες γερες. Μ έσα στους αδιανους όρομους σφύριζαν ο ί χοντρές σφαίρες τά 
κουρσουνια. κ ι επεφταν βάριες απραγες. Π ολλο ί ξαφνιάστηκαν. Δέν ή ξερ α ΐ αύτό τόν
του- Κ;· Α λ > ο ^ " " Ρα παΐδ,ά ·Ράλανε ΐά  κ^'άματα. καί π έσα ί σ τ ή ν ά γ Κ Γ τ ή  Γάίας °  ζ· Α λ λ ο ι πεσαν κάτω συ γ ια  να φυλαχτούν τάχα.

τής ώρα°ςπως ’’  Φ" σΐΚ' ' ’ μ" 0Ρ“  δ*  βασ™ε' ΙΓΟ* ι ’· £τσ' Καί Ράσ^ ξ ε  λ ίγο . Κάνα τέταρτο

ο. -γ Ί(· · / 'ν ΐν ΐ:'· Κα·νΐ:νας.δέν ήξερε Καί δέν μπορούσε νά μάθει. Κανένας δέν κοτοϋσε νά 
βγει οξω και να ρωτήσει νά μάθει. ' Απ'  τις χαραμάδες κο ίταζαν όξω ° Η σ υ ίία
αύτό ήτΓίν’όλη Φ ηβΓΡα- περνοι'σε κα ί δέ Ψ ηνόταν τίποτα. Μ ιά  κρυφή ελπίδα, πώς 
“  το , Ί ταν ολο. Φ οβισμένα, προσεχτικά ανοίγουν άργά-άργά τά παράθυρα καί ϋστεοα
χα ίροντα ι ™ ι“ β > & 01 ρε"? υ\: .  ΡΥ««νουν όξω κα ί μαθαίνουν. Μ αζεύονται καί
/α ίρ ο ν τα ι, που βλέπουν ο ενας τον αλλο, γερό. Στά παράθυρα, σ τίς  πόρτες βγαίνουν
ι ια ΚΙ (' ρ? 'ζ ί:ι Ί  “ φλουγή. ΙΊλ ιγ ια , περάσανε τ ίς  ώρες αυτές τ ίς  σκληρές Καί
Π ο ίο Τ  '  μα° α,νθ1,ν· * “ « εν·νε κα ί κακό. Τρεις σκοτωμένο, καί δυό λα^ω μέίοκ

γ,,- 0 ί  ΤΰΓ'ρκοι φύγαν. μά πήραν μαζί τους καί τούς προεστούς, τόν μπάρμπα
πήρανε μ αζϊ Ή ™ * *  Τ0 τόν κ λ η τ ο ί  τής δ η ^ χ ί Γ Κ ς

Η ίν α ^ ΐα ζ ί^ ™ ^ ^ !!·ν ί^ δ τ ι-^ τρ τη " ' Ρ ' ^ 0 ,̂ρκ01· λέε,, κατέβηκαν νά κάψουν τό χωρ,ό. 
/ '  31 τους τενεκεδες πετρολαδο κα, πανια γ ια  νά βάλουν φωτιά Μ ά ό "Α γ ιος

δεν τους άφησε. Εκανε μπροστά τους θάλασσα, πού δέν έβλεπαν λε'έ, μπροστά τ ό ί
πλια χωριο κα, σπ ιτια . Τάχασαν, τά μάζωξαν καί ξεκουμπ ί'στηκαν.“ Ε τ σ ^ % Ζ Ζ ε ■ 5

αντάρα κ ί ί ’ Πνήκτ ό ^ ^ ' ο ^ ί '" σ τ°· · ° ~ Τ Τ 0$ κα0άρ,σε ™λ«· Σκόρπισε ή αχταρα κα, β /η κ ε  ο  Η λιος. Ο Α γ ιος τους εδιωξε. Εκανε τό Οά,ια του Π η ) )η
ϋέσ“ νπ τΤ  Γ ταυρ°  τ<>,Ι·ς'η  Ε'·ας ε.1πε’ πώς τόν κ'α τ«λαβε, πού έτρεχε. “ Ακούσε λέει
ά λ λ ο ς Γ ΠΓ « Γ γ Π γ 1"  | Τ ν νύ π.ετο0σε ποι,λί· 0 ί  “ λλο > τόν κο ιτάξανε. Κι' άλλος ειπε. πω^ ειδε μ ιαν  αναλαμπή μες στό σκοτάδι τής κακίας ώρας.

Θ εό ίο ύ  τ Γ £ ω σ Γ ,ΐ! 'π < Γ τ ,ίαλθΓ,σ': 10 Ζ-Φ ' 0 ν“  προσεοκ η 0εΓ. Νά ευχαριστήσει τό 
'  ,τ°  εσωσ.ε απο την  καταστροφή και νά φυλάξει κα ί τούς προεστούς Μ ιά  

ν ,α  τόν Τ “ ξ ,“ ™ ’1 ί ξ “  ά" ' ^ '6·

Δεν άργησαν νά γυρίσουν κα ί ο ί προεστοί, κουρασμένοι, ξαγρυπνισ ιιένο ι ιιά 
Μ ά ϊο ύ ς  α φ ησ α νόΓη ! '° 1;- * κί:ι κο\' τούς πήγανε ε ίχανε κ. άλλους άπό άλλα χωρίά. 

Σ & 5 & Κ Τ  Η ταν χΕε ™ ™  ° ™ ''°  « « ■  —  «■»*·
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Τ ίς  άλλες μέρες τά πράματα πήγαιναν στό τέλος.
Τ ή ν  παραμονή τής Ά γ ια ς  Βαρβάρας ο ί χωριανοί παρακολούθησαν τη 

ναυμαχία, πού έκανε ό  ελλην ικό ς  στόλος με τόν τούρκικο  μπροστά στα Στενά. υ ι  
κανονιές άκούγονταν καθαρά κα ί πολλοί·.^-χώριζαν, λ εε ι, τ ις  ελλην ίκες  τ ις  κανονιές
τού 'Α βέρω φ άπ' τ ίς  τουρκικές. , ' , . .

Τ ή ν  ήμέρα τ '  ’ Α γ ιου  Ν ικόλα  ακούστηκαν άλλες κανονιές κα ι πυκνές τουφεκιες 
άπό κοντά, άπ ' τή μεριά τής Καλλονής. * Η ταν ό  πόλεμος. Βγήκαν στα δώματα και 
παρακολουθούσαν χαρούμενοι. Κ α ί πολλοί ξεκ ίνησ α ν  πανω απ τον Πλατυγωνα 
ψηλά στή  Ν τιβανή. 'Α π ό  κ ε ΐ βλέπανε τ ις  αναλαμπές που καναν τα κανόνια, 
πόλεμος βάσταξε δυόμισ ι μέρες μέ ήσυχες νύχτες. Σ τις  8 του μ ή ν α ς , ^ ^ μΡρΠ· 
Σάββατο, ο ί Τούρκο ι παραδόΟηκαν. Λπ το στρατό τους 800 το σκασαν κα ι πήγαν 
στά χωριά τους. πέταξαν τά σ τρατιω τικά  καί γ ίνανε χωριατες, οπως ηταν πριν τους 
Γπιστρατέωουν. Ο ί ά λλο ι 1.700 παραδόΟηκαν α ιχμάλω τοι. .

Ί  ο νησ ί ήταν τώρα λεύτερο. Σ ιγά -σ ιγά  ο ί ελλην ικές  άρχες μπαίνανε στα χωρία. 
18 νεκρούς κα ί 50 πληγωμένους ε ίχ ε  ό  στρατός.

Τό  -/ωριό ήταν τώρα ήσυχο κα ί λεύτερο. Η ζωή ξαναβρ ίσκει τόν Π α λ ιό , τό 
συνηθισμένο ρυθμό. Ο ί άνθρωποι άρχισαν νά πηγαίνουν σ τις  δουλιες ιουςοπ ω ς 
προτύτερα κα ί άπάντεχαν νά δουν τήν  ουσία της Λεφτεριας. Τα παιδια ξαναπηγα 
σ τό  σ κο λ ιό  καί γλύτωσαν άπ' τό βάσανο, πού τούς έκαναν τα τουρκικά  γραμματα.
Έ καναν λεύτερα κα ί φανερά τή  γυμναστική και τραγουδούσαν ελευτερα.

'Ω  λυγερόν κ α ί κοπτν.ρόν σπαθί μου 
κα ί σύ τουφέκι φλογερόν πουλί μου

Ό  'Αβέρωφ, τό μεγάλο ελληνικό πολεμικό καράβι μαζί μέ άλλα έξω άπό τό λιμάνι 
τής χώρας (Μυτιλήνη 8 Νοεμβρίου 1912)
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□ Ξεχωριστες μορφές
Α#*·

Ά π ό  τό Στ. Τζηλοιοη

Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν  Α Ν Ά Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ
Γεννήθηκε στό Μ ανταμάδο στά 1862. 

Τόν πατέρα του τόν έλεγαν Α να γνώ σ τη  
Α π οσ τό λου  καί τή  μητέρα του Ε λ ισ άβετ. 
Είχε μια αδερφή τήν Ά ν ν α  καί τρείς 
αδερφ ούς τό  Γιώργη, τό  Στρατή καί τόν 
Πρόδρομο.

Έ βγαλε τό Γυμνάσιο τής Μ υτιλήνης καί 
μετά πήγε τρ ία  χρόνια στό Πανεπιστήμιο 
τής Α θήνας όπου ακούσε γλωσσολογία 
καί λαογραφ ία  άπό τό Χατζιδάκι καί 
Πολίτη.

Γύρισε σάν δάσκαλος στή Μ υτιλήνη, 
μετά σ τό  Μ ανταμάδο, στήν Ά γ ια  Π αρα
σκευή, σ τήν Καλλονή σάν σχολάρχης τής 
Λειμω νιάδας Σχολής.

"Υστερα τόν βρίσκουμε δάσκαλο στή 
Σκαμιά. Έ κ ε ϊ υπηρετούσε σάν δάσκαλος 
ό γαμπρός του Κ. Σανίδης κα ί τού έκανε 
προξενιά μιά πολύ καλή κοπέλα τήν 
Π άτρα Κατραντζή, τήν όποία παντρεύτηκε 
κα ί απέκτησε δυό κόρες, τή  Μ αρία  καί τήν 
Πολυξένη. Έ ζη σ ε  έκεϊ μέχρι πού πέθανε 
στίς  16 Φ εβρουάριου 1916.

Σχετικά μέ τά  τελευτα ία  μαρτυρικά του 
χρόνια ή κόρη του κ. Πολυξένη Βασιλείου, 
μάς είπε:

« Η ταν μιά χειμωνιάτικη μέρα, μιά 
Κυριακή πρωί. Πλάτω νος καί Ρωμανού 
μάς έλεγε ό πατέρας μου νά θυμούμαστε 
(Σ.Σ. 18 Νοεμβρίου 1912). Σηκωθήκαμε 
νά πάει ή μητέρα στήν εκκλησία. Ό  
πατέρας έπινε τόν καφέ του μέ τίς 
παντούφλες. Βγαίνει νά πάει ή μητέρα 
σ τήν εκκλησία, γυρ ίζει πίσω καί λέει.

— Τούρκοι, τό χωριό γεμάτο Τούρκοι. 
Είναι ξένοι Τούρκοι, δέν είναι ντόπιοι.

Αύτή  τή στιγμή βλέπουμε κα ί πηδάνε 
άπό τόν τοίχο μέσα στήν αύλή. Χτυπούν 
τήν πόρτα.

Λέει ό πατέρας
— Γιατί χτυπούν έμάς;
Βγαίνει ή μητέρα κα ί τή ρώτησαν στά 

τούρκικα πού είναι ό άνδρας της.
—  Μ έσα είναι, τ ί τόν θέλετε;
—  Τόν θέλουμε. Θά τόν πάρουμε γ ιατί 

κάθε βράδυ διαβάζει έφημερίδες στά 
καφενεία κα ί άκοΰνε όλοι.

' Εκείνος άφησε τόν καφέ του μισό καί

*

7
' Ο Σπύρος ' Αναγνώστου καί ή υπογραφή του

ετρεξε νά ντυθεί. ' Εγώ τά έβλεπα κρυμένη 
κάτω άπ' τό τραπέζι. Τόν πήραν.

Τότε ήταν τά  φόβια καί καθόμαστε όλες 
οϊ οικογένειες μαζί. Μ αζί μας έμεναν ό 
θείος μου "Οθων μέ τήν οϊκογένειά του 
καί ό θείος μου Σωκράτης μέ τά  παιδιά 
του. Τρώγαμε μαζί. Κοιμόμαστε μαζί. Τό 
σπίτι μεγάλο.

Τόν πήραν, λοιπόν, έξω καί εμείς φοβό
μαστε γ ια τί ήταν άρρωστος· είχε τό 
άσθμα. Δ έν ήταν καλά στήν ύγεία του. Καί 
ή καρδιά του δέν ήταν καλά.

Οί θείο ι μου βγήκαν έξω νά μάθουν τ ί 
έγινε.
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Σέ λίγο γύρισαν κα ί είπαν.
— "Α χ! ό Σπόρος θ ' ά ν τέξε ισ ' αύτήτήν  

ταλαιπωρία; Δέσανε τά  μάτια  του μέ 
άλλους δύο, τόν Κων. Α να γνώ σ το υ  καί 
τό Σοφοκλή Σοφοκλέους, γ ια τ ί βρήκαν 
σημαίες σπίτια τους. Τούς πήραν στόν 
"Α γ ιο  Κωνσταντίνο.

Δέν μας είπαν ότι θά τούς τουφεκίσουν. 
Ά λ λ ά  έκεϊνοι τό ήξεραν.

Μ είναμε σπίτι καί περιμέναμε. Δ έν ξέρω 
πόση ώρα πέρασε.

Ακούσαμε φασαρία  στό δρόμο. Πήγα
με στό παράθυρο καί είδαμε νά φέρνουν 
τόν πατέρα.

"Ο ταν μπήκαν μέσα θυμάμαι πού άνοι
ξαν τό πουκάμισό του καί είδα τό στήθος 
του. Ή τ α ν  μελανό. Τόν χτύπησαν μέ τόν 
ύποκόπανο όπλου. Τούς άλλους τούς 
έδειραν πολύ. Τοϋ πατέρα μου μόνο μιά 
τοϋ έδωσαν. Μ ιά  άλλά στό μέρος τής 
καρδιάς.

Τό πώς σώθηκαν ήταν θαΰμα.
"Ο ταν ήταν έτοιμοι νά  τούς τουφ εκ ί

σουν μπήκαν μέσα στό χωριό δυό τοΰρκοι 
καβαλάρηδες καί τούς είπαν νά σταματή
σουν καί νά μήν πειράξουν κανένα, γ ια τί οί 
έλληνες κρατούν ομήρους καί θά τούς 
σκοτώσουν.

Έ τσ ι τούς ά φ η σ α ν  τελευτα ία  στιγμή. 
"Α μα είναι τυχερό!...

Οί άλλοι κάναν αιμοπτύσεις άπό τό 
ξύλο. 10  πατέρας δέν έφαγε πολύ ξύλο, 
άλλά θές ό φόβος, θές τό  άσθμα, θές τό 
χτύπημα στήν καρδιά άπό τότε έμεινε στό 
κρεββάτι.

Γιατρό δέν είχε τό  χωριό, φ έραμε άπ' 
έξω.

— Ή  καρδιά του, μάς είπε. Δέ θά 
μπορέσει πιά νά πάει σχολείο.

Έ μ ε ινε  στό κρεββάτι, δέν πήγαινε στό 
σχολειό.

Τότε τόν κατηγόρησαν γιά εγκατάλειψη 
θέσεως.

Ε κε ίνος  όμως πού ήθελε νά πάρει 
σύνταξη καί νά μάς εξασφαλίσει — είχε 
32  χρόνια δάσκαλος — άναγκάστηκε νά 
πηγαίνει στό σχολείο μ έ τ ' άλογο. Επ ειδή 
όμως οϋτε έτσι μπορούσε, άναγκάστηκε 
νά φέρνει τά  παιδιά στό σπίτι καί νά τούς 
κάνει μάθημα. Καί προσπαθούσαν ό θείος 
ό Πρόδρομος καί ό Μ ιχαλάκης ό Στεφανί- 
δης — πού τόν είχε προξενέψει ό πατέρας 
μου καί τόν πάντρεψε στή Σκαμιά — νά 
βγάλουν χαρτιά  ότι ήταν άρρωστος.

Τελικά πέθανε χωρίς νά πάρει σύνταξη. 
Πέθανε σ τίς  26  Φ εβρουάριου τό 1916».

Ά λ λ ά  δέ διάβαζε μόνο έφημερίδες 
μέσα στά καφενεία. Καί μέσα στό σχολειό, 
όπως λέει ό άγαπημένος του μαθητής 
Στρατής Μ υριβήλης, έκλεινε τήν πόρτα 

.Λ {κα ί τοός μιλούσε γιά τή λευτερ ιά  καί τή 
^ έ ρ α π ο ύ  τό έθνος θά τσάκιζε μ έ τά  όπλα 

τόν τοΰρκο καί θά ζοΰσαν όλοι οί Έ λλη 
νες ελεύθεροι καί δοξασμένοι σάν τούς 
προγόνους μας.

' Αληθινός πατριώτης κα ί μεγάλος έθνε- 
Υέρτης-

Ά λ λ ά  καί δάσκαλος ηταν μεγάλος, που 
άφησε πίσω του μιά σειρά άπό μεγάλα 
ονόματα τής Λέσβου. Μ αθητές του ήταν ό 
Μ ιχ. Στεφανίδης, ό Στρ. Μ υριβήλης, ό 
Στρατής Παρασκευαίδης, ό Μ άκιστος, ό 
Πρωτοπάτσης, ό Π. Νικήτας.

Παράλληλα μέ τό  τόσο κουραστικό 
έπάγγελμα τοϋ δασκάλου άσχολήθηκε καί 
μέ τή γλώσσα τής Λέσβου.

Γνωρίζοντας τέλεια  τίς  μεθόδους τής 
γλωσσολογίας — όπως γράφει σ ’ ένα 
γράμμα του ό Γερμανός γλωσσολόγος 
ΚτοίεΙτσιβΓ, καθηγητής στό Πανεπιστήμιο 
τής Βιέννης — μάζεψε ϋλη άπό τίς ρίζες 
της. Ά π ό  ποιμένες ορεσίβιους καί άπό 
γεωργούς άγροδίαιτους. Πήρε πληροφο
ρίες άπό φ ίλους του γιά τά ιδιώ ματα τών 
μεγαλύτερων χωριών τής Λέσβου. Τά 
χειρόγραφά του τά  στέλνει στό δάσκαλό 
του Χατζιδάκι γιά τό διαγωνισμό πού 
έκανε ή Γλωσσική Ε τα ιρ ία .

Π ίστευε ότι άν άποτύχαινε θά έμενε 
στή Γλωσσική Ε τα ιρ ία  γιά άσφαλή φ ύ λα 
ξη, σάν σέ Μ ουσείο, άρκετός εθνικός 
θησαυρός. Ά ν  πάλι είχε τήν τύχη τής 
βράβευσης τότε θά ήταν εύτυχής πού θά 
τοϋ δ ινόταν ή ευκαιρ ία μέ τήν έκδοσή 
τους νά προσφέρει σέ άρμοδιότερους 
άρκετή γλωσσική ϋλη καί γραμματική τής 
Λεσβιακής δ ιαλέκτου γιά συστηματική 
μελέτη τής γλώσσας καί τώ ν έθίμων τής 
Λέσβου

φ αντασ τε ίτε  τή χαρά του όταν παίρνει 
γράμμα τοϋ άνεψιοΰ του γ ιατρού Ιπ π ο 
κράτη Κ. Σανίδη, γραμμένο άπό τήν 
Α θ ή ν α  στίς 25 Μ αρτίου 1903  «έν βία», 
πού τού έγραφε ότι βραβεύτηκε τό  έργο 
του καί ότι ή βράβευση συνοδευόταν καί 
μέ χρηματικό ποσό 4 0 0  δραχμών.

φ α ντα σ τε ίτε  όμως καί τήν  άπογοήτευσή 
του όταν μέ τό  ίδ ιο  γράμμα μάθαινε ότι ή 
Γλωσσική Ε τα ιρ ία  δέν είχε «πρός τό 
παρόν» χρήματα γιά νά έκδόσει τό έργο 
του.

Εύτυχώς ό Σκαμιώτης φ ιλόπατρις Εύ- 
στράτιος Κ. Καλλιγέρης —  πού άπέκτησε
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χρήματα εμπορευόμενος στό Κάϊρο — 
συμπλήρωσε, μέ αρκετή δαπάνη, τό ποσό 
πού εϊχε μ αζευτε ί άπό δ ιάφορους συνδρο
μητές κα ί έτσ ι τά βραβευμένα χειρόγραφα 
έκδόθηκαν σέ βιβλίο μέ τ ίτλο  «Λεσβιακά» 
μέσα στό 1903.

Στις πρώτες σελίδες τοΰ βιβλίου άναφέ- 
ροντα ι τά  γλωσσικά ιδ ιώ ματα διαφόρων 
χωριών τής Λέσβου. Μ ετά  δ ίνετα ι κανονι
κή γραμματική τής γλώσσας.
Δ ιαβάζουμε

Έν. όνο μ. ή γναίκα
γεν. τ-ς γναίκας
αίτ. ντή γναίκα
κλ. ώ γναίκα

Πληθ. όνομ. ή γναίτσης
γεν. ντοΰ γνηκοΰν
αίτ. τ-ς γναίτσης
κλ. ώ γναίτσης

Α κ ο λ ο υ θ ε ί γλωσσάρι:
"Αγη (προστ. τοΰ  άγω) όγε, ϋπαγε~

' «"Αγη δά τώρα νά εϋρς χ ίλ ια  μα ντήλ ια  νά 
φράξς χ ίλ ια  στόματα» φρ. παροιμιώδης.

"Αγια  (τά) συνεκόοχικώς τά τ ίμ ια  δώρα 
τά προσφερόμενα κατά  τήν άνα ίμακτον έν 
τη  εκκλησία θυσίαν «Σκώνυν τ '  ~Αγια».

Μ ετά  τό  γλωσσάρι είναι τό τρ ίτο  βιβλίο 
(τρ ίτο  τμήμα  τώ ν «Λεσβιακών») πού υπάρ
χει συλλογή δημοτικών παραμυθιών, α ι
ν ιγμάτω ν καί κάθε είδος τραγουδιών.

Ακόμα καί μιά άνέκδοτη, μέχρι τότε,
Γιά νά γρα φ τούν  οι παραπάνω γραμμές πήραμε στο ιχεία  άπό τό β ιβλίο «Λεσβιακά» 

( Α θήνα  1972) κα ί άπό τήν  εισαγωγή πού έχει γράψει σ ' αύτό ό κ. Γ. Βολέτας.
Επίσης μεγάλη ήταν κα ί ή βοήθεια  τής κ. Π ολυξένης Βασιλείου τήν όποια 

έπ ισκεφτήκαμε μαζί μέ τόν άνόρα  τής έξαδέρφης της ' Ερασμίας καί γαμπρό τού παπα 
Πρόδρομου, κ. Κ. Τσέλεκα  (πραγματικός θησαυρός αυτός ό άνθρωπος)

Στήν επίσκεψή μας αύτή είχαμε κα ί μ ιά  ευχάρ ιστη έκπληξη: "Ο τα ν  ζητήσαμε άπό 
τήν κ. Π ολυξένη νά μάς δώσει ένα νράμμα τοΰ πατέρα της γιά νά φω τογραφ ίσουμε 
τήν υπογραφή του, εκείνη μάς έφ ερε μ ιά  ολόκληρη τσάντα  μέ τό  άρχεϊο τοΰ πατέρα 
της, πού επ ιτέλους είχε έπ ιστραφεϊ σ τήν οίκογένειά  του. Ε κ ε ί ήταν κα ί τά ύπόλοιπα 
χειρόγραφα τοΰ Σπύρου τά όποια δέν τολμήσαμε νά χρησιμοποιήσουμε εμείς, άπό 
σεβασμό στό έργο τοΰ κ. Β αλέτα  πού άνάστησε τούς ' Αναγνώ στηδες καί πού πίστευε 
ό τ ι τά  χειρόγραφα αύτά  θά  βρ ίσκονταν μ ιά  μέρα καί έκανε άγώνες γιά νά γυρ ίσουν τά 
άρχεϊα τοΰ Σπύρου σ τήν  ο ίκογένειά  του.

πραγματεία τοΰ άγαπημένου του άδελ- 
φοϋ Πρόδρομου (τοΰ σοφοΰ εκείνου 
συγγραφέα τής «Ματωμένης άρχοντοπού- 
λας» παπα-Πρόδρομου) γιά τήν κούνια.

,'Μΐϋχικά τό χειρόγραφα τά  εϊχε κατα τά 
ξει ’θ έ  6 βιβλία, άλλά φοβήθηκε τόν όγκο 
καί έστειλε γιά τόν διαγωνισμό μόνο τρ ία 
συγχωνεύοντας τά ύπόλοιπα σ ’ αύτά.

Πόσος πλούτος όμως έμεινε κρυμμένος!
' Εκτός άπό τά «Λεσβιακά» είχε έκδόσει 

τό 1886  τή «Συνοπτικήν περιγραφήν τής 
νήσου Λέσβου».

Α κ ό μ α  σάν σχολάρχης τής Λειμωνιά- 
δας Σχολής ζητούσε συνδρομητές γιά νά 
έκδόσει ένα βιβλίο γιά τό γάμο στή Λέσβο.

Δημοσιεύτηκαν πολλές εργασίες του σέ 
δ ιάφορα περιοδικά τής Μ υτιλήνης καί τής 
Α θ ή να ς .

Μ έ τίς πολλές γλωσσικές μελέτες του 
κατόρθωσε νά γίνει κα ί μέλος τής έπιστη- 
μονικής ετα ιρ ίας Α θηνώ ν.

Μ εγάλος πατριώτης, μεγάλος δάσκα
λος, μεγάλος γλωσσολόγος, άγωνίστηκε 
νά απελευθερωθεί ή πατρίδα του, νά 
μορφώσει τούς "Ελληνες, νά προστατέψει 
τή γλώσσα μας, τή μαγιά τού ελληνισμού, 
άπό μερικούς πού θέλουν νά τή θεωρούμε 
βαριά.

Ε κε ίνος  πλήρωσε γιά ό λ ' αύτά μέ τή 
ζωή του.

Σέ μάς μένει ένα χρέος άπέναντί του.

' Η κ. Πολυξένη Βασιλείου καί ό 
κ. Κ. Τοέλεκας μέ τό αρχείο τού 

Σπύρου οτά χέρια τους
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5 Γράμματα καί πρόσωπα

Λ Ι -  ν

Σ τ ή ν  ό φ τ ε λ ιά  τ ο υ  χ ω ρ ίο υ

Χρυσή βραδιά καλοκαιριού!
Εις τή μ^κρή πλατεία τοϋ χωριού, 
όπου τής βρύσης τρέχει τό νερό, 
στόν ϊσκιο όπου ρίχνει ή όφτελιά  
τά γεροντάκια, π ' άφησε ή δουλειά, 
τόν περασμένο κουβαλούν καιρό.

Μ έ σκούφια στό κεφάλι ή σαρίκι, 
στό σκεβρωμένο χέρ ι δεκανίκι 
μοιάζουν καινούργιοι ραψωδοί.
Καί είναι τού χωριού ή έποποιία 
ή καθεμιά παλιά των ιστορία, 
πού περασμένα πάθη τραγουδεϊ...

Σημαίνει αγάλια ή καμπάνα τής εκκλησίας 
παράκληση έσπερινή τής Παναγίας 
κα ί κάθε γέρος πρώτος ξεκινά.
Τήν περασμένη του γαλήνη άφίνει 
κα ί στήν ούράνια περπατεϊ γαλήνη 
κα ί τό παρόν άγνώριστο περνά...

Ποιος θέλει μ ιά  στιγμή ζωής παλιάς;
Στόν ϊσκιο άς έλθει τής όφτελιάς, 
εις τή μ ικρή πλατεία τού χωριού.
Εκεί τής βρύσης τρέχει τό νερό 

κα ί ψ ιθυρίζει άλλονε καιρό,
Χρυσές βραδιές καλοκαιριού.

+ Σταύρος ΠαρασκευαΊδης
Μ αντσμάόος. Α ύγου σ τος  1929

Σταύρος Γ. Παρασκευαίδης

„ „  τό 1895  στό Μ ανταμάδο καί πέθανε στίς 11.11 78 στη
Μ υτιληνη . 1
π Γ .ζ Τ01̂  _Μα νταναδιώτη Έ λληνοδάσκαλου Γιώργη καί τής Αννας 
Προδρόμου, ήταν γνωστός στό χωριό μέ τόνομα τής γιαγιας του 
«Δ ιαμαντελ »>. Η επωνυμία αύτή δείχνει συνάμα καί τήν εκτίμηση κι άγάπη



των συγχωριανών του, για τόν ακέραιο κα ί αδ ιάφθορο χαρακτήρα του καί τήν 
έμφυτη  ευγενεια κα ί καλοσύνη του.

Τελείωσε τό Γυμνάσιο Μ υτιλήνης τή χ ^ ι ά  τής,απελευθέρωσής της απ 
τούς Τουρκους (σχολ. έτος 1 9 1 2 -1 3 Λ κ ά ί μετά έγινε δάσκαλος στό 
Μ ανταμαδο. Στρατεύτηκε καί ύπηρέτησε τήν εμπόλεμη Πατρίδα απ’ τ ό ν Α '
I Ιαγκοσμιο Πολεμο ως το Β πάντα στήν πρώτη γραμμή κα ίσ τή  Μ ικρασιατική 

Εκστρατεία τιμηθηκε με τό χρυσό άριστεϊο άνδρείας.
Σπούδασε φ ιλο λογ ία  στήν Α θ ή ν α  καί ύπηρέτησε ώς Καθηγητής στό 

Αμερ ικάνικο Κολλεγιο Θεσσαλονίκης, στό Δ ιδασκαλείο Σερρών, στή 
Μ υτιληνη  και Λήμνο. Τό 1940  τόν βρίσκει Γυμνασιάρχη στήν Κομοτινή 
ξαναστρατευετα ι κα ί πολεμά στό Μ ακεδονικό μέτωπο καί μέ τή συνθηκολό
γηση τοποθετείτα ι γιά λίγο στήν Α θ ή ν α  καί μετά ξαναγυρίζει στή Μ υτιλήνη 
τ ^ Τ ^  ° ΤΟ Γυμνάσιο Ά ρ ρ ένω ν  άπ - όπου καί συνταξιοδοτήθηκε

. χ ,Χπίϊ ρξ.ε οχ· μόνο βαθύς κάτοχος τής Επ ιστήμης του Παιδαγωγός, 
αλλα και αληθινός Δασκαλος, πού μίλαγε στούς μαθητές κα ί μέ τό 
παραόειγμα του. Μ ια  ζωή αψεγάδιαστη «κατ' άρετήν» βιωμένη, ένα μοναδικό 
συντα ιρ ιασμα θεωρίας και πράξης, μιά έμπράγματη φ ιλοσοφ ία  καί ' Ηθική 

Ασχολήθηκε και με τήν Ισ το ρ ία  τού Μ ανταμάδου κα ί γενικότερα τής 
Λέσβου και έκτος απ τις μερικες μελέτες του άφησε καί τό έργο «Έπιβίωσις 
του Αρχαίου Ελληνικού βίου έν Λέσβω» (Μ υτιλήνη 1956).
. . .χ.€' Αφήσει άρκετό άνέκδοτο ύλικό άπό λόγους, μελέτες, μεταφράσεις
απ τα  Αγγλικά κα ί Γαλλικά (Λη Μ άστερς, Πόε, Μιρώ).

« Ο Σταύρος»  
Μ ιά ξεχωριστή  

μορφή

Ό  Στ. Π αρασ κευα ίδης  σάν 
αξιω ματικός (1923) καί σάν 
Γ υ μ να σ ιά ρχης  (1960)
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6 Τά θκά μας

ΓΙΑΒΑΣ — ΓΙΑΒΑΣ
Υ π ίνΟ υ μ ίζο υ μ ε  α το ύ ς  ά γα π ητούς  μ α ς  ά ν α γ ν ώ ο κ ς  ό τ ι τά  σ0ι<0·-.να Ζ — Ξ — Σ  κα ί Ψ. ό τ α ν  π ρ ο φ έρ ουντα ι 

π αχιά , τά  α η μ ί ΐώ ν ο υ μ ϊ π άντα  κ< φ α λ α ϊα  ί ί τ ί  ο τ ή ν  άρχή, α τ ό  μέσ ον η σ τό  τέλ ο ς  κάθ€ λέξης, γ ιά  ϊΰ κ ο λ ία  σ τή  
π ρο φ ορ ά- — Π α ρ α ό ίϊγ μ α τ α :  Μ α τΖ ό ρ α . μα Ζ ί. Ξ ίφ τ ιρ α ς . μ ιΞ ά ρα . τΣ α κμά κ, κμά Σ , τα ψ ί.

ΚουΣπέντι χρουνοϋ ήνταν το τισ οϋ  πού πάϊτΣι σ ' ν ' Α μ ερ ικ ή , ή Μ ήτρους, ά  δ ε ϊ ντ τύχ(ι) τ 
Δ ο ύ λ Ίψ ι χρόνια  βαριά δλιά , νά πλύν(ι) πιάτα μές τά  κατόγεια. εϊκουΣ σκαλουπάτια κάτου άμ 
ν τ ' γή. Ή  νού σ τ τΣ ί γι' καμός τ '  ήνταν ά ξιπ ιρσέΨ καμπόσα παραδέλια τΣ ί ά γυρίΣ  στοϋ 
χουρ ιό  ά μυρ ίΣ  ντούν άΣτΣ ίστ, ν τ ' ρήγαν(ι), ντούν άβαγιανό, τ '  ν άστβιά τΣ ί ά βρεϊ τΣ ί καμμιά 
κουπ ιλούδα ά Σ μαζουχτεϊ ά κάν(ι) ν(ι)κουτΣυριό ή καύμένους.

Τά τά λα ρα  τά ξιπέρσιψ ι τΣ ίνους... μό τά χρουνέλιατ π ιράσαν'... Πάτσει τά ΪΞήντα· ΒάΖ 
τοΰ  λοιπόν τά παραδέλια  τ - σ τ τΖέπ τ '  τΣ ί τοΰ δίν(ι) γιά  ν τ ' πατρίδα..

Ή ν τ α ν  μπαχάρ, ή γή  καταπράΣιν(ι), γ ί σ κουρδαλο ί τσ ίρ ιζαν τΣ ί τΣλιόνταν μές τοΰ χώμα, 
οϋλους ή κόσμους χαίρουνταν...

Ά μ '  ν τ ' ν τα λ ίκα  τ '  Προυκόκ κατέφτΣει πρώτα στοΰ Λ(ι) νόχουμε ά μυρίΣ ντούν άΣτΣίστ

τΣ ί ν το ύ ν  άβαγιανό που τούχει τάμα, ταπέ κατέφτΣ ι άγάλια-γάλια  σ τοΰ χουριό.
Στοϋ κα φ ινέ το ύ ν  καλουσουρ ίσαν, το ύν  τρατάραν καίβέ. Μ αθέφ τΣ ι σ ' οΰλου τοΰ χουριό 

πούς ή Μ ήτρους ϊφ ιρ ι πουλλά τάλαρα, έν άργπσι ά τ '  κ ά ν 'ιν  τΣ ί προυξινιές. ΤΣίνου πού 
θ ιλ ι... Μ ό  βάστα μπάζα, ϊσαμ πού πέτυχι μιά κουΣπ ιντάρα κουπιλούδα, όμουρφ  τΣ ί γιμάτ- 
γ ιμάτ.. τοΰ  Μ α ρ γ ' έλ(ι)...

Π α ντρ ιφ τούκα ν, κάναν γάμου τρανό, μ ί τ σ ' μουσικές, τσ ' μ ιζέδις τά πιουτά, τοΰ κ ισκέκ. 
Ξμ ιρουθούκαν σ ' ΤΣαντήρα. Ντοϋ πρώτου χρόνου τούν πιράσαν όμουρφα τΣ ί καλά... Μ ά  ν τ ' 
καλουπέραΣ πού εϊχει σ ν ' Α μ ε ρ ικ ή  έ τ ν ' ϊβρει έδιου. Πράσα ,κτΣά, άρβύθια , καμμιά ρέγγα, 
μπαζίνα τΣ ί ντουμα τουσ α λά τα , έφ τα  ήνταν τά  φαγιά  ντουν... "Εδιου έν εϊχει τσ ικουλάτις, 
σ αντου ϊτσ ια  μπ ιφτέκια , κουρμπ ίφ ια, λουκάν(ι)κα, μσρμιλάδις... Γο ίχα σ ά π δ ιςσ φ άζσ νμ ιά  βου- 
λά ν τ ' βδουμάδα  τΣ ί τ '  σαρακουστή καθιόλ. Μ άγκουσ ι γ ί καύμένους. Τοΰ λου ρ ί κάθα μέρα 
τοΰ έσφ ιτΖ ι. Κ ατήρτι γ ί φουκαράς. Τοΰ παντιλόν(ι)τ φ ά ρ δ υ ν 'ι,  τοΰ πκάμσουτ τά  ίδ ια . Τά στμό- 
ν ια τ έ ντούν άκούγαν πλιά σάν ίπρώτα. "Α μα  ν ' ϊκ α τ έ β ιν Ί σ ' ΤΣαντήρα νά πγεϊ τοΰ κουνια- 
κέλ(ι)τ, έν εϊχει τα κά τ ν ' ό ν ' ηβεϊ τά  σκαλέλια  νά πά στοϋ σ π ίτ ' τ. Ή ν τ α ν  βλέψ τΣ ί γή  παντριγιά.

Έ μ  τοΰ Μ α ρ γ 'έλ (ι)  πού ήνταν στά  νειά τα  τ ' ;  τΣ ί ή θ η λ 'ε ι τΣ ί ν τ ίν τ ιρ λ Ί  κάθα λίγου; ΤΣός 
έκα ν ' ει κουράγιου  ά τ ' φχαριστήΣ, μά έν ήνταν σάν ίπέρΣ. Πουλλές φουρές έκ α ν ' ι πούς εϊχει 
δλ ιά  γ ιά  νά π ιρνοΰν καμπόσις μέρ ις νά ξικουράζιτ ι. "Υστπρα έκα ν ' ι τιμπίχ(ι) σ τοΰ Μ α ρ γ ' έλ(ι) ά 
ξ ικουραζόντιν  τ σ ' ΤΊτάρτις τΣ ί τσ ' ΠαραστΣ ιβιές γ ια τ ί ε ϊν ' ι  άμαρτίγ ια ... ΤΣίν(ι) έ το ΰ  καλάρισι. 
Ή θ ιλ Ί  τΣ ί καλά κάθα λ ίγου ... Τ Σ ό ς έ κ α ν Ί  κουράγιου, έμ άρχίν(ι)σι πλιά νά παραδίν(ι). Αμα 
τ σ ' εϊπει ά κ ά ν 'ιν  ξικουραΣά τοΰ Σαραντάμ ιρου, αρχίσει π όλ 'ιμους  μές τοΰ  σπίτ. Τοΰ 
Μ α ρ γ 'έλ (ι)  ήνταν πουλύ νταβρατζμένου. "Ε ν τ 'ο υ ν  ά φ ν 'ε ι ά ξ ικουραστεϊ τΣ ί κουμάτ.

'Ά μ α ν  ίκάναν τοΰ γιούν(ι) τΣ ί τιλειώ ναν, τό τ ι τοΰ Μ α ρ γ 'έλ ι ΰσ τιρα  άπί κομάτ φώναζι... 
Μ ήτρου , άντι π ά λ 'ι!  Μ ήτρου... άντι π ά λ 'ι!  ΤΣός τσ ' ϊλ Ί γ ε ι. . .  Ό χ ( ι)  Μ α ρ γ 'έλ ιμ ... ΓιαβάΣ... 
γιαβάΣ... γ ιαβάΣ-β ιαβάΣ... κ ά ν 'ι κουμάτ άπουμουνή... Σύ πλιά τά  θέλ(ι)ς ούλα μιά τΣ ί καλά. 

Εμ τό τ ι έ θ α ν ' άπουμείν(ι) πλιά τίπουτα τΣ ί γ ιά  ταχιά... ΓιαβάΣ... γιαβάΣ!!
"Εφτου γ ίνταν κάθα  λίγου. Ά π ό κ α ν Ί  πλιά γ ι '  άθριπους. Ί δ ι τ Σ '  άπούδι, τοΰ σκέφτΣ ι άμ 

ντή μιά τοΰ  σ κέφ τΣ ι άμ ν '  άλλ(ι), άπουφάίσει ά ν τ ' ξ ιφ ουρ τουθεϊ ά γλυτόΣ  μιά τΣ ί καλά γί 
ζα β α λ ή ς .

"Ενα πουρνό τοΰ λοιπόν, άκρυφ ά -κρυφ ά  Σκόντι τΣ ί παέν(ι). Ν τούν είδαν στοΰ δρομου τΣι 
π ά ϊν 'ι μπρούς τ '  Λ αγκάδα  γ ιά  τοΰ Γ ιν ί Λ ιμάν(ι). "Υστιρα  μαθέφ τΣ ι πούς μπαρκάρσι γιά τ 

Α ιβ α λ  ί. Εν ίξανακούΣτΣ ι πλιά. Α Ρ Τ Ρ Δ  Λ ΙΟ ΤΗ Τ
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Ταξείδια... Εντυπώσεις... Σκέψεις..
Ά π ό  τόν Π αν. Στυλιανίδη

Πηγαίνουμε άπό τό ' Ηράκλειο Κρήτης πρός 
τή Χερσόνησο, μιά τουριστική παραθαλάσσια 
τοποθεσία μέ τό γραφικό της λιμανάκι, καί λίγο 
πριν φτάσουμε στήν άμερικανική βάση, βρίσκε
ται τό «Κουβοχώρι».

Πήρε τήν ονομασία του άπό τό δημιουργό καί 
ιδιοκτήτη του. «Κοΰβο», ψευδώνυμο (παρα
τσούκλι) τού κ. Χρυσάκη.

Άνθρωπος δραστήριος, αεικίνητος, δημι
ουργικός φίλος τοΰ καλού κσί τού ώρπίου. ό κ 
Χρυσάκης ριΧί,Γϋνώΐ Ι , ι * }  
τοποθεσία'σέ πραγματικό επίγειο παράδεισό.

Τριάντα περίπου μικρά σπιτάκια, χωμένα 
μέσα στό πράσινο, φιλοξενούν κάθε χρόνο 
ισάριθμες κρητικές οικογένειες παραθεριστών.

Ο δεντρόκηπος μέ τά όπωροφόρα δέντρα, 
τό άμπέλι, ό λαχανόκηπος, οί άνθόκηποι, τά 
μπουστάνια, οί μπανανιές, όλα φροντισμένα καί 
περιποιημένα, διαδέχουνται τό ένα τό άλλο.

Μικροί δρομίοκοι άνάμεσά τους έπιτρέπουν 
στους περιπατητές ν ' άπολαμβάνουν τήν 
ομορφιά τους καί νά γεύονται, έλεύθερα, τούς 
γλυκούς καρπούς τους.

Μιά ολόκληρη περιοχή είναι άποκλειστικά 
αφιερωμένη στά παιδιά, όπου, έλεύθερα καί 
χωρίς κανένα άπολύτως κίνδυνο, μπορούν νά 
τρέξουν, νά πηδήσουν, νά παίξουν ξένιαστα.

Παράδειγμα

για σωστό

παραθερισμό

Τά παιδιά γυρίζουν έλεύθερα σ' όλο τό 
χωριό, κόβουν καί τρώνε ό,τι λαχταρίσει ή 
καρδιά τους, περιποιούνται τά λουλούδια καί 
πρόθυμα προσφέρουν τή βοήθειά τους στις 
διάφορες δουλειές- τού χωριού.

Ά τεκνο  τό ζεύγος «Κούβου», λατρεύει 
κυριολεκτικά όλα τά παιδιά καί προσπαθεί νά 
προσφέρει σ' αύτά τή χαρά καί τήν άγάπη πού 
τόσο λείπει άπ' τό σημερινό μας κόσμο.

Μιά άρκετά εύρύχωρη οικογενειακή ταβέρνα 
δέχεται κάθε βράδυ τούς παραθεριστές καί 
τούς προσκαλεσμένους τους γιά κοινό δείπνο.

Τό κέφι, ατίς οικογενειακές αύτές συγκεν
τρώσεις, τροφοδοτεί ό κ. Χρυσάκης καί ή 
πάντα πρόσχαρη σύζυγός του μέ τά ώραία τους 
άνέκδοτα, τά άθώα πειράγματά τους καί τις 
παλιές νοσταλγικές καντάδες.

Σ ' αύτό τόν έπίγειο παράδεισο είχαμε τήν 
τύχη νά βρεθούμε ένα καλοκαιριάτικο άπόγευ- 
μα, προσκαλεσμένοι άπό μιά φιλική οικογένεια 
παραθεριστών.

Θά μάς μείνουν άξέχαστες οί λίγες ώρες 
πού περάσαμε έκεί.

Καλό θά ήταν αύτό τό όποιο άρχισε ό κ. 
Χρυσάκης στή Κρήτη νά γενικευθεί, γιά νά 
γίνουν οί διακοπές όλων τών έργαζομένων 
πραγματικά εύχάριστες.

Θά μπορούσε γι' αύτό ν ' άναλάβει πρωτο
βουλία, μέ τόν Ε.Ο.Τ., τό ίδιο τό κράτος. ' Αλλά 
άκόμα καί οί διάφοροι Σύλλογοι, ή έκκλησία, οί 
διάφοροι οργανισμοί κλπ.

Φανταστείτε πόσο όμορφα θά περνούσαμε 
τά καλοκαίρια άν ό Σύλλογός μας διέθετε μιά 
παραθαλάσσια έκταση στό Μανταμάδο, πού θά 
τή διαμόρφωνε σέ οικισμό μέ τοπικό χρώμα 
καί τά σπιτάκια του θά ήταν άποκλειστικά γιά τά 
μέλη τού Συλλόγου μας καί τις οίκογένειές 
τους.
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8

’ Ενέργειες

καί γνώμες

άπ’ αϋτούς πού

άσχολήθηκαν

μέ τό Μουσείο

Μανταμάδος 23-1 -80 
Πρός

ΤόΠεριοδικό «ΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΚΑ» 
Τοϋ Συλλόγου Μανταμαδιωτών Λέσβου 

«Ο Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Η Σ »
' Αθήνα

Χαιρετώντας μέ χαρά τήν κυκλοφορία τοϋ 
πρώτου φύλλου τοϋ έγκριτου περιοδικού σας 
«Τά Μανταμαδιώτκα».

Θέμα: Μουσείο
’·γ \  '

Αισθανόμαστε τήν ύποχρέωση νά συγχαρού
με τόν σύλλογό σας, γιά μιά άκόμη φορά, διότι 
άν καί τά μέλη του βρίσκονται μακριά άπό τήν 
άγαπημένη τους γενέττειρα δέν παύουν έμ
πρακτα νά δείχνουν τήν άγάπη τους, γιά τό 
χωριό καί νά ένδιαφέρονται γιά τά πολλά καί 
ποικίλα προβλήματά του.

Στήν πρώτη κυκλοφορία τοϋ περιοδικού σας 
καί στή σελίδα Προβλήματα... Προτάσεις... 
είδαμε νά άναφέρετε ένα άπό τά πολλά 
προβλήματα τοΰ τόπου μας, τήν ίδρυση ' Εκ
κλησιαστικού Λαϊκού Μουσείου.

Τό σχόλειό σας αύτό μάς δίνει τήν εύκαιρία, 
νά γνωρίσουμε σέ σάς καί στούς φίλους 
άναγνώστες τοΰ περιοδικού σας, δ,τι άφορά 
πάνω σ' αύτό τό θέμα.

Τό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο των Παμμεγί- 
στων Ταξιαρχών Μανταμάδου, μετά άπό τις 
άναγκαϊες έργασίες, πού έπρεπε νά κάνει 
στούς δυό Ναούς τοΰ Μανταμάδου (Εσωτερι
κές έπιδιορθώσεις, έσωτερικοί έλαιοχρωματι- 
σμοί Ναών, άναπαλαίωση τών βορεινών κελλιών, 
άλλαγή έξ  ύπαρχής τής στέγης τοΰ Ναού τών 
Ταξιαρχών κ.λ.π.) διαπίστωσε τήν άπόλυτη 
άνάγκη ίδρύσεως ' Εκκλησιαστικού καί Λαϊκού 
Μουσείου εις τό προσκύνημα.

Ή  ίδρυση αύτή τοΰ μουσείου είναι πολύ 
άναγκαία, διότι δχι μόνο, όπως άναφέρετε στό 
περιοδικό σας, οί θησαυροί τοϋ προσκυνήματος 
είναι κρυμμένοι καί κινδυνεύουν άπό κλοπή, άλ- 
λά καί ένα σωρό πλούτος Λαϊκής Τέχνης τοϋ 
χωριού μας, καθημερινώς έξαφανίζεται άπό 
έπιτηδείους πλανοδίους, άντι εϋτελοϋς ποσοϋ.

"Ολα αύτά τά άντικείμενα Λαϊκής τέχνης τοϋ 
χωριού θά μπορούσαν, άν ύπήρχε Μουσείο, νά 
περισωθούν μέσα σ' αύτό, πού θά ήταν καί ό 
φύλακας τής έκπολιτιστικής Ιστορίας τοΰ 
χωριού μας.

Τό 1975, τό Εκκλησιαστικό συμβούλιο μέ 
έγγραφό του, διά τής Ίεράς Μητροπόλεως 
Μηθύμνης, ζήτησε άπό τό ' Υπουργείο Πολιτι
σμού καί ' Επιστημών τήν άδειαν ένάρξεως τών 
έργαοιών, διά τήν άναπαλαίωση τοϋ Πύργου τών 
Ταξιαρχών (καμπαναριό) καί τήν μεταοκευή 
αύτού σέ Μουσείο.

Τό Υπουργείο μάς ζήτησε μελέτη άπό 
μηχανικό, τήν όποια καί ύποβάλαμε. Μετά άπό 
λίγο μάς ζήτησε συμπληρωματική μελέτη, τήν 
όποια καί αύτή ύποβάλαμε. Άπό τότε δέν



πήραμε άπάντηση. Παρά τήν μεγάλη μας 
επιθυμία νά άρχίσουμε τό έργο μας αύτό δέν 
μπορέσαμε, γιατί ό χώρος έχε ι άναγνωρισθεί 
ιστορικό διατηρηταϊο μνημείο καί άπαιτεΐται 
έγκριση τοΰ ' Υπουργείου, γιά κάθε έργασία.

Τό 1978,16 Αύγούστου καί μέ άριθ. Πρωτοκ. 
25 έπανερχόμεθα καί ζητάμε άπό τό ' Υπουρ
γείο ( ' Εφορεία ' Αρχαιοτήτων) τήν άδεια ένάρ
ξεως εργασιών.

Μάς έπισκέφθηκε ή διευθύνουσα ' Αρχαιολό
γος τοϋ Μουσείου ΧΙΟΥ, ε ις  τό όποιο καί 
υπαγόμαστε περιφεριακώς, καί μας είπε: «Εις 
τόν φάκελον τοϋ Ναοϋ σας, πού έχει ή 
υπηρεσία μου, φαίνεται έγκριμένη ή άδεια 
ένάρξεως τών έργασιών καθώς καί χρηματική 
ένίσχυση, γιά τήν κατασκευή τοΰ Μουσείου.

Καταλαβαίνετε τήν έκπληξη τήν δική της όσο 
καί τήν δική μας, διότι ή έγκριση αύτή δέν 
κοινοποιήθηκε. Ούτε σέ μάς, ούτε καί στήν 
Μητρόπολη.

Μάς ύπεσχέθη δέ, ή διεθύνουσα, νά ένεργή- 
ση, ώστε ή ύπογραμμένη, ύπό τοϋ κυρίου 
Ύπουργοϋ Τρυπάνη, μελέτη ένεργοποιηθεί 
καί άρχίσουμε τις εργασίες.

Μετά άπό άρκετό χρόνο καί ένώ δέν είχαμε 
πάρει καμμιά άπάντηση, πάλι διά μέσου τής 
Μητροπόλεως, άποτανθήκαμε στό ' Υπουργείο 
Πολιτισμού καί έπιστημών. Τήν 14 Μαρτίου 
1979 καί μέ άριθμό Πρωτ. 10, ζητήσαμε έκ  νέου 
τήν ύπογραφή άδειας ένάρξεως τών έργασιών 
καί τήν κατά δύναμη χρηματική ένίσχυσή του, 
γιά τήν κατασκευή τοϋ Μουσείου.

'Ελάβαμε μόνο ύπόσχεση.
Έπανερχόμεθα καί πάλι στήν Εφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στίς 7 Απριλίου 
1979 μέ άριθμό Πρωτ. 15 καί τονίζουμε τήν 
άμμεση άνάγκη τής ίδρύσεως τοϋ Μουσείου, 
διότι οί ' Αρχαιολογικοί Θησαυροί τοϋ προσκυ
νήματος κινδυνεύουν άπό φθορά καί κλοπή.

Δέν πήραμε άπάντηση.
Στίς 12 Νοεμβρίου καί μέ άριθμό Πρωτ. 38 

μάς ζήτησε ό Σεβ. Μητροπολίτης νά άναφέ- 
ρουμε τις ένέργειές μας σχετικά μέ τό 
Μουσείο. ' Υποβάλαμε τήν άναφορά μας πρός 
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας, ό ό
ποιος μέ έγγραφό του τήν 16 Νοεμβρίου 1979 
καί μέ άριθμό Πρωτ. 985 Μητροπόλεως Μη
θύμνης, συνυπέβαλε εις τό '  Υπουργείο Πολι
τισμού καί τόνισε τήν άμμεση άνάγκη τής 
έγκρίσεως καί κατασκευής τοϋ έν λόγω Μου
σείου.

Μέχρι στιγμής δέν έχουμε πάρει καμμιά 
άπάντηση.

Μετά άπ' όλα αύτά άποφασίσαμε νά στηρι
χτούμε καί πάλι, όπως πάντα στήν βοήθεια τών

Αρχαγγέλων μας, καί τις δικές μας δυνάμεις 
καί άρχίσαμε τις έργασίες τής άναπαλαιώσεως 
τοϋ Πύργου καί τήν μετασκευήν αύτοϋ σέ 
Εκκλησιαστικό Λαϊκό Μουσείο.

Πιστεύουμε καί είμαστε αισιόδοξοι πώς μέ 
τήν βοήθεια τών Αρχαγγέλων καί τών Χρι
στιανών μας, σύντομα θά στεφθεί μέ έπιτυχία 
καί ή προσπάθειά μας αύτή, όπως καί οί

προηγούμενες, γιά τό καλό τοϋ Προσκυνή
ματος καί τοϋ Χωριού μας.

, ^  Μετά τιμής
^  -Τό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
τών Παμ. Ταξιαρχών Μανταμάδου

Υπογραφές τοϋ Έκκλησιαστικοϋ 
Συμβουλίου Μανταμάδου
Οικονόμος Εύστράτιος Δήσσος 
Εύστράτιος Τζάννος 
Παναγιώτης Συριτέλης 
Εύστράτιος Μπαλής 
Ιωάννης Καραντενεζλής

Έ ν Μανταμάδω τή 6η Ίανουαρίου 1980 

Πρός
Τόν Σύλλογον Μανταμαδιωτών Λέσβου 

«Ο Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Η Σ »  
Περιοδικόν «Τά Μανταμαδιώτκα» 

Φειδίου 14-16 
Εις Αθήνας 

Μέ ύπερηφάνειαν, συγκίνησιν καί πολλήν 
χαράν άνέγνωσα τό πρώτον τεύχος τοϋ Περιο
δικού σας «Τά Μανταμαδιώτικα». Έπιτρέψατέ 
μου νά σας συγχαρώ μέσα άπό τήν καρδιάν μου 
καί νά εύχηθώ έπιτυχίαν καί συνεχή έκδοσή 
του. ■ Η φωνή σας μοϋ είναι τόσον γνωστή καί 
ζεστή ώστε νά μήν τήν θεωρώ μακρινόν 
άπόηχον άλλά συζήτηση καί έγκάρδια συνομι
λία άπό κοντά.

Δέν έχει τόση σημασία τό γεγονός ότι 
χωρισθήκαμε. Σάς αίσθανόμεθα τόσον κοντά, 
όπως άλλωστε κι έσεϊς όλους έμάς έδώ. 
Σημασίαν έχει νά συναντώμεθα. Νά άντιμετω- 
πίζουμε άπό κοινοϋ προβλήματα τοΰ τόπου 
μας, ό όποιος είναι πλούσιος εις παράδοσιν, 
πνευματικότητα καί πολιτισμόν. Νά προγραμ
ματίζουμε καί νά έκτελοΰμε έπίκαιρα καί 
φλέγοντα «Μανταμαδιώτικα».

Εις τήν 4ην στήλην τοΰ Περιοδικού σας 
εύστόχως κι' έπιτυχώς μέ τόν τίτλον «Θαμένοι 
Θησαυροί» θίξατε ένα σπουδαίο καί έπίκαιρο 
θέμα τοϋ τόπου μας. Διότι είναι γενικόν καί 
παραδεκτόν άπό όλους μας τό αίτημα ό τόπος 
αύτός, μέ τάς βαθείας ρίζας καί πνευματικός 
προεκτάσεις, καί τό Προσκύνημα τοϋ Τα
ξιάρχου μας άναζητοϋν τό ' Εκκλησιαστικολαϊ- 
κόν τους Μουσείο.

Μέ λύπην άναλογίζομαι «ότι κατά τό παρελ
θόν άπωλέσαμε πολλούς, πάρα πολλούς άπό 
τούς θησαυρούς τοΰ Ταξιάρχου εις άφιερώ- 
ματα καί τάματα. Δέν θά άναφερθώ εις τήν 
εύτελή κι έθιμικήν πώλησίν των κατά τήν 
έορτήν τών ' Αγίων 1 Αποστόλων μέ τό πατρο
παράδοτο καί καθιερωμένο «άρέτς». Ούτε
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Ό  πύργος τ '  Άγιου

προτίθεμαι να καταλογίσω εύθύνας πρός ού- 
δένα καί ούδεμίαν πλευράν. Είναι δυνατόν 
δμως σήμερον νά πράξουμε ό,τι δέν έγινε έως 
τώρα. Τό παρελθόν μάς κληροδοτεί τάς 
παραλείψεις καί τά λάθη του, διά νά τά 
άποφύγωμεν ώς έμπειροι καί έμπροσθεν μας 
άνοίγεται διάπλατα τό μέλλον.

Χάριν τής όρθής ένημερώσεώς σας καί 
παραλλήλως όλων τών προσφιλών μας Μαντα- 
μαδιωτών οάς γνωρίζουμε τάς σχετικός ένερ- 
γείας καί τά σχέδιά μας.

Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Μανταμά
δου μέ έπικεφαλής τόν Πρόεδρόν του κ. Ε. 
Δήσσον άπό τήν έποχήν τής μεταπολιτεύσεως, 
1974, έζήτησε τήν άδειαν καί τήν σχετικήν 
χρηματοδότηση/ άπό τό Ύπουργεϊον Πολιτι
σμού καί ' Επιστημών νά άναπαλαιώση καί 
μετατρέψη εις Μουσεΐον «τόν Πύργον-Κωδω- 
νοστάσιον» τοΰ Προσκυνήματος. Άτυχώς μέ
χρι σήμερον αί άλεπάλληλαι καί συνεχείς 
ένέργειαι δέν εύοδώθησαν. "Ετσι άνέλαβεν 
μόνη πλέον ή ' Εκκλησία μας τήν πρωτοβουλίαν 
μέ μοναδικούς πόρους τάς προαιρετικός εισ
φοράς τών εύσεβών προσκυνητών τοϋ Ταξιάρ
χου μας.

Έδώ θεωροϋμεν άπαραίτητον νά κάνουμε 
μίαν διευκρίνησιν. Αί έργασίαι τοΰ Μουσείου, αί 
όποϊαι ήδη ήρχισαν, άναφέρονται εις τήν 
άναπαλαίωσιν τοΰ Πύργου. ' Ο Πύργος όμως

είναι άφ' έαυτοΰ του Μουσεΐον. Εναι συμπε- 
πυκνωμένη ή ιστορία τού Ταξιάρχου μας. Είναι 
τό'ί'Λΐίΐμα κακιτεθέν «τοΰ Μοναστηριού» τοϋ 
Τάί^ήρχου. Επομένως μόνον ώς προέκταση 
τοϋ προβλεπομένου ' Εκκλησιαστικού μας Μου
σείου δύναται νά θεωρηθή ή άναπαλαίωσις 
αύτού τοϋ Πύργου. Συγκεκριμένως ώς προσω
ρινόν Μουσεΐον, έλλείψει έτέρου καταλλήλου 
χώρου.

Σκοπός άπώτερός μας καί πρόθεσίς μας είναι 
νά διαμορφωθή καταλλήλως ολόκληρος ή 
Πτέρυγα, όπου άλλοτε διέμεινε ή «Καλογριά 
Αναστασία» καί τά 3 ε ις  τήν σειράν δωμάτια 
άφοϋ κτισθοϋν έξ  ύπαρχής έσωτερικώς, κι 
ένισχυθοϋν καταλλήλως νά άποτελέσουν ένα 
σύγχρονον, ίσόπεδον, καί προσιτόν πρός όλους 
τους Προσκυνητάς, ήλικιωμένους καί μή, Μου-

σείον. Πρός τόν οκοπόν αύτόν προσκαλοϋμεν 
όλους τούς άπανταχοΰ εύριοκομένους Μαντα- 
μαδιώτας νά συνεισφέρουν κατά δύναμιν. 
Παλαοιότερα ό τόπος αύτός άριθμοϋσε άνω τών 
2.000 κατοίκους. Σήμερα ένα μέρος αύτών 
εύρίσκεται έκτός τοΰ Μανταμάδου: Αθήνα 
Θεσ/νίκη καί άλλαχοΰ. ~ Ολοι μας όταν δώσουμε 
άπό 1/1/80 έως 31/12/80 άπό 1.000 μόνον 
δραχμάς τό θέμα έλύθη. Θά συγκεντρωθή 
έντός τοΰ 1980 τό ποσόν τών 2.000.000 δρχ. 
τόσον όσον άπαιτείται διά τήν όλοκλήρωσιν τού 
Μουσείου τοΰ Ταξιάρχου, Πύργου καί ισόπεδων 
Κελλίων. Καί έτσι μόνοι μας χωρίς νά ένοχλού- 
με ξένους ή νά παρακαλοΰμε άσχετους, θά 
φτιάξουμε κάτι πού λείπει άλλά καί έχει 
άπόλυτον προτεραιότητα «στά Μανταμαδιώ
τικα». ' Εμπρός λοιπόν έπί τό έργον όλοι μαζί. 
Νά δείξουμε τί άξίζουν ένωμένοι όλοι οί 
Μανταμαδιώτες. Καί ό Ταξιάρχης μας θάναι καί 
πάλιν βοηθός, όπως πάντοτε κι όπως τότε πού 
έκτίζετο ό Ιερ ός  καί Περικαλλής Ναός του, 
όπου, έλλείψει χρηματικών πόρων, έκτίσθη μέ 
έσωτερικόν δάνειον τών Μανταμαδιωτών.

Άπό όλους σας άναμένουμε νά ένστερνη- 
θήτε τούς όραματισμούς καί τό πρόγραμμά μας 
καί νά μάς στηρίξητε ηθικώς καί ύλικώς κατά 
δύναμιν. Πιστεύομεν άπολύτως ε ις  τό ρητόν 
«έν τή ένώοει ή ισχύς» καί παρακαλοΰμε τό 
Περιδικόν σας «Τά Μανταμαδιώτκα» νά γίνη ό 
κήρυξ, καί ό μάρτυς ό πιστός, τών εύγενών μας 
προσπαθειών, διά τήν άπόκτησιν Μουσείου.

' Επιφυλάσσομαι εις άλλην μου έπιστολήν νά 
σάς θέσω περισσότερα στοιχεία περί τοΰ 
Πύργου τοΰ Ταξιάρχου.

Σάς εύχομαι άπό καρδίας καλή χρονιά καί 
κάθε εύτυχίαν καί χαράν, προσωπικήν καί 
οικογενειακήν έντός τοΰ 1980.

Παρακαλώ διερμηνεύσατε τάς εύχάς καί τήν 
άγάπην μου πρός όλα τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
σας καί όλους τούς έν Άθήναις Μανταμα- 
διώτας.

Μ ετ' εύχών καί πολλής άγάπης 
' Αρχιμ. Νικόδημος Κουτσαμπάσης 

Υ.Γ. «Σταλαματιά σταλαματιά γεμίζει ή 
στάμνα ή πλατειά».

14



Συναντήσεις
τ \

Τό  Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου μας είχε ορι
σμένες επαφές γιά νά ενημερώσει καί 
νά ενημερωθεί

Συνάντηση 
μέ τόν υπουργό 

κ. Δημ. Νάνια

Τό γράμμα τού Παπα-Νικόδημου μας 
έκανε νά σκεφτοϋμε πόσα έχουν κάνει οϊ 
Μανταμαδιώτες γιά τό χωριό τους μέ δικά 
τους έξοδα.

"Ας προσπαθήσουμε νά θυμηθούμε 
μερικά άπό αύτά: 

α )Ή  εκκλησία τοϋ Ταξιάρχη, 
β) Τό καμπαναριό τοϋ ' Αγίου Βασιλείου 
γ) Τό σχολειό 
δ) Τό λουτρό
ε ) 'Η  τσιμεντόστρωση τών δρόμων τοϋ 

χωριού
στ)' Η άσφαλτόστρωση καί στή συνέχεια 

τσιμεντόστρωση τοϋ δρόμου γιά τόν 
Ταξιάρχη 

ζ )Ή  φιλαρμονική τοϋ σχολειού 
η) Ή  πληρωμή τών καθηγητών γιά νά 

μορφώσουν τά παιδιά τους όταν λειτουρ
γούσε τό ήμιγυμνάσιο ή τών δασκάλων 
όταν λειτουργούσε τό φροντιστήριο πού 
άντικαθιστοϋσε τό γυμνάσιο.

Θ)'Η άνακατασκευή τών κελιών τοϋ 
Ταξιάρχη

ι) Στά σκαριά ή κατασκευή Αγροτικού 
' Ιατρείου.

Συγχαίρουμε όσους είχαν άναλάβει τίς 
πρωτοβουλίες αύτές καί όσους βοήθησαν.

Μένει μόνο μιά προσπάθεια νά κάνουμε 
άμέσως γιά νά μπορέσουν νά σταθοϋν ή 
φιλαρμονική καί τό Μουσείο.

" Ενα πράγμα όμως μάς κάνει έντύπωση!
Γιατί οί Μανταμαδιώτες νά ξοδεύονται 

γιά νά κάνουν όλα αύτά τά έργα όταν σέ 
άλλα μέρη γίνονται άπό τά χρήματα τών 
φορολογου μένων;

Μήπως οί Μανταμαδιώτες δέν πληρώ
νουν φόρους;

"Η μήπως δέν είναι "Ελληνες;
' Αλλά τότε άς θυμηθούμε τό έθνεγερ- 

τικό έργο τών 'Αναγνώστηδωνϋ
“ Ας θυμηθούμε τί έγινε στά «φόβια»!!
Πολέμησαν γιά τήν Ελλάδα. Τραυμα- 

τί στη καν. Σκοτώθηκαν. "Αφησαν χήρες 
καί ορφανά. Καί στόν κατακτητή Γερμανό 
έκαναν άντίσταση. Κι άν ή ιστορία τής 
Λέσβου άναφέρει ένα (καί ίσως μοναδικό) 
έπεισόδιο άντίστασης έναντίον τών 
Γερμανών, αύτό έγινε άπό Μανταμαδιώτη 
μέσα στό Μανταμάδο.

"Ολα αύτά μάς άνάγκασαν άλλά καί μάς 
έδωσαν θάρρος νά έπισκεφτοϋμε τόν 
ϋπουργό πολιτισμού κύριο Δημ. Νάνια. 
Σκεφτήκαμε ότι ένας ύπουργός πού 
στέλνει έξω τά άρχαΐα Ελληνικά άρι- 
στουργήματα τέχνης γιά νά τά θαυμάσουν 
οί ξένοι, δέν είναι δυνατό νά θέλει τή δική 
μας λαϊκή τέχνη κρυμμένη στά μπαούλα.

Ό  κύριος Υπουργός μάς δέχτηκε μέ 
συμπάθεια.

Τόν παρακαλέσαμε νά φροντίσει τό 
θέμα τοϋ Μουσείου, τόν "Αγιο Στέφανο 
καί τή Φιλαρμονική.

Μάς ύποσχέθηκε ότι μέσα στά μέτρα 
τοϋ δυνατού θά κάνει ό,τι μπορεί.

Ή  συζήτηση κράτησε άρκετή ώρα σ' 
άτμόσφαιρα φιλική. Καί στό πρόσωπο τού 
κ. ύπουργοϋ είδαμε έναν ρεαλιστή άνδρα.

Μάς μένει τώρα νά δοϋμε πόσο 
πραγματικά άγαπά τόν τόπο μας.

Περιμένουμε!...
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Συνάντηση 
μέ τόν πρόεδρο 
τοϋ χωριοϋ μας 

κ. Δημ. Βέη
Ό  πρόεδρος τοϋ χωριού μας κ. Δημ. 

Βέης, τρέχει ακούραστος γιά τά προβλή
ματα τοϋ Μανταμάδου.

Στίς άρχές Δεκεμβρίου ήταν πάλι στήν 
' Αθήνα γιά ένα συνέδριο. Μέ τήν ευκαιρία 
αύτή πέρασε καί άπό τά γραφεία τοΰ 
συλλόγου μας καί συζήτησε μέ μέλη τοΰ 
Δ.Σ. διάφορα προβλήματα τοΰ χωρίου.

Αύτή του ή ένέργεια μάς συγκίνησε 
ιδιαίτερα, γιατί δείχνει πόσο άγαπά τούς 
άνθρώπους πού είχαν τήν τιμή νά 
γεννηθούν στό Μανταμάδο είτε ζοΰν έκεΐ 
ε ίτε  άλλοΰ.

Μάς μίλησε μέ πόνο γιά τήν οικονομία 
τοΰ χωριού μας. Γιά τά πρόβατα πού 
άρρωσταίνουν καί ψοφούν.

Γιά τούς άγροτικούς δρόμους πού δέν 
ύπάρχουν, μέ άποτέλεσμα νά σπαταλοΰν 
τό κόπο τους καί τό χρόνο τους οί 
άγρότες. Γιά τούς ψαράδες πού δέν 
έχουν λιμάνι νά βάλουν τις βάρκες τους. 
Γιά τό Λύκειο καί τό Γυμνάσιο πού δέν 
έχουν κτίριο νά στεγαστούν καί άπλώς 
βολεύονται. Γιά τό δίκτυο ύδρευσης τού 
χωριού, πού πάλιωσε καί χρειάζεται νά 
ξαναγίνει γιά νά μπορέσει νά χορτάσει 
νερό τό χωριό.

Προβλήματα καυτά πού χρειάζονται 
γρήγορη λύση καί πού θά άναλύσουμε σέ 
άλλη θέση.

Άστραφταν τά μάτια του άπό χαρά όταν 
μάς μιλούσε γιά κάτι καλό πού γίνεται στό 
χωριό μας.

Τό σκέπασμα τοΰ ποταμού έχει φτάσει 
μέχρι τά γουρνέλια.

Τό θέμα σχετικά μέ τό πούλημα τών 
παραθαλάσσιων κοινοτικών οικοπέδων άπό 
τήν. Κοινότητα έχει πάρει καλό δρόμο καί 
έτσι θά ικανοποιηθεί ένα αίτημα τών 
χωριανών μας, άλλά καί χρήματα θά 
μαζευτούν γιά νά γίνουν διάφορα έργα 
στό χωριό.

Φάνηκε συγκινημένος όταν μάς είπε ότι 
ό Απόστολος Γαβριήλ ζήτησε άπό τήν 
Κοινότητα νά τοΰ ύποδείξουν ένα 
οικόπεδο γιά νά χτίσει καί νά χαρίσει στό 
χωριό ένα άγροτικό ιατρείο.

Στό πρόσωπο τοΰ Προέδρου μας είδαμε

έναν άνθρωπο πού μέ φρονιμάδα προσπα
θεί νά λύσει τά προβλήματα τοΰ χωριού 
μας, μέ μόνο όδηγό του τήν άγάπη του σ' 
αύί,ςτ·

Κ ^υ ρ ά γ ιο ιΊρ ό εδ ρ ε  κα| νά ξ£ρ ε ,ς £γ, 0^
μάς εχεις ύποστηρικτές καί βοηθούς, σ' 
ό,τι άφορά τό καλό τοΰ χωριού μας.

Συνάντηση 
γιά τό κληροδότημα 

Νίκου Άποστολέλλη
Οί έκτελεστές τοΰ κληροδοτήματος 

Νίκου Άποστολέλλη παράδωσαν τή 
διαχείρησή του στή Σχολική ' Εφορεία τοΰ 
Γυμνασίου Μανταμάδου.

’ Από τά τρία διαμερίσματα τοϋ κληρο
δοτήματος πού βρίσκονται στήν Αθήνα 
τό ένα είναι άνοίκιαστο καί τά άλλα δυό μέ 
πολύ χαμηλό ένοίκιο. Αύτό βέβαια είναι 
άπαράδεχτο, γιατί έτσι δέν είναι δυνατό νά 
συγκεντρώνεται τό άπαιτούμενο ποσό γιά 
νά σπουδάζει ένας άπορος άριστοΰχος 
μαθητής, όπως είναι ή έπιθυμία τοΰ 
διαθέτη.

Γιά τό λόγο αύτό άκριβώς ήρθε στήν 
Αθήνα ό δραστήριος δάσκαλος τοΰ 
χωριού μας καί Πρόεδρος τής Σχολικής 
έφ ορείας τοΰ Γυμνασίου κ. Θέμις 
Χατζηεμμανρυήλ.

Συνοδευρμενος άπό τόν Πρόεδρο τοϋ 
Συλλόγου-μας έπισκέφτηκε τά διαμερί
σματα καί διαπίστωσε ότι βρίσκονται σέ 
άρκετά καλή κατάσταση.

Κατόπιν, μέ έντολή τής Σχολικής 
Έφορείας, άνάθεσε τή φροντίδα ένοι- 
κίασης καί είσπραξης τών καθυστερημέ
νων ένοικίων, ώς καί τήν μετατροπή τών 
όρων τοΰ κληροδοτήματος, στόν συμπα
τριώτη μας δικηγόρο ' Αθηνών κ. ' Αλέξη 
Καραμανώλη.

Έπιθυμία τής Σχολικής Εφορίας καί 
όλων τών κατοίκων Μανταμάδου καί τής 
γύρω περιοχής, είναι νά πουληθούν όλα τά 
άγροτικά καί άστικά άκίνητα τοΰ κληροδο
τήματος γιά τήν άνέγερση σύγχρονου 
διδακτηρίου, πού θά στεγάσει Γυμνάσιο 
καί Λύκειο.

Ή  πρώτη προσπάθεια πρός αύτό τό 
σκοπό άπέτυχε.

' Ελπίζουμε ότι ή ένεργητικότητα τού κ. 
Καραμανώλη θά φέρει τό προσδοκώμενο 
άποτέλεσμα.
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10 Προβλήματα.. Προτάσεις.. Παραξενιές..

Χρειαζόμαστε λιμάνι

Τά ψάρια στό Μανταμάδο είναι δυσεύρετα καί 
περισσότερο τό καλοκαίρι. Οί ψαράδες λένε ότι 
άδειασε ή θάλασσα! Μπορεί. Θά πρέπει όμως νά 
ψάξουν πιό μακριά καί νά γίνει πιό σύγχρονη ή 
άλιεία. Δηλαδή νά πάρουν μεγαλύτερα σκάφη 
καί μηχανήματα.

' Αλλά έδώ είναι τό μεγάλο πρόβλημα. Ποΰ θά 
φυλάξουν τήν περιουσία τους οί άνθρωποιαύτοί; 
Ένα λιμάνι τής προκοπής δέν υπάρχει. "Ολα 
πρόχειρα καμωμένα άπό τούς Ιδιους τούς 
ψαράδες, έπαγγελματίες καί έρασιτέχνες.

Ή  θέση τού λιμανιού θά πρέπει νά είναι 
τέτοια, πού νά έξυπηρετεΐ καί αϋτούς καί τήν 
ταχύτητα διακίνησης αύτοϋ τοϋ είδους τροφής, 
πού εύκολα άλοιώνεται.

Προτείνουμε σάν καλύτερη θέση τό ' Ασπρο- 
ποτάμι. Θά πείτε βέβαια... «Ακόμα δέν τόν 
είδαμε Γιάννη τόν έβγάλαμε». "Ομως έμεϊς θά 
έπιμείνουμε στό θέμα αύτό, γιατί είναι θέμα 
διατροφής άλλά καί γενικότερα έθνικής οι
κονομίας.

... καί ό ποταμός έγινε λιμάνι

' Η αρρώστια τών προβάτων

' Από μιά έγκύκλιο πού έστειλε τό ' Υπουρ
γείο Γεωργίας στά διάφορα κτηνιατρεία, βγά
ζουμε τό συμπέρασμα ότι ή άρρώστια πού 
μαστίζει τά πρόβατα στό χωριό είναι ό κατα- 
ροειδής·πυρετός τών προβάτων. Ή  άρρώστια 
αύτή έρχεται πρώτη φορά στή ' Ελλάδα. ' Ενδη
μεί στή ν Αφρική, τή Μέση Ανατολή καί τήν 
Τουρκία άπ' όπου μάς ήρθε. Γι' αύτό πάσχουν 
τά ζώα τής άνατολικής Λέσβου.

' Ο καταροειδής πυρετός μεταδίδεται μέ τά 
κουνούπια καί τόν συναντούμε σέ βαλτώδεις 
περιοχές, κυρίως τούς ζεστούς μήνες.

Μέχρι τώρα έχει προκαλέσει μεγάλες κατα
στροφές. Έ χει θανατώσει έκατοντάδες πρό
βατα. Άλλά καί ή παραγωγή σέ γάλα θά 
είναι πολύ χαμηλή. Δηλαδή οικονομική κατα
στροφή τών κτηνοτροφών πού πρέπει νά άπο- 
ζημιωθοϋν άπό τά ειδικά κονδύλια γιά έπιζωο- 
τίες.

Τί πρέπει νά γίνει όμως γιά νά καταπολεμηθεί; 
Πρώτα-πρώτα τά άρρωστα πρόβατα νά άπομο- 
νώνονται καί νά τούς γίνεται θεραπεία μέ 
άντιβιοτικά. "Υστερα νά άπολυμαίνονται οί 
χώροι πού παρουσιάστηκαν κρούσματα. Άλλά 
τό κυριότερο είναι νά καταπολεμηθούν τά 
κουνούπια. Κι αύτό θά γίνει μονάχα άμα έξα- 
φανισθοΰν τά στεκούμενα νερά (έλη), γιατί 
έκεί γεννούν τά αύγά τους καί πολλαπλασιά- 
ζονται τά κουνούπια.

' Ο δραστήριος Πρόεδρος τοϋ χωριού μας κ. 
Δ. Βέης δέ θά άρνηθεί νά άναλάβει τήν 
πρωτοβουλία γιά τήν έξαφάνιση έλών καί 
κουνουπιών.

Σ ' αύτή του όμως τήν προσπάθεια θά πρέΗει 
νά έχει τή συμπαράσταση, ήθική καί ύλική, τών 
συνεταιρισμών, τών τοπικών Συλλόγων, τοϋ 
έκκλησιαστικού Συμβουλίου, όλων τών κατοί
κων τοϋ χωριού καί τή δική μας βέβαια, πού άπό 
τώρα τού παρέχουμε. Γιά τό σκοπό τούτο 
θέτουμε στή διάθεσή του, σάν πρώτη δόση, τό 
ποσό τών 20.000 δραχμών καί τό καλοκαίρι, γιά 
όσους άπό μάς έρθουν στό χωριό, τήν προσω
πική μας έργασία.

• '  Η οχτάχρονη Θεοδώρα, κόρη τού 
Δημ. Ματζουράνη πού κατοικεί στό 
Μανταμάδο, όταν ήταν 2 χρονώ, μετά 
άπό μεγάλο πυρετό, άρχισε νά χάνει τό 
φώς της. Γιά νά διορθωθεί ή όρασή της 
χρειάζεται νά γίνει μιά χειρουργική 
έπέμβαση στήν ' Αμερική. Γ ιά τό σκοπό 
αύτό χρειάζονται άρκετά χρήματα καί ό 
πατέρας της είναι φτωχός. Απευθυ
νόμαστε στούς φιλανθρώπους άνα- 
γνώστες μας, ώστε νά βοηθήσουν τό 
κοριτσάκι νά δει τό φώς του.

Στό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ύπάρ- 
χει βιβλιάριο γιά τή μικρή Θεοδώρα μέ 
άριθμό 6643935.
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11 5 Από τή δράση τοϋ Συλλόγου μας

Δ ραστηριότητες Συλλόγου άπό τό τε  
πού ιδ ρ ύ θη κε μ έχ ρ ι τώρα.

■  1976
1. Πρώτη συνεστίαση Συλλόγου στο Κέντρο 

Ρόμπος.
2. Συμμετοχή Συλλόγου στο γιορτασμο 

απελευθέρωσης τής Λέσβου (8-11-1976).
3. Απ οστολή  δώρων στούς μαθητές 

Δημοτ. Σχολείου Μανταμάδου.
4. Εκδρομή στό Παλαμίδι - Ναύπλιο - 

Κεφαλάρι.

Η 1977
1. Συνεστίαση καί κόψιμο πίττας στο κέντρο 

«έπτά σοφοί» τής Πλάκας.
2. Εκδρομή στούς Δελφούς - Γαλαξείδι.
3. Συνεργασία μέ τή Λεσβιακή "Ενωση 

Σπουδαστών γιά τήν ίδρυση Βιβλιοθήκης στό 
Μανταμάδο. Ενίσχυσή της μέ βιβλία και μέ 
ποσό 10.000 δρχ.

4. Γ ιορτή Συλλόγου στό Κέντρο Μ. 
Θεοδοσίου τού Πόρτο Ράφτη τήν Κυριακή 
Μυροφόρων, μέ μουσική άπό έρασιτέχνες 
μέλη καί φίλους τοΰ Συλλόγου μας.

5. "Εκδρομή στόν Άι-Γιάννη Ρώσσο.
6. Εκδρομή στό Μ. Σπήλαιο - Ά γ ια  Λαύρα.

■  1978
1. Συνεστίαση καί κόψιμο πίττας.
2. Εκδρομή στήν ’ Ερέτρεια - Άμάρυνθο 

μαζί μέ άλλα Λεσβιακά Σωματεία (Καθαρή 
Δευτέρα)

3. ' Ενίσχυση Φιλαρμονικής Μανταμαδου με 
ποσό 10.000 δρχ.

4. Γιορτή Συλλόγου οτό κέντρο Μ. 
Θεοδοσίου στό Πόρτο Ράφτη τήν Κυριακή 
Μυροφόρων, μέ μουσική άπό έρασιτέχνες 
μέλη καί φίλους τοϋ Συλλόγου μας.

5. Εκδρομή στήν Επίδαυρο καί έπίσκεψη 
Αρχαίου Θεάτρου.

6. Συμμετοχή στό γιορτασμό 8ης Νοεμβρίου.
7. Ενίσχυση μέλους μέ ποσό 10.000 δρχ.

■  1979 .
1. Συμμετοχή στήν 1η κοινή εκδήλωσή 

Λεσβιακών Σωματείων (28-1-1979). Τούς πα- 
ρευρεθέντες χαιρέτισε έκ μέρους τών Λεσβια
κών Σωματείων ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Παναγιώτης Στυλιανίδης.

2. Συνεστίαση μελών στό Κέντρο Άλσος.
3. Συμμετοχή στήν όργάνωση έκθεσης Αί- 

γαιοπελαγίτικης τέχνης -  Διακήρυξη άπό τόν κ. 
' Ηλία Παρασκευάΐδη, καθηγητή Πανεπιστήμιου 
καί μέλος τοΰ Συλλόγου μας.

4. Γιορτή τοΰ Συλλόγου (Κυριακή Μυρο-

ί * Γ  *
φόρωνΓστό κέντρο «Μάτι τής θάλασσας» μέ 
μουσική τοΰ «Λεσβιακού παραδοσιακού συ
γκροτήματος». Τή γιορτή τίμησε μέ τήν πα
ρουσία του ό βουλευτής Λέσβου τοϋ Π.Α.Σ.Ο.Κ. 
κ. Κιοσκλής καί χαιρέτησε μέ γράμμα του ό 
βουλευτής Λέσβου τοϋ Κ.Κ.Ε. κ. Βασάλος. Την 
τίμησαν έπίσης οί Πρόεδροι τών Συλλόγων 
Πλωμαρίου, Λ.Ε.Σ. καί Ύψηλομετώπου, ως και 
οί φίλοι τοϋ Συλλόγου μας κ. Ναυοικά Α. 
Λημναίου, κ. Εύστρ. ' Αναστασέλλης καί πολλοί 
άλλοι.

5. Έκδοση κασσετών Νο 1 και Νο 2 με 
παραδοσιακούς χορούς καί τραγούδια του 
τόπου μας. Παίζει τό Λεσβιακό παραδοσιακο 
συγκρότημα πού τό άποτελούν οί: Τ. Κουλού- 
ρης, Ν. Καλαϊτζής καί X. Παπανικολάου.

6. Ενίσχυση Φιλαρμονικής Μανταμάδου μέ 
ποσό 10.000 δρχ.

7. Πρόσκληση σέ συνεργασία τών Λεσβιακών 
Σωματείων γιά κοινές θερινές εκδηλώσεις, 
κοινό έορτασμό 8ης Νοεμβρίου καί κοινή έκδο
ση κάρτ-ποστάλ καί τουριστικού οδηγού.

8. Συμμετοχή Συλλόγου στίς προκαταρκτικές 
έργασίες γιά ίδρυση ' Ομοσπονδίας Λεσβιακών 
Σωματείων.

9. Επίπλωση Γραφείου, άγορα κασσετοφω- 
νου, γραφομηχανής, άριθμομηχανής καί μηχα
νήματος προβολής σλάϊτς.

10. Σέ συνεργασία μέ Λ.Ε.Σ. α) Στις 18-8-79 
θεατρική παράσταση στό Μανταμάδο άπό τό 
θεατρικό τμήμα τής Λ.Ε.Σ. β) Στίς 21-8-79 
γιορτή τοϋ παιδιού στό Μανταμάδο μέ συμμε
τοχή τής Φιλαρμονικής Μανταμάδου καί τοϋ 
κουκλοθέατρου τής Λ.Ε.Σ. Σ' αύτή μίλησε 
κατάλληλα ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου μας κ. Π. 
Στυλιανίδης καί προσφέρθηκαν δωρα σ ολα τα 
παιδιά.

11. Εκδρομή στίς Μυκήνες -  Τολό (21-10- 
79).

12. "Εκδοση περιοδικού τοϋ Συλλόγου (τεϋ- 
χος 1ο) μέ τίτλο «Τά Μανταμαδιώτκα».

13. "Εκδοση ήμερολογίου 1980 καί κάρτ- 
ποστάλ μέ τοπία τής περιοχής Μανταμάδου.

14. "Ενίσχυση μελών τοΰ Συλλόγου μας μέ 
ποσό 11.000 δρχ.

15. Φωτογράφιση θεμάτων καί τοπίων του 
Μανταμάδου καί παραγωγή σλάϊτς, γιά τήν 
προβολή τοϋ χωριού.

16. Ηχογράφηση παρακλήσεως Αρχάγγε
λων στόν ιερό ναό τών Ταξιαρχών καί έπιμέλεια 
έκδόσεως κασσέτας.

17. Δωρεάν χορήγηση κασσετών Νο1 και Νο2
σ’ όλα τά Λεσβιακά Σωματεία τής ' Αττικής καί 
σέ διάφορα άτομα. _

18. ' Ηχογράφηση τραγουδιών τοϋ γάμου με 
χορωδία τοΰ συλλόγου.



■  1980
1. Συμμετοχή Συλλόγου μας στή 2η Κοινή 

εκδήλωση τών Λεσβιακών Σωματείων (13-1 - 
1980) πού σημείωσε έξαιρετική επιτυχία. Ό  
άντιπρόεδρος τοϋ Συνδέσμου Πλωμαριτών κ. 
Ρήγας Άντωνάκας κατέστρωσε τό έντονο 
Λεσβιακό πρόγραμμα τής έκδήλωσης μαζί μέ 
τόν αντιπρόεδρο τοϋ συλλόγου μας κ. Στυλ. 
Τζελάΐδη ό όποιος καί τό παρουσίασε.

' Ιδιαίτερη συμμετοχή τοϋ Συλλόγου μας στό 
πρόγραμμα έγινε μέ τή χορωδία του, πού έψαλε 
τά κάλαντα Πρωτοχρονιάς καί Φώτων.

Τή χορωδία άποτελοϋσαν οί: Μιχ. Παπαϊωάν- 
νου (Δ/ντής), Παναγ., Νίκ. καί Μιχ. Γαβριήλ, 
Εύστρ. Ζερβός, Παρ. Φωντής, Μένη Κουρδου- 
σά, "Αννα Π. Φωντή, Γιγή ΤζελαΤδου, Άντώνα 
Παπαϊωάννου, "Αννα Βαμβουρέλλη-Δεμερτζή.

Τό καΐκι τής χορωδίας κρατούσε ό μικρός 
Άχιλλέας Στ. ΤζελάΙδης, ντυμένος μέ τήν 
παραδοσιακή ένδυμασία τοϋ Βρακά.

Τ ό έξαιρετικό έρασιτεχνικό, χορευτικό συγκό- 
τημα τοϋ Συλλόγου Μεσοτοπιτών καταχειρο
κροτήθηκε γιά τούς λεβέντικους λεσβιακούς 
χορούς πού χόρεψε, μέ τή συνοδεία τής 
μουσικής τοϋ Λεσβιακού παραδοσιακού συ
γκροτήματος.

' Ο Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου Πλωμαριτών κ. 
Μαυραγάνης Νικ. ένθουσίασε μέ τό πατροπα
ράδοτο ποδαρικό πού έκανε, μέ τό άμίλητο 
νερό καί τό ρόδι.

Ενθουσίασαν έπίσης οί στίχοι Λεσβιακού 
χρώματος, πού άπάγγειλε ό κ. Εύστρ. Δεδέκης.

Τήν πίττα έκοψε ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
Πολιχνίτου κ. Δημ. Πανσέληνος.

Τήν άναμνηστική πλακέτα πήρε, μέ κλήρωση, 
ό Σύλλογος Πολιχνίτου.

Τούς παρόντες χαιρέτησε έκ μέρους τής 
όργανωτικής έπιτροπής ό Πρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου μας κ. Παναγ. Στυλιανίδης.

Τήν έκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους 
οί βουλευτές Λέσβου κ.κ. Παπαευστρατίου 
Εύστράτιος (Ν.Δ.) καί Βασάλος Κων/νος (Κ.Κ.Ε.)

Έπίσης οί κ.κ. Ήλίας Παραοκευάϊδης, 
Πάνος Χαλδέζος, Αριστείδης Γιαπαλής κ.ά.

Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλή
νης κ.κ. Ιάκωβος είχε τήν εύγενή καλοσύνη 
νά εύχαριστήσει γιά τήν πρόσκληση πού τοϋ 
έστειλε ή όργανωτική έπιτροπή καί νά εύχηθεϊ 
σέ όλους μας εύλογημένον τό νέον έτος.

Τήν έκδήλωση χαιρέτησε μέ γράμμα του ό 
Δ/ντής τής έφημερίδας «Αλλαγή».

Ή  έκδήλωση καλύφτηκε φωτογραφικά άπό 
τόν κ. Σταύρο ' Αποστολέλλη καί κινηματογρα
φικά άπό τόν κ. Χαράλαμπο Καραμανώλη.

2. Στίς 16 Φεβρουάριος 1980 έγινε ό χορός 
τοϋ Συλλόγου μας ατό Ξενοδοχείο «Τιτάνια» 
σέ συνεργασία μαζί μέ τό Σύνδεσμο τών Πλω- 
μαριτών. Οί λόγοι πού μάς έπέβαλαν αύτή τή 
συνεργασία ήταν:

1) Τό πνεύμα συνεργασίας πού έπικρατεϊ 
μεταξύ τών Λεσβιακών συλλόγων.

2) Ή  περίοδος λιτότητας πού περνάμε. Δέν 
πιστεύαμε σέ μεγάλη συμμετοχή τών μελών

μας. Αύτό θά μάς άνάγκαζε ή νά μήν κάνουμε 
χορό ή, έπειδή πολλά μέλη μάς τόν ζητούσαν, 
νά κάναμε άλλά ή οέ μικρό κέντρο μέ άμφίβολη 
τήν έπιτυχία του ή σέ μεγάλο κέντρο μέ 
έξασφαλισμένη τήν έπιτυχία, άλλά μέ κίνδυνο 
νά ρήτΤΡ- μπορέσουμε άπό τόν άριθμό τών 
προσ φ ο ρ ώ ν να καλύψουμε τά έξοδα καί έτσι 
νά δίναμε άπό τό ταμείο τοϋ Συλλόγου μας.

' Η συμμετοχή τών μελών μας ήταν μεγάλη. 
Οί προσκλήσεις έξαντλήθηκαν γρηγορότερα 
άπό τήν ήμέρα τοϋ χορού. Καί γενικά μπορού
με νά ποϋμε δτι ήταν έπιτυχημένος. '  Οχι όμως 
όπως τόν θέλαμε γιατί τήν τελευταία στιγμή 
λόγοι άνεξάρτητοι άπό τή θέλησή μας τροπο
ποίησαν τόν προγραμματισμό πού είχαμε κάνει.

' Ο Σύλλογός μας αισθάνεται τήν ύποχρέωση 
νά εύχαριστήσει αύτούς πού πρόσφεραν δώρα 
γιά τό χορό.

Καί αύτοί είναι:
1)Άβραμίδης Εύαγ. (Βιοτ. γυν. ένδυμάτων) 

Καλαμιώτου 12 Αθήνα
2)Άράπογλου Δημ. (Ανδρικοί νεωτερισμοί) 

Πατησίων 241 Αθήνα
3)Άγρεντέλη Μαρία (Βιοτεχν. ένδυμάτων) 

Μενάνδρου 34 Αθήνα
4)Άγριτέλλης Ίωαν. (είδη ταξειδίου)
5) Βαμβουρέλη "Αννα
6) Βεμβέτοος Δημ. (Κρεωπωλεΐον), Α. Φραν- 

τζή 44, Ν. Κόσμος, Αθήνα
7) Δουκέλης Παρ. (Βιοτ. ύποδημάτων), Κρή

της 62, ' Αγ. Βαρβάρα
8)Έκδόσεις «Διακάκη», Σωκράτους 25, Α 

θήνα
9)Εκδόσεις «Υδρόγειος», Πειραιώς 1, Α 

θήνα
10) θωμόπουλος - Πανουσόπουλος Α.Ε. (Βιοτ. 
γυν. ύποκαμίσων) Όλυμπίας 39 Αθήνα

11) Αφοι Καραβερβέρη -  Σ. Αρβανίτης 
(Οικιακός έξοπλισμός), Δροσοπούλου 143,
' Αθήνα

12) Καραμανώλης Χαρ. (κρεωπωλεΐον), Ψα
ρών 58, Αθήνα

13) Καχραμάνης Γεωρ. (Μουσικός οίκος), 
Φειδίου 14, Αθήνα

14) Κοντούλη Νίκη
15) Κουρδουσά Μένη ( ’ Οδοντίατρος), Λυ

κούργου 169, Καλλιθέα
16) Καράς Δημ. (Έπισκευαστική βάσις Πε

ράματος)
17) «ΚΡΙΤΖΑ» Α.Ε. (καταστήματα), Αιόλου 

67, Αθήνα
18) Αφοι Μαρσώνη (Βιοτεχνία έπίπλων)
19) Ματζουράνης Μιχαήλ
20) Μεταξωτός Τηλ. (Πωλ. βιβλίων), Μακε

δονίας 17, Αθήνα
21) Αφοι Παπαγιάννη (ΜΠΙΝΟΣ ΜΑΒΚΕΤ), 

Πέτρας καί Δωδώνης, Κολωνός
22) Παπαδέλης Χαρ. (Βιοτ. ένδυμάτων), 

Σπινδάρου 31, Ν. Κόσμος, Αθήνα
23) Παπαελευθερίου Ά θ . (Κρεωπωλεΐον), 

Βίαντος καί Προποντίδος, Ν. Σμύρνη
24) Παπουτσάνης ΑΈ.Β.Ε.
25) Αφοι Παρασκευόπουλοι (Έτοιμα ένδύ-
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ματα) Έρμου 36, Αθήνα
26) Περιοδικόν «ΕΙΚΟΝΕΣ», Ασκληπιού 82, 

Έξάρχεια, 'Αθήνα
27) ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
28) Σκούφης Κων. (είδη Υγραερίου), Α

καδημίας 57, Αθήνα
29) Τραγάκης Γεωρ.
30) Τσαϊλάνης Ε. (Τυπογραφεϊον), Ζοωδ. 

Πηγής 6, 'Αθήνα
31) Τσαϊλάνη Π. (Αισθητικός), Μιχ. Βόδα 68,

' Αθήνα.

Μιά ξεχωριστή πολιτιστική δραστηριότητα
Ό τα ν  πριν άπό δυό περίπου χρόνια ό 

σύλλογός μας έσ τελνε  ειδοποίηση στά 
μέλη του μέ τήν όποια ζητούσε νά φέρουν 
στό γραφείο δ,τι τραγούδια ήξεραν, κανείς 
δέν μπορούσε νά φανταστεί τά άποτελέ- 
σματα αυτής τής ενέργειας. _

Καί όμως ήταν ή άρχή τού ξεθαμου της 
Λεσβιακής μουσικής. Ή τα ν  ή άρχή τής έντο
νης Λεσβιακής παρουσίας στήν Αττική και 
στόν κόσμο ολόκληρο.

Ζωντάνεψαν ό λες  οί έκδηλώσεις των 
Λεσβιακών Σωματείων. Ζωντάνεψαν όλοι οι 
Λέσβιοι. . .
Μαθευτήκαμε παντού. Μάς έμαθαν στ Α
γραφα καί στή Σκύρο, στήν Κρήτη και τη 
Μακεδονία. .  .

Τό ραδιόφωνο καί ή τηλεόραση μας ζητησαν 
έκπομπές καί έκαναν τέσσερις. Τρεις τό 
ραδιόφωνο στίς 31/7/79, στίς 8/11/79, στις 
13/11/79 καί μιά ή τηλεόραση στίς 4/11/79.

"Ανοιξαν οί αιθέρες. Ακούστηκε καί φά
νηκε τό χωριό μας. Έμαθαν πού βρισκόμαστε, 
τήν ιστορία μας, τήν πολιτιστική μας παράδοση.

' Η ραδιοτηλεόραση είχε τις έκπομπές μας 
στίς έκπομπές έπιλογής! Οί έφημερίδες είχαν 
πολίΛΛΧές κρψκές καί γιά τή μουσική μας και 
γιά τΥρδρρστηριότητά μας αύτή.

Οί δυό κασσέτες πού βγάλαμε ήταν η αρχη' 
έχουμε ήχογραφημένες καί άλλες πού δέν 
έχουν έκδοθεί άκόμα. "Εχουμε πολλά τραγού
δια πού λέμε στίς έκδηλώσεις.

Ζωντανέψαμε. Ζεσταθήκαμε. Ή  διασκέδα
σή μας έγινε πραγματική καί όχι παθητική. 
Χορεύουμε όχι άπό ύποχρέωση, άλλά_ γιατί 
αισθανόμαστε τήν άνάγκη τοΰ χορού. Ή  
μουσική μας βάζει στά πόδια μας έλαττήρια 
πού μάς σηκώνουν έπάνω μόλις τήν άκού- 
σουμε.

Τραγουδάμε όλοι μαζί τραγούδια που τα 
ξέρουμε όλοι. Δενόμαστε. Μονοιάζουμε. Ό  
ένας βλέπει στό πρόσωπο τοϋ άλλου τόν έαυτό 
του. Γλεντάμε.

"Οταν αισθανόμαστε μοναξιά βάζουμε τήν 
κασσέτα σιγά στό κασσετόφωνο καί τότε 
έρχονται μπροστά μας έκατοντάδες άνθρωποι. 
Δέν ύπάρχουν πιά νεκροί καί ζωντανοί. "Ολοι 
ζωντανοί μπροστά μας. Οί γονοί μας, οί 
παποϋδες μας, τ ’ άδέλφια μας οί φίλοι μας. 
"Ολοι γλεντούν. Χορεύουν καί τραγουδούν. 
Στόν "Αγιο Στέφανο, στόν "Αγιο Γιάννη, στόν 
"Αγιο Χαράλαμπο, στήν Τσαντήρα.

Τό μάζεμα αύτών τών τραγουδιών καί η 
έκδοσή τους σέ κασσέτες_ ήταν καί είναι μιά 
κοινή προσπάθεια όλων τών μελών τοΰ συλ
λόγου μας.

Ά π ό  τό κόψιμο τής πίττας

' Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας κ. Παν. Στυλιανίδης ά- 
πευθύνει χαιρετισμό

' Η χορωδία τοΰ Συλλόγου μας
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12 * Απήχηση τοϋ περιοδικού μας

Πρός
τό Σύλλογο Μανταμαδιωτών Λέσβου 

' Αθήνα

Πήρα τό πρώτο φύλλο τοϋ περιοδικού «Τά 
Μανταμαδιώτκα» τοϋ Συλλόγου σας. Μέ γέ
μισε χαρά καί συγκίνηση πού όλοι έσεΤς πού 
ζε ϊτε  μακριά άπό τό χωριό δέν τό ξεχάσατε 
άλλά φροντίζετε γιά τό καλό του. Ε ύχομαι καί 
έλπίζω τό περιοδικό νά συνεχίσει νά έκδίδεται 
καί νά φθάσει άν είναι δυνατόν σ' όλα τά μέρη 
τής γής όπου ϋπάρχουν Μανταμαδιώτες, καί 
όλοι μαζί, όσο τοϋ τό επιτρέπουν οί συνθήκες 
ζωής καί έργαοίας καθενός, νά δουλέψουμε 
γιά νά φτιάξουμε όσο μπορούμε καλύτερο τό 
χωριό μας, γιατί, κακά τά ψέματα, τό χωριό μας 
έχει άνάγκη άπό τή βοήθεια όλων μας καί όχι 
μόνο τού Κράτους. Ή δη  ό συγχωριανός μας κ. 
Απόστολος Γαβριήλ βλέποντας τίς τόσο πολ
λές άνάγκες τοϋ χωριού μας προσφέρθηκε μέ 
δικά του έξοδα νά φτιάξει ένα Αγροτικό 
Κοινοτικό ιατρείο. Τοϋ άξίζουν θερμά συγχα
ρητήρια γιά τή τόοο γενναιόδωρη προσφορά 
του. Ή  χειρονομία του αύτή δείχνει ότι άν καί 
δέ ζε ϊ μέσα στό χωριό μας γνωρίζει τά προβλή- 
ματά του καί προσπαθεί νά τά λύσει όσο μπο- 
Ρεϊ·

Εύχομαι τό παράδειγμα τοϋ κ. Γαβριήλ νά τό 
μιμηθοϋν κι άλλοι ώστε τό χωριό μας σιγά σιγά 
νά πάρει τήν παλιά του όψη πού ήταν γεμάτο 
ζωντάνια καί ζωή

Μανταμάδος 1 Φεβρουάριου 1980 
Ό  πρόεδρος τής Κοινότητας 

Δ. Βέης

Μανταμάδος 23-1-1980 
Πρός τόν 

Σύλλογον Μανταμαδιωτών Λέσβου 
«Ο Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Η Σ »

' Αθήνα

Αγαπητά μας Αδέλφ ια
Μέ μεγάλη χαρά χαιρετίζω τό ώραιό- 

τατο περιοδικό σας, πού πραγματικά μέ 
κατασυγκίνησε.

Τό περιοδικό σας αύτό είναι άκόμα ένα 
άπό τά πολλά άδιάψευστα στοιχεία, πού 
βεβαιώνουν, γιά μιά άκόμα φορά, πόσο ό 
ξενη τεμ ένο ς  Μανταμαδιώτης άγαπά τό 
χωριό του καί τά ήθη καί έθιμα τοϋ τόπου 
του.

Καί σάν τέτοιος νοσταλγός προσπαθεί νά 
είναι δεμένος, όσον μπορεί περισσότερον 
μ' αύτά.

Τό περιοδικό σας ολόσωμος ό Μανταμά
δος τό χαιρέτισε μέ μεγάλη χαρά καί σάς 
εύχεται κουράγιο καί δύναμη γιά νά συνεχίζετε 
έτσι καρποφόρα καί νά άποδεικνύετε έτσι έμ
πρακτα τήν άγάπη σας, γιά τό χωριό μας.

Μ έτ' Εύχών 
Παπά Στρατής

Μυτιλήνη 8-2-1980 

Γιά τό
Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου 
Μανταμαδιωτών «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
Στήν ΑΘΗΝΑ 
Αγαπητοί μου,

Μέ ξέχωρη χαρά καί συγκίνηση πήρα τό 
πρώτο τεύχος τής δίμηνης έκδοσής μας 
«ΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΙΚΑ» καί σάς εύχαρι- 
στώ καί σάς συγχαίρω καί μαζί μέ τίς εύχές 
γιά κάθε πρόοδο, θά στείλω καί ταχυδρομική 
έπιταγή γιά συνδρομή τού περιοδικού.

Αναμφισβήτητα στό τόσο μικρό σχήμα 
του, έπιτύχατε νά πλησιάσετε τή ζωή τοϋ 
τόπου μας καί τούς πόθους τών άνθρώπων 
του όπου κι άν βρίσκουνται.

Συνεχίστε μέ άγάπη καί ομόνοια καί 
πολλά θά έπιτύχετε, όμως μέ πολλή προσοχή 
στά προβλήματα τοϋ χωριοϋ καί ιδιαίτερη πε
ρίσκεψη στήν άξιλόγησή των.

Περίφημο τό χρονικό τοϋ πανεπιστημια
κού μας δασκάλου κ. ' Ηλία Παρασκευάίδη «Τά 
Φ ό β ι α» τόσο γιά τούς νέους, όσο καί γιά 
όσους τάχουν τά «χρονάκια» τους, γιατί 
σκάλιξε μακρυνές άναμνήσεις καί προσω
πικά περιστατικά.

Δέν ξέρω τούς στόχους σας καί τίς 
προσπάθειές σας τίς  σ χετικές  μέ τήν 
βοήθεια καί συμπαράστασή σας στίς τοπικές 
μας Α ρχές  γιά τήν άντιμετώπιση προβλη
μάτων τοϋ τόπου καί ένα άπ' τά σοβαρότε
ρα θεωρώ τήν ΣΩΤΗΡΙΑ τού μοναδικού 
άρχαιολογικοΰ θησαυρού τοϋ τόπου μας καί 
Ισως καί τοϋ νησιού μας, τοϋ ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Κινηθείτε δραστήρια καί χωρίς καθυστέ
ρηση μιά πού σείς είστε τώρα κοντά στούς 
άρμόδιους.

Μέ ιδιαίτερη άγάπη γιά όλους σας 
Εύριπίδης Γ. Γαλάνης.
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Θεσοαλονίκη 10-1-80
Αγαπητέ μου Στέλιο 

Χθές πήρα τό περιοδικό καί προχθές τό 
γράμμα σου. Καί τά δυό είλ ικρ ινά μέ 
συγκίνησαν, γιατί τό μέν γράμμα σου μοΰ 
δίνει κουράγιο μέ τά καλά λόγια, τό δέ 
περιοδικό μοϋδωσε χαρά γ ιατί ε ίλ ικρ ινά 
ήταν καί δικό μου όνειρο νά βγει ένα τέτοιο 
φυλλάδιο άποκλειστικά γιά τήν πολιτιστική 
προβολή του χωριού μας. Ιδ ια ίτερα  μέ 
συγκίνηοε ό πρόλογος τού θείου σου 
Παναγιώτη καί τού δασκάλου μου τοΰ 
δημοτικού Σχολίου, πού άπό τότε θυμάμαι 
πάσχιζε μέ διάφορες όμιλίες πού έκανε, νά 
φωτίσει τούς χωριανούς σ' ένα γυμνασιακό 
έπίπεδο οέ συνεργασία καί μέ τούς τότε 
καθηγητές τοΰ ήμιγυμνάσιου τού χωριού μας. 
Εκείνο  δέ πού μέ κατασυγκίνησε ήταν οί 
κάρτες μέ τά τοπεϊα τοΰ χωριού.

Μέ εκτίμηση 
Γιώργος ΠαρασκευαΤδης

Μυτιλήνη 19-1-80
Αγαπητέ κ. Στυλιανίδη 

Εύχαριστώ γιά τήν άποοτολή τοΰ μικροΰ, 
άλλά γεμάτου άπ' τήν ομορφιά καί ζεστασιά 
τού χωριού μας περιοδικού σας «Τά Μανταμα- 
διώτκα». Σάς στέλνω τή συνδρομή μου καθώς 
καί 1.000 δρχ. ένίσχυση στή μνήμη τοΰ άξέχα- 
στου πατέρα μου, πού τόσο άγαποΰσε τό Μαν- 
ταμάδο καί τούς Μανταμαδιώτες καί πού μοΰ 
έμφύσησε κι έμένα αύτή του τήν άγάπη, άν καί 
ό ίδιος γεννήθηκα στή Μυτιλήνη.

Σάς στέλνω κι' ένα παλιό του ποίημα, τό 
μοναδικό πούγραψε στή ζωή του καί πού 
βρήκα άνάμεσα στά χαρτιά του καί τά έργα 
του, πού πράγματι άξίζει τόν κόπο νά τά 
μάθουν οί πολλοί. Τό ποίημα άναφέρεται 
στό χωριό μας, πού πρόλαβε νά τό ξαναεπι- 
οκεφτεϊ προτού πεθάνει.

Μέ έκτίμηση 
Π. Παρασκευάϊδης

Ό  Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμώνων των 
μαθητών τοΰ Δημοτ. Σχολείου Μανταμά- 
δου μας κοινοποίησε τό εξής γράμμα.

'ί^Γνταμάδρς 21 Φεβρουάριου 1980 
' τν  ; Άρ ιθ . Πρωτ.

3
Πρός: Τό Υπουργείο Πολιτισμού Επιστημών 
Δ/ντήν Ιδιαιτέρου Γραφείου κ. Υπουργού 
ΑΘΗΝΑΙ

Θέμα: Επιχορήγηση γιά τή λειτουργία Φι
λαρμονικής.

Σάς κάνουμε γνωστό, ότι ό Σύλλογός μας, 
ύστερα άπό πολλές προσπάθειες καί έκκλή- 
οεις συνεχίζει τή λειτουργία τής Φιλαρμο
νικής, ή όποια συντηρείται άπό εισφορές τής 
Κοινότητας, τών Συλλόγων καί συνδρομές τών 
κατοίκων.

Στήν προσπάθειά μας νά συνεχιστεί ή 
λειτουργία της πού μέ τόσους κόπους δη
μιουργήσαμε καί πού οί δαπάνες της είναι 
μεγαλύτερες τών δυνατοτήτων μας άπευθυ- 
νόμαστε καί σέ σάς κ. Υπουργέ, όπως μάς 
ένιοχύσετε οικονομικά γιά νά μπορέσουμε νά 
διατηρήσουμε αύτή τήν ώραία προσπάθεια πού 
είλικρινά έμψυχώνει όλους τούς κατοίκους τής 
περιοχής.

Γνωρίζοντες ότι Σείς κ. Υπουργέ, ένισχύε- 
τε προσωπικά παρόμοιες Πολιτιστικές έκδηλώ- 
οεις καί δραστηριότητες, πιστεύουμε ότι θά 
γίνει δεκτό καί τό δικό μας αίτημα προκειμένου 
νά συνεχιστεί ή όμαλή λειτουργία τής Φιλαρ
μονικής μας.

Μετά τιμής

' Ο πρόεδρος ' Η γεν. Γραμματέας

Σταύρος Σαμαράς Άθηνά Βαρταλαμίδου

ΚΟΙΝ: Σύλλογο Μανταμαδιωτών Λέσβου

Σ τ ις  16 Μαρτίου 1980, μέρα Κυριακή κα ί ώρα I I  π.μ., 0ά γίνει στό Γραφείο τοΰ 
Συλλόγου μας Γενική Συνέλ.ευση /ιέ  θέμα:

1) Άπολογισμός-πεπραγμένων απερχομένου Δ.Σ.
2 )"Εκθεση έξελεκτικής επιτροπής
3) Αρχαιρεσίες
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13 "Ο,τι φτάνει στ’ άφτιά μας

' Ημέρα Ευστρατίου Ξανθίδη
Στίς 13 Ίανουαρίου έγινε οτό Μανταμάδο 

άπό τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Μηθύμνης κ.
' Ιάκωβο μνημόσυνο γιά τόν άείμνηστο Μεγάλο 
ευεργέτη Εύστράτιο Ξανθίδη.

Μέ χαρά μάθαμε γιά τήν πρωτοβουλία αύτή 
τοϋ Μητροπολίτη μας, πού τόσο μεγάλο 
ενδιαφέρον δείχνει γιά τό χωριό μας.

Κρίμα πού δέν τό ξέραμε πριν γίνει, ώστε νά 
βρεθούμε καί μείς, οί όργανωμένοι άπόδημοι 
Μανταμαδιώτες, γιά νά τιμήσουμε τό πνεύμα 
αύτό τοϋ άπόδημου Μανταμαδιώτη πού άφοΰ 
πάει στά ξένα δέν ξεχνά ποτέ τό χωριό του,

• άλλά προσπαθεί πάντα νά τό βοηθήσει άλλοτε 
άπό τό περίσεμμά του, άλλοτε, καί συνήθως, 
άπό τό ύστέρημά του. Πνεύμα προσφοράς πού 
γεννιέται μέσα στό Μανταμάδρ, ταξιδεύει σ' 
όλη τή γή, καί έκδηλώνεται, όταν δοθεί ή εύ- 
καιρία.
_ "Ενας άπόδημος Μανταμαδιώτης ήταν καί ό 
Ξανθίδης πού έζησε στή Νότια ' Αφρική. ' Εκεί 
έκανε μεγάλη περιουσία καί ένα μέρος άπό 
αύτή διάθεσε γιά νά γίνει στό χωριό ένα 
νοσοκομείο ή νά προικίζονται κορίτσια.

"Ετσι καί φέτος μετά τό μνημόσυνο δόθηκε 
στίς: Μαίρη Λιόλιου, "Αννα Στέκα, "Αννα 
Βαβούδη καί Μάρθα ' Αβαγιανού άπό ένα 
βιβλιάριο καταθέσεως μέ 1.000 δολλάρια.

Στήν τελετή παραβρέθηκαν οί ' Αρχές τοϋ 
χωριοϋ μας καί άλλοι καλεσμένοι.

Προσφορές στό χωριό μας

•  Μιά μεγάλη προσφορά έφτασε στ' αύτιά 
μας.

9  Μανταμαδιώτης κ. Απόστολος Γαβριήλ, 
πού ζε ί τώρα στή Μυτιλήνη, ζήτησε άπό τήν 
Κοινότητα νά τού ύποδείξουν ένα οικόπεδο γιά 
νά χτίσει καί νά χαρίσει στό χωριό μας ένα 
άγροτικό ιατρείο.

Εχει άγοράοει τά ύλικά καί περιμένει νά 
παραχωρηθεί άπό τήν Κοινότητα τό οικόπεδο 
γιά ν ' άρχίσει ή κατασκευή.

Η κοινότητα κινείται δραστήρια ώστε νά 
τελειώσουν όσο γίνεται πιό γρήγορα οί διατυ
πώσεις τής παραχώρησης τού οικοπέδου.

Τό οικόπεδο πού θά παραχωρηθεί είναι στό 
βόρειο ακρο τού κοινοτικού έργοστασίου (μη
χανή τ  'Αγιού), έκε ί πού τελειώνουν τ ' 
αμπάρια, μέ προοπτική νά γίνει άργότερα καί 
νοσοκομειακή πτέρυγα.

"Ετσι τό όνειρο τοΰ εύεργέτη Ξανθίδη θά 
πραγματοποιηθεί τώρα άπό έναν άλλον εύερ- 
γετη τόν κ. Γαβριήλ. Καί.λέμε τόν κ. Γαβριήλ

εύεργέτη, γιατί έχει στρώσει μέ πλάκες τήν 
αύλή τού Άγιου Βασιλείου.

Συγχαρητήρια Απόστολε.
Δέ γράφουμε τίποτ' άλλο τώρα, γιά νά 

τονίσουμε τήν άξια τοϋ έργου του στά έγκαίνια 
τοϋ ιατρείου.

•  Καί άλλος εύεργέτης στόν ορίζοντα. ' Ο κ. 
Εύστρ. Στυλ. Καραμανώλης πού ζεί στό Μόναχο 
τής Γερμανίας, σέ τηλεφωνική έπαφή πού είχε 
μέ τόν πρόεδρο τοΰ Συλλόγου μας, τόν 
πληροφόρησε ότι σύντομα θά στείλει 100.000 
δρχ. γιά τήν κατασκευή τοϋ Μουσείου.

' Η προσφορά τοϋ κ. Καραμανώλη τιμά καί τόν 
ίδιο καί τόν τόπο μας. Άλλά καί ή όλη του 
δουλειά στό έξωτερικό τιμά τήν ' Ελλάδα.

Σχετικά μέ τήν παλλεσβιακή συγκέντρω
ση, πού έγινε στίς 3 Μαρτίου 1980 στό Δη
μοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, γιά τήν οικονο
μική ανάπτυξη τοϋ νησιού μας, οί Λεσβια
κοί Σύλλογοι τής Α ττικής έστειλαν τό 
παρακάτω υπόμνημα.

«Ψήφισμα^ συμπαράστασης τών Λεσβιακών 
Συλλόγων τής Αθήνας καί τοϋ Πειραιά στήν 
Παλλεσβιακή συγκέντρωση τής Δευτέρας 3 
Μαρτίου 1980.

' Αγαπητοί Συμπατριώτες.
' Από μέρος τών Λεσβίων τής ' Αθήνας σάς 

στέλνουμε θερμό άγωνιστικό χαιρετισμό. Θέ
λουμε νά οάς διαβεβαιώσουμε ότι τις κρίσιμες 
τούτες ώρες πού περνά ό τόπος μας στεκό
μαστε συμπαραστάτες στόν άγώνα σας γιά τήν 
οικονομική έπιβίωση τοϋ νησιού μας.

Δέν ξεχνάμε ότι παρόμοιες καταστάσεις σ' 
άλλους καιρούς άνάγκασαν τούς περισσότε
ρους άπό μάς νά φύγουμε άπό τό νησί μέ τίς 
γνωστές συνέπειες στήν ίδια τήν οικονομική 
άνάπτυξή του.

Γι' αύτό καί ή άγωνία σας γιά τήν τωρινή 
κατάσταση τοΰ νησιού μας είναι καί δική μας 
άγωνία καί ό πόθος σας γιά νά βγει άπό τό 
οικονομικό άδιέξοδο είναι καί δικός μας πόθος.

' Η συνέχιση τής κρίσης αύτής πού περνά 
σήμερα τό νησί δέν μπορεί παρά νά οδηγήσει 
στήν παραπέρα έγκατάλειψη άπό τίς ζωντανές 
παραγωγικές δυνάμεις τοΰ τόπου μέ συνέπεια 
τόν όλοκληρωτικό άφανισμό του.

Θεωρούμε ότι τά αιτήματα έτσι όπως περιέ- 
χονται στό υπόμνημα τής έπιτροπής γιά τήν 
οικονομική έπιβίωση τοΰ νησιού μας είναι 
ούοιαστικά, ρεαλιστικά καί δίκαια. ' Η έπίλυοή 
τους άποτελεϊ τό μοναδικό τρόπο γιά τήν 
έπιβίωση τοΰ νησιού μας. Γ ι' αύτό άποφασί- 
σαμε νά ένώσουμε καί τή δική μας φωνή μαζί 
μέ τή δική σας πρός τούς άρμόδιους.



Εκφράζουμε τέλος τήν άλληλεγγύη μας 
στό δίκαιο άγώνα σας καί δηλώνουμε ότι θά σάς 
σταθούμε πλάι σας καί θά άγωνιστοϋμε μαζί 
σας μέ όλες μας τίς δυνάμεις ώς τήν πλήρη 
εύόδωσή του».

•  Κι άλλη έπιτυχία. Μάθαμε ότι καί ό Πάρις ό 
γιός τοϋ κ. Μιχάλη Α. Καραμανώλη πέτυχε στή 
Πολιτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εκφρά
ζουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια στόν ϊδιο καί 
στήν οίκογένειά του.

•  Μέ λύπη μας πληροφορηθήκαμε τήν 
εισαγωγή σέ Νοσοκομείο τοϋ φίλου Προέδρου 
τοϋ Συνδέσμου τών Πλωμαριτών κ. Ν. Μαυρα- 
γάννη. Τοϋ εύχόμαστε ταχεία άνάρρωση.

• '  Ο Σύλλογος Μεσοτοπιτών μετά τό χορευ
τικό τμήμα δημιούργησε καί θεατρικό. Έτσι 
στις 17 Μαρτίου θά άνεβάσει τό έργο τού 
Πάνου Κοντέλλη «Παντρουλουγήματα» σέ Λε
σβιακή διάλεκτο.

•  Κυκλοφόρησε τό πρώτο φύλλο τής έφη- 
μερίδας τοϋ Συλλόγου τών Σκαμιωτών μέ τίτλο 
«Σκαμιά».

• '  Επίσης κυκλοφόρησε τό πρώτο τεύχος τοϋ 
περιοδικού «Εικόνες» μέ πλούσιο φωτορεπορ
τάζ άπ' όλο τό νομό τής Λέοβου.

Παντρεύτηκαν

"Αννα Θ. Δεμερτζή καί Παν. Βαμβουρέλλης 
Λίνα Ν. Σεβαστού καί Πέτρος Κατρής 
Τάσος Κ. Τσέλεκας (τό γένος Προδρ. 

Αναγνώστου) καί Ρίκα Καρπαθοπούλου 
Στρατούλα Γ. Χηροπαίδη καί Κων. Παπα

κωνσταντίνου 
Δημητρ. Ν. Μπελάλης καί "Αννα Π. Στυ- 

λιανίδη
Εύστράτιος Π. Στρογγυλός καί Έλισ. Ίγν. 

Μιχαηλάρη
Ιγνάτιος I. Γιαννακοϋ καί Διονυσία Βασ. 

Παπακηρύκου

' Ο Σύλλογος τούς εύχεται νά ζήσουν 
εύτυχισμένοι

’ Αρραβωνιάστηκαν

Μαρίνα Γ. Γρηγορίου καί Σάκης Μυλωνό- 
πουλος

Μιχ. Ν. Φωτιάδης καί Γιούλα Σούλη 
Στύλ. Π. Στυλιανίδης καί Σοφία Παυλή 
Εύστρ. Νικοδ. Γελαγώτης καί Αίκατ. Εύστρ. 

Χατζηαναγνώστου

Ό  Σύλλογος τούς συγχαίρει καί τούς 
εύχεται καλά στέφανα

Πέθαναν

Εύστρ. Χατζηραφαήλ 
Βικ/£ρ. Ζερβού χήρα Μιχαήλ 
Εύπιρ. Οίκο’Λμίδου (τό γένος Παραο. Στυ- 

λιανίόΛι) '
Μιχ. Βακιρτζής
Φιλίτσα Άβαγιανοϋ χήρα Αποστόλου 
Ιγνάτιος Τσιπρός 
Κωνστ. Βαρταλαμίδης 
Δωροθ. Πανά συζ. Κυριάκου 
Παν. Άντωνάκας

Ό  Σύλλογος έκφράζει ατούς συγγενείς 
τους τά συλλυπητήριά του.

•  Στό κοινοτικό γραφείο Μανταμάδου 
σημειώθηκαν τό 1979: 14 γάμοι, 14 γεν
νήσεις (10 άγόρια, 4 κορίτσια) καί 37 θά
νατοι

Προσφορές στό Σύλλογο καί τό περιοδικό μας

«ί*4·
Δημ. Μακρυγιάννης (Μανταμάδος) 500 δρχ 
Ανώνυμος 1 000 δρχ
Α.Α. 1-000 δρχ
Παν. Στ. Παρασκευάΐδης (Μυτιλήνη) 1.000 δρχ 
Περιοδικό «ΤΑ-ΙΑΡΧΗΣ» (Μαν/δος)1.000 δρχ 
Ανώνυμος 500 δρχ
Ανώνυμος 1 000 δρχ
Α. Χατζηδημητρίου (Βέλγιο) 1854 δρχ
Εύστρ. Σ. Καραμανώλη (Γερμανία) 2.000 δρχ 
Εύστρ. Σοφ. Τζωάννος (Μυτιλ.) 1.000 δρχ 
Γ. Λεβεντός 450 δρχ
Μιχ. Ματζουράνης 500 δρχ
Νικ. Μαδιανός (πρώην Είρηνοδίκης Μανταμά 
δου) 1.000 δρχ
Ά λέξης  Σ. Καραμανώλης 1.000 δρχ
Άποστ. X. Γαβριήλ 2.000 δρχ
Ίφιγεν. Τζάννου 500 δρχ
Ανώνυμος 1.100 δρχ
Δ. Αποστόλου 500 δρχ

Στή μνήμη τ ·»  Εύστ. Χατζηραφαήλ 
προσέφεραν

Νικ. Εύστ. Χατζηραφαήλ 5.000 δρχ.
Πέτρος Εύστ. Τζωάνος 1.000 δρχ.
Μίμης Εύστ. Τζωάνος 1.000 δρχ.
Χριστοφ. Εύστ. Τζωάνος 1.000 δρχ.

Στή μνήμη Μιχ. Βακιρτζή προσέφεραν

Νίκη Κοντούλη -  Βακιρτζή 1000 δρχ.
Βαο. Βακιρτζής (Γαλλία) 1.000 δρχ.

Στή μνήμη Αλκαίου Μεταξδ προσέφερε

Στρατούλα Π. Μεταξά-Δεμερτζή 1.000 δρχ.
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Ο ΙΚΟ ΔΟΜ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1
ΘΕΟΔ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΥ) — 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑ!*ΑΓΙί£ΓΗ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
ΠωλοΟνται πολυτελή διαμερίσματα άρίστήξ “κατασκευής σέ ωραία θέση 

ετοιμοπαράδοτα καί ύπό κατασκευήν.
Φ ίλο ι Μ υτιληνιο ί καί πατριώ τες προτιμεΐστχ τ ίς  σωστές κατασκευές καί τήν 
ευσυνείδητη εξυπηρέτησή μας.

Γραφεϊον Κ ωνσταντινουπόλεως 25 Ν. Σμύρνη Α θ ή να  
. Τηλ. 9322785 ο ικ ίας 9334724 —  9345448 
^ ---------------------------------------------------------- _ --------------- ------------------------------------------/

ΠΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σ όλω νος 87 - 89 & Χαρ. Τρικούπη 

Τηλ. 3624736

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ  Λ  
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Π ανεπιστημίου 44 — 3ος δροφος 

Γραφ. 14— 15 Τηλ. 3602995

Τά 
καλλίτερα δώρα 

είναι τά προϊόντα 
του τόπου μας



Ένα δώρο χαράς 
γιά σένα * 
καί γ ι ’ αύτούς 
πού αγαπάς

ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΜΑΣ 
Νο 2

Ζ ω ν ια ν ή  μ ο υ ο ικ ή  κ α ί τρ α γο ύ δ ια  
ιη ς  Λ ίο Β ο υ  μ έ  ι ό  

«Λ ΕΣΒ ΙΑ Κ Ο  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ Κ Ο  
ΣΥ ΓΚ ΡΟ ΤΗ Μ Α »

Α .Λ η μ ν α ίο υ : « Ά να ιινή σ ε ις  χοοώ ν

ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΜΑΣ 
Νο 1

Ζ ω ν ια ν ή  μ ο υ ο ικ ή  κ α ί τρ α γο ύ δ ια  
τ ή ς  Λ έο Β ο υ  μ έ  τό  

«Λ Ε Σ Β ΙΑ Κ Ο  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ Κ Ο  
Σ Υ ΓΚ ΡΟ Τ Η Μ Α »

Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν  «ΤΛ Μ Α Ν Τ Α Μ Α Δ ΙΩ Τ Κ Α » 
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Α Ν Τ Λ Μ Α Δ ΙΩ Τ Ω Ν  
Λ Ε Σ Β Ο Υ  «Ο  Τ Α Ξ ΙΑ Ρ Χ Η Σ »
Φειδίου 14-16 —ΑΘΗΝΑ (ττ 142)


