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Από ιο ν  Π Ι ιυλιανιδη
Λ#- ν
'τν ./ 1

Εντυπώσεις καί σκέψεις απ’ τό 
πανηγύρι μας

Γιορτάσαμε κα ί φέτος τή μεγάλη μας γιορτή, όπως ξέρουμε, μ έ  τό χρώμα  
τό δικό) μας. Μί: τόν τρόπο πού συγκινεΐ κάθε απλό άνθρωπο, κάθε πατριώτη. 
Μί. γέλιο, μ έ  τραγούδι, μ έ  χαρά.

7ό βιολί, τό σαντούρι κα ί ή κιθάρα τού όνομαστού πιά «λ.εσβιακοΰ 
παραδοσιακού συγκροτήματος» σκορπούσαν συγκίνηση καί ενθουσιασμό μέ  
τούς τοπικούς παραδοσιακούς σκοπούς, πού κρατούν άκόμα ζωντανοί μέσα  
μας, ώ ς έδώ μακρυά.

Τά παλ.ηκάρια και οΐ κοπελιές μας χόρευαν μ έ  κέφι, χω ρίς σταματημό, 
τούς λεβέντικους χορούς τού τόπου μας. Μά κι οΐ άισπρομάλληδες δέν πήγαν 
πίσω. Χόρευαν σάν λεβέντες ένώ ό νούς τους έτρεχε στά περασμένα, τότε πού 
παλ.ηκάρια κι αύτοί χόρευαν στήν Τσαντήρα, στού Κοπριτέλλη, στού 
Καρακωσταντή.

Είμαστε περήφανοι, γιά τις παραδόσεις μας, τά ήθη καί έθιμά μας καί 
σκοπός μας ιερός είναι νά τά διαφι / ι ΐ . κι,με. ανόθευτα καίάμόλ.υντα άπό ξένους 
εισβολείς.

Π όσο όμορφα, άλ.ήθεια, ςέρει ό λ.αός μας, νά γλεντά κα ί νά χαίρεται τις 
όμορφες στιγμές τής ζω ής! Κ αί νά σκεφτεΐς ό τι υπάρχουν άνθρωποι πού 
προσπαθούν νά μετατρέψουν αύτές τις ωραίες στιγμές σέ πόνο καί δάκρυ.

Οι σκοτεινες δυνάμεις, ο'ι δυνάμεις τού Σατανά, πού απεργάζονται τόν 
όλεθρο κα ί τόν άφανισμό τής άινθρωπότητας. ας συνετισθούν επιτέλους κι ας 
άφήσουν τόν κόσμο άπερίσπαστο  ι·α ζήσει ειρηνικά κα ί νά χαρεϊ ξένιαστα τις 
ομορφιές τής ζωής.

"Ας διαλυθούν  ̂τά νέφη. άς λάμψει ό ήλιος τής δικαιοσύνης, άς 
άιποκατασταθεϊ ή εμπιστοσύνη καί ή φιλία άνάμεσα στούς λαούς, άς 
σταματήσουν ο ί πόλεμοι κι άς βασιλέψει ή ειρήνη πάνω στή γή!

Ε ργάτες κα ί διανοούμενοι, πλούσιοι κα ί φτωχοί, κληρικοί κα ί λαϊκοί, 
άρχοντες κα ί άρχόμενοι κοινή είναι ή μοίρα μας. Ε π ιτακτικό  καθήκον όλων 
μας είναι νά βροντοφωνάξουμε κα ί νά διατρανώσουμε τήν π ίστη μας στήν 
ειρήνη.

Ας άκούσουμε τό κάλ.εσμα τής λογικής. "Ας άκούσουμε τό κάλεσμα τών 
Α γγέλω ν « ...καί επ ί γής ειρήνη...!» “Α ς σταματήσουν πιά οί εξοπλισμοί. “Α ς  

καταστραφούν τά όπλ.α τού ολέθρου. Μήν προσπαθούμε νάμετατρέψου/ιε τόν 
όμορφο πλανήτη μας σέ μιά άπέραντη, βουβή έρημο γεμάτη στάχτη.

θελουμε νά χαρούμε τή ζωή! Νά δουλέψουμε, νά γλεντήσουμε, νά 
καμαρώσουμε τά παιδιά μας κα ί γ ’ άφήσουμε πίσω  μας πολύχρωμα, 
ευωδιαστά λουλούδια, γέλιο, τραγούδι, χαρά! “Οχι πίκρα, δάκρυ, αίμα. θρήνο 
καί συμφορά.
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2 Γιά τή γιορτή τής Μητέρας
' Από τή Νίκη Κοντούλη - Βακιρτζή 

ΛΓ- ν
./ 1

Ο ι  Μ ά ν ε ς  μ α ς
Καλές μου κι αγαπημένες μου χωριανές 

καί φιλινάδες. "Οπου κι αν είστε, δπου 
κι αν βρίσκεστε, ελάτε όλες. πάρτε τά λανάρια, 
τά τλυγάδια καί τ ' άόράχτια μέ τά σφοντήλια. 
(Οά έλεγα). Μά αύτά πιά βέβαια δέν υπάρχουν. 
Πάρτε, λοιπόν τό πλεχτό σας. τό κέντημά σας. 
κι έλάτε νά κάνουμε παρακαμούδα. Ν'ά 
βρεθούμε όλες μαζί. Πόσο όμορφο Οά ήταν 
αλήθεια! Π α ρ ' όλο πού είναι δύσκολο, όχι 
όμως, δέν είναι κι ακατόρθωτο.

’ Εδώ στην ' Αθήνα είναι τέτοιες οί συνθήκες 
τής δουλειάς, οί άποστάσεις μάκρυνες, δυό καί 
τρεις συγκοινωνίες πρωί καί βράδυ, πού κάνουν 
δύσκολο κάτι τέτοιο. "Ομως μέ μιά καλή 
προσπάθεια, γιατί ή θέληση τό ξέρω ποις 
υπάρχει, μπορεί νά γίνει.

Χαίρονται όλες τόσο πολύ όταν μιλάμε στό 
τηλέφωνο. «Μ ή ν  κλείνεις, πές μας κι άλλα». 
Διψάνε ν ' ακούσουν, κάτι γιά τό χωριό, μιά 
φωνή γνώριμη, μιά φωνή δική.

Σκορπισμένες στά ξένα, άς θυμηθούμε τά 
περασμένα, άς βρεθούμε λίγο στό χωριό μας, 
στόν τόπο τών γονιών μας.

Καί πρώτα άπ' όλα άς θυμηθούμε τί; Μάνες 
μας, τί άγιες εκείνες γυναίκες, πού όταν 
μαζεύονταν γιά τήν «παρακαμούδα··. σήμερα 
στής μιάς τήν αύλή κι αύριο στής άλλης, γιά νά 
κάμνουν τά μαλλιά, δέν τόκαναν γιά ψυχαγω
γία. πού ήταν κι αύτό, κι ίσως ή μοναδική τους. 
μά άπό ανάγκη, γιά νά βγει όσο μπορεί 
περισσότερη δουλειά.

Σκεφτήκατε αλήθεια ποτέ τί δημιουργικός 
κόσμος ήταν οί Μάνες μας:

Ξεκινούσαν άπ' τά μαλλιά. Νά τά πλύνουν. 
νά τά κτσάνουν. νά τά λαναρίσουν, νά τά 
κάμνουν. νά τά βάψουν νά τά φάνουν χράμια, 
κουβέρτες, καρπέτες ή νά τά πλέξουν φανέλες, 
κάλτσες, ζωνάρια.

Νά καλαμίσουν τήν μπαμπακούλα. Νά 
διαστοί ν τό πανί. νά τό τι λίςοι ν στ αντί. να το 
παραματήσουν. νά Γ ι ')  βάλουν στήν κρεββατή 
καί ν ' άρχίσουν νά φαίνουν. Πρώτο τό μπλέ 
δίμιτο γιά πουκάμισα καί παντελόνια. Ύστερα 
τό άσπρο γιά άσπρόρουχα. σεντόνια. πισκίρια.

τραπιζέλια. μισάλια.
Κ ι όλα αύτά πάλι νά ραφτούν άπ' τά χέρια 

τους μέ πολύ μεράκι. Στό σουφρά ή μηχανή, τά 
χνάρια, κι άρχιζε τό κόψιμο καί τό ράψιμο. Κι 
εμείς τά μικρά μανία νά γυρίζουμε τό χέρι τής 
μηχανής. Αύτό Οι μάμαι στεναχωρούσε τή 
Μητέρα, γιατί φοβόταν μήν τρυπηΟούμε μέ τή 
βελόνη.

"Υστερα άρχιζαν νά πλέκουν τίς κάλτσεςάπό 
νήμα. μακριές πάνω άπ' τό γόνατο ώς έπάνω. 
γιά ές καί εφτά παιδιά πού είχαν οί πιό πολλές.

Κι όλα αύτά κοντά στήν καθημερινή λάτρα 
τού σπιτιού, τού χωριού τής εποχής.

Τό νερό έπρεπε νά κουβαληθεί τό πουρνο. 
αχάραγα άπ' τόν Αγιο Βασίλη, τάγουρνέλια...

Κάθε βδομάδα τό ζύμωμα καί φούρνισμα. 
εφτά ψωμιά στις πινακοτές. δυό πίττες καί 
καμιά ψαΟουρόπιτα μέ τό βράσμα πότε πότε.

Οί μπουγάδες στά κοφίνια, ν ' αρμέξουν τίς 
κατσίκες, νά κάνουν τόν τελεμέ. "Λ μ  οί κλώσες:

Καί σ ' όλα αύτά κόρα βάλτε καί τό 
λιομάζεμα. πού βαστά 4 καί 5 μήνες μέ νερά καί 
χιόνια, τά τρουβαδιάσματα άποβραους το 
θέρος.

Καί νά γίνοι \· κι όλες οί σοδειές γιά τό 
χειμώνα. Ο ί γιουφκάδες. ή μανέστρα, ο 
τραχανός. ό μτζηΟροχαλβάς. ή κοι ρκούτα κι 
όχι μέ αλεύρι άντε όποιο καί όποιο, μά άπό 
στάρι καμπέρα κίτρινο, πλυμένο καί καθαρι
σμένο κουκούτσι κουκούτσι. Νάφοι ρνίσουντά 
ξερά πλι μένα σύκα καί νά τά βάλοι ν στίς 
τσκάλες μέ βαγιόφυλλα καί βασιλικό, νά 
κάνοι ν καί γεμιστά μέ καρύδι καί κανέλλα. καί 
πίσω πίσω νά κάνουν καί Γ ι '  βράσμα μέ τά 
ρι τσέλια.

Ά π '  τά κυδώνια νά γίνει τό γλυκό τό τριφτό 
κι ό μπελτές. τό κυδωνόπαστο καί γ άλ/.α .να 
κρεμαστούν άρμαΟειές στό ταβάνι μα„ί μέ τά 
ρόδια. Τά θυμάστε άλήΟεια άραδιασμίνα.

Λμ  ή ντομάτα σάλτσα: Νά βράσουν -ί̂  
ντομάτε.; μέσα στο καζάνι στό πυρομάνι κι 
ύστερα νά τί^ περάσοι ν άπ' τό τρυπητό καί 
πάλι βράσιμο καί ύστερα στόν ήλιο στά ταψιά 
μέσα.

Χφησαμι: πίσω πίσω τό σαπούνι. Με κείνη



τήν κομένη σψίδα. αναποδογυρισμένη καί 
τοποθετημένη πά σέ μιά σκάρα. Κάθε χρόνο 
παίρναμε. θυμάμαι. τής (Ιειά-Φαλιας. Ή τα ν  
μετρημένες στό χωριό καί πήγαιναν άπό σπίτι 
σέ σπίτι. Ί ίν α  πιάτο κάτω στό στόμα τής 
σψίδας κι άπό πάνω άχλιά κοσκινισμένη μί: 
άσβεστη λυωμένο. "ϋρριχναν νερό καί μάζευαν 
άπό κάτω τό κατάσταμα. Κ ι αύτό μ π λάδι εκανε 
τό σαπούνι τό άνιλτό γιά την μπουγάδα.

Μιά ζ<οή χωρίς άνάσα. Μάνες τραγικές!
"Οσα κι άν πούμε. όσα κι αν γράψουμε είναι 

πολύ λίγα. πολύ φτωχά μπροστά στόν πλούτο 
ποϋχαν μέσα τους. τήν ψυχική τους άντοχή. τή 
δύναμη πού αντλούσαν, κι εγώ δέν ξέρω. άπό 
πού.

Κ ι άν ή μοίρα τόφερνε νά χάσουν τό 
σύντροφό τους. πάλευαν μόνες υπεράνθρωπα, 
γιά νά άναδείςουν καί νά άποκαταστήσουν τά 
παιδιά τους. Ή τα ν . λέει. αμαρτία νά μήν 
τακτοποιήσουν τά παιδιά, ποϋφερναν στή ζωή 
κι άφοΰ τά πάντρευαν, διέθεταν μέ χαρά τις 
δυνάμεις πού τούς άπόμειναν γιά νά φυλάξουν 
τά έγγόνια τους. όταν τά παιδιά τους. 
καινούργιες μάνες πιά. δούλευαν στά χωράφια.

Πως λοιπόν νά μή σκύψεις τό κεφάλι άπό 
αγάπη καί σεβασμό στή θύμησή τους:

Στιγμή χαράς ή στιγμή πού ή μάνα. γιαγιά πιά. 
άγγαλιάζει τά παιδιά των παιδιών της.

Κυκλοφορεί σέ λίγες μερες ή καινούργια 
κασέτα τοϋ Συλλόγου μας «ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ 
ΜΑΣ Νο 3». Στή κασετα αύτή εκτός άπό χο
ρευτικά ύπάρχουν τά τραγούδια καί οι σκοποί 
τοϋ Γάμου.
' Αναλυτικά περιέχει:

Α ' Πλευρά

1 )'Έλα  Χριοτέ καί Παναγιά 
Τραγούδια γιά τό γαμπρό, τή νύφη καί 
τόν κουμπάρο τραγουδισμένα άπό τή 
χορωδία τοϋ Συλλόγου μας.

2) Γαμήλια πατηνάδα
' Ο  σκοπός πού πηγαίνουν τή νύφη οτήν 
έκκληοία.

3 )' Ο  σκοπός τοϋ κισκέτς
Σκοπός πού συνοδεύει τούς άνδρες ό
ταν χτυπούν τό κισκέτς

4) Τά δυό τ' άγαπημένα (Συρτός)

Πολλά άπό τά τραγούδια τής κασέτας αυτής δόθηκαν στά ραδιοτηλεοπτικά 
δύκτια καί μεταδόθηκαν άπό τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση. 

Τό περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση» είχε τις εκπομπές αυτές, στις έκπομπές 
έπιλογής.

5) Λιγερόκορμη (Καρσιλαμάς)
6 )' Αντίγαμος

Σκοπός μέ τόν όποιο ξυπνούν τούς νιό
παντρους καί άρχίζει ό  άντίγαμος

Β ' Πλευρά

1) Σουλτανί (Συρτός)
2)'Απτάλικος (Ζεϊμπέκικος άπτάλικος)
3) Πέργαμος (Ζεϊμπέκικος βαρύς)
4) Καροτσέρη, (πηδηχτό)
5) Καραβάκι τού Αιγαίου

Τό τραγούδι πού εκφράζει τά αισθήματα 
τών ξενητεμένων Μυτιληνιών.

27



3 Ξεχωριστές μορφές

Π ΡΟ ΔΡΟ Μ Ο Σ
Γεννήθηκε στό Μανταμάδο στά 1871. Ή τα ν  

ό  μικρότερος γιος τοΰ Κωνσταντίνου καί τής 
Ελ ισ ά β ετ  Α π οστόλου. Ό  πατέρας του. 
εύπορος άνθρωπος, μέ κάποια μόρφωση, ήταν 
αναγνώστης καί γιά νά τόν ξεχωρίζουν άπό τούς 
άλλους Απ οστόλου τοΰ χωριού τόν έλεγαν 
Ανα γνώ στη Α π οστόλου. Τελικά τό Α ν α 
γνώστης επικράτησε σάν επίθετο στά παιδιά 
του Στρατή, Γιώ ργη. "Α ννα . Σπύρο καί 
Πρόδρομο.

"Οταν ήταν 8 χρονών εχασε τή μητέρα του.
Ά φ ο ΰ  τελείωσε τά σχολεία τοΰ χωριού του. 

καί παρά τις πνευματικές του ικανότητες, δέν 
μπόρεσε νά συνεχίσειτίς σπουδές του ίσως γιατί 
τότε επικρατούσε ή συνήθεια άπό κάθε 
οικογένεια νά σπουδάζει ένας (στή περίπτωση 
αϋτή ή τύχη ευνόησε τόν Σπύρο) καί οί άλλοι νά 
βοηθούν τόν πατέρα στίς άγροτικές δουλειές.

Σέ νεαρή ηλικία άνοιξε παντοπωλείο.
Παντρεύτηκε τή Μαρίκα Χατζηαναγνώστου 

καί άπέκτησαν πέντε παιδιά (Δημήτριο .
' (Ιρασμία, Μ άριο. Βιργινία. Βιλελμίνη καί 
Χαράλαμπο).

Τ ή ν  έποχή πού είχε τό μαγαζί,συλλαμβάνει 
τήν ιδέα τοΰ «μετα λλά κτη» (μ η χ α ν ική  
εφεύρεση πού χρησιμοποιήθηκε στον κινημα
τογράφο) καί παίρνει άπό τό Παρίσι στίς 16 
Μαρτίου 1903 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέ άριΟμό 
330281. Ο ικονομικοί λόγοι δέν τόν άφησαν νά 
έκμεταλλευτεϊ ό Γόιος τήν εφεύρεσή του καί 
όταν πέρασε ή προθεσμία είδε νά τήν 
εκμεταλλεύονται άλλοι χωρίς νά Εχει τό 
δικαίωμα νά κάνει άγωγή.

Ό  χαρακτήρας του όμως δέν ταίριαζε μέ τό 
επάγγελμα τού έμπορου.

Ο ί συγχωριανοί του εκτιμούν τό άψογο ήθος 
του καί όταν πέΟανε ό παπάς τοΰ χωριού 
Ν ικόλα ος, ό επίτροπος τού Μ ητροπολίτη 
ΜηΟύμνης ΓΙ.Δ. Κομίλης, οί Δημογέροντες Γ. 
Στυλιανίδης. Σ .Σ. ΠαρασκευαΓδης, ΈλευΟ. 
Α π ο σ τ ό λ ο υ  'Ιω α ν . Ά μ μ α ν ίτ ο υ . Εύστρ . 
Βεϊμβάκης, ’ ΙίλευΟ. Δεμερτζής καί οί επίτροποι 
Δ. Α π οστόλου. Βασ. Χατζηραφαήλ. ΓΊωρ. 
ΠαρασκευαΓδης. ζητούν μέ τήν παρακάτω 
αίτησή τους στίς 30 Σεπτεμβρίου 1906 άπό τόν 
Μητροπολίτη ΜηΟύμνης Στέφανος τή χειροτο- 
νία του. -...τόνκατά
πάντα άξιον, Γν« περιβληΟή τό ιερατικόν 
π /ήμα . τόν έγκρ ιτο ν  ημών συμπ ολίτην

Α π ο  τ ο  Σ τ .  Τ ζ ε λ α ί δ η

ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ
'τ ν  -! '

Πρόδρομον Αναγνώστου, κάλλιστον οικογε
νειάρχην καί άμέμπτου διαγωγής, κάτοχον δέ 
συγχρόνως τής άπαιτουμένης παιδείας πρός 
κατανόησιν καί ερμηνείαν των γραφών καί 
αίτοΰμεν εύσεβάστιος παρά τής Υ .Σ . όπως 
εύδοκιμήση ίνα περιβάλη αύτόν τό τής 
ίερωσύνης άξίωμα. πεποιϋοτες, ότι τό ιερόν 
τούτο στάδιον, όέξελέξατο. εύδοκίμοις θέλει 
διανύσει καθ' ότι άπό άφιλοκερδούς καί 
ειλικρινούς επιθυμίας διαφλέγεται πρόςτοΰτο··.

Τ ό  Νοέμβριο τής ίδιας χρονιάς χειροτονείται 
παπάς καί τοποθετείται στό Μανταμάδο.

Στίς 2 Όκτιοβρίου 1917 γίνεται οικονόμος.
Τό 1921 έγκατέλειψε τή θέση του στό 

Μανταμάδο καί έφυγε στήν Καλλονή, γιατί 
δυσαρεστήΟηκε μέ ορισμένους Μανταμαδιώτες 
γιά πολιτικούς λόγους. Τ ό  χωριό πάγωσε. 
Μεμονωμένα άτομα πήγαινανστήν Καλλονή νά 
τόν δοΰν καί τόν παρακαλοΰσαν νά έπιστρέψει. 
Στίς 2 Λύγούστου τό 1925 ό Πρόεδρος καί τό 
συμβούλιο τής Κοινότητας Μανταμάδου, τό 
Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ό  Συμ βούλ ιο , ή "Ι-νικση 
Ί·φέδρ(ι)ν καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τής 
Λέσχης «Πρόοδος·· τοΰ στέλνουν τό παρακάτω 
γράμμα.

28



«Αΐδεσιμώτατε
Οί πατριώτες πρός τόν συμπατριώτην 

πάντοτε στρέφουσι τά βλέμματά των κατά δέ 
τόν σοφόν λόγιον «ούδέν πατρίδας γλυκύ
τερο ν .  '  I I κατά τής πατρίδος ήμών δυσθυμία 
Σας ή πρόκαλέσασα την εγκατάλειψη· τής 
έν αύτή Οέσεώς Σας συνεπεία λιβέλλω ν 
χαραχθέντω ν ύπ ' όλ ιγοστώ ν άνάνδρων 
έκλογέων κατά τάς έκλογάς έκείνας Ε κ κ λ η 
σιαστικού Συμβουλίου, εΓμεΟα πεπεισμενοι ότι 
έχει παρέλθει πλέον. "ΟΟενάποτεινόμεΟα πρός 
' Υμδς, καί παρακαλούμεν, όπως, ρίπτοντες 
λήθην  έπί τού παρελθόντος έλθητε καί 
καταλάβητε Οέσιν καί πάλιν έν τή πατρίδι ήμών 
περικοσμούντες καί άνυψούντες ταύτην διά τών 
λαμπρών άνεκτιμήτων. έξοχων καί σπανίων 
προτερημάτων Σας, τών οποίων έπί έτη 
έστερήθη αϋτη. Βέβαιοι ότι θέλει είσακουσΟεϊ 
ή παράκλησις ήμών αϋτη διατελούμεν μετά 
πατριωτικής αγάπης.·,

’Λλλά  οϋτε αύτή ή ομαδική παράκληση τού 
χωριού τόν έπεισε. "Ετσ ι, έμεινε στή Καλλονή 
μέχρι τό 1934.

Στίς 10 Μαρτίου 1934 διορίζεται πρωθιερέας 
στό Μητροπολιτικό ναό τής Μυτιλήνης. Ε κ ε ί  
Εμεινε λίγους μήνες γιατί ή ύγεία του τόν 
ανάγκασε νά ζητήση μιά θέση όχι τόσο 
κουραστική. "Ετσ ι γίνεται έφημέριος στήν 
έκκλησία τών ' Αγίων Θεοδώρων Μυτιλήνης 
μέχρι πού πέθανε ξαφνικά άπό καρδιακή 
προσβολή στίς 7 Αύγούστου τού 1935.

Ή  νεκρώ σιμη  ακολουθία  έγ ινε  στή 
Μ υτιλήνη καί ή ταφή του στήν Καλλονή. "Ενα  
μεγάλο πλήθος, άπό κληρικούς καί διανοουμέ
νους, βουβό καί πονεμένο ακολούθησε μέ 
λυγμούς τόν άγαπημένο του έφημέριο καί 
πνευματικό άνθρ<»πο μέχρι τόν τάφο του.

Τ ό  έργο του:
Σάν κληρικός πέτυχε πολλές τιμητικές 

διακρίσεις, καί δικαίωσε αυτούς πού τόν 
πρότει ναν γιά κ λ η ρ ικ ό . ’ Α λ λ ά  ακόμα 
ξεχωριστή θέση πήρε άπό πολύ νωρίς, καί στό 
κόσμο τής Λεσβιακής διανόησης. Αΰτοδίδα- 
κτος αλλά άνθρωπος πολύ μελετηρός έκανε 
πράξη τις γλωσσικές θεωρίες τού άδελφού του 
Σπυρίδωνα Αναγνώ στου. Ή  γλώσσα του, 
άπλή καί μετρημένη, είχε τό χάρισμα νά τραβά 
καί μέ τήν πένα καί μέ τό προφορικό λόγο.

Σάν καλιτεχνική ίδιοσυγρασία πού ήταν 
άσχολήθηκε παράλληλα μέ τή λαογραφία, τό 
διήγημα καί τό μυθιστόρημα. ..Οί υποθέσεις 
τους Λεσβιακές, παλιές, νοσταλγικές, χωριάτι
κες. Ανθρωποι παλιοί, έπεισόδια περασμένα, 
πού στέκουν ανάμεσα στό θρύλο καί τήν 
πραγματικότητα, σ τή ν  ιστορία  καί τή 
φαντασία. Πάνω άπ' όλα χρώμα ζωηρό

Λεσβιακό. ' Η  άφήγησή του σέ «τραβά·· γράφει
ό Γ · Ή ' γ ^·

Στά διηγήματά Η»υ, χτυπούσε τά στραβά.
Στά «Ινί&νέξεδάκια τής Φρόσως», πριν άπό 

εξήντα ολόκληρα χρόνια, χτυπούσε τήν 
προίκα: «Αυτές οί μόδες πού βγάλαμε νά 
δίνουμε χωράφια καί παραχώραφα στίς κόρες 
μας, αύτές είναι πού Ο’ άφίσουνε τά 
περισσότερα κορίτσια μας στό ράφι».

Τά έργα του τά δημοσίευαν περιοδικά τής 
Μυτιλήνης, τής Α θήνα ς, τής Σμύρνης, τής 
Αμερικής. Ό  -Ταχυδρόμος» τού Στρατή 

Μ υριβήλη, ό  «ποιμένας» τής Μητρόπολης 
Μυτιλήνης καί τό «Δελτίο» τής Μητρόπολης 
Μηθύμνης τά έβαζαν σέ ξεχωριστή θέση.

Πολλές φορές τά υπόγραφε μέ τά ψευδώνυμα 
«Σίμω ν Ιω νά ς »  «Π έλις-Αβετ» (Π-ρ'οδρομ- 
ελι(ς)) Ελισ-Αβετ άπό τό παιδικό του όνομα καί 
τό όνομα τής μητέρα του).

Τό πρώτο του έργο πού δημοσιεύθηκε σάν 
επίμετρο στά «Λεσβιακά» τού Σπυρ. Α να γνώ 
στου τό 1903 είναι τό « ' Ελενίτσα ή πραγματεία 
περί Κούνιας». Ακολούθησαν: Ή  τρικυμία 
τής λίμνης τής Γεννησαρέτ (1907), ό τάφος τού 
'  Ελληνισμού (1912), ή ψωφοπεΐνα (1913), κάτω 
οί φαγάδες (1913). τό μοσχαναΟρεμένο 
βασιλόπουλο (1913), τά νύχια τού χάρου, 
ούράνια άνθη (1920). ή επιγραφή (1929), ό 
βασιλιάς, τό κρασί καί οί γυναίκες (1929). γύρω 
στή λαογραφία τού νησιού μας (1929), άνάγκη 
νέου χαιρετισμού (1929) Μέγας (1930). τό 
παράθυρο πού άνοιγε μιά φορά τό χρόνο (1930), 
τό δώρο τής βασιλοπούλας (1931), παντού ή 
ζωή, παντού ό θάνατος (1931). πώς διαλαλούσα- 
νε οί ντελάληδες πρίν άπό πενήντα χρόνια 
(1932), ή γυφτοπούλα (1933). τό αλώνι πού δέν 
τελείωνε τό σιτάρι του (1933). τά μενεξεδάκια 
τής Φρόσως (1933). Λαϊκή ερμηνεία τής θείας 
λειτουργίας (1933). ή ματωμένη Άρχοντοπού- 
λα (1935). ό έρχομός τών Χατζήδων (1934) καί 
πολλά άλλα.

Σήμερα 45 ολόκληρα χρόνια μετά τό θάνατό 
του μιλά μέ τά έργα του μέσα στίς καρδιές μας. 
Καί οί παλιοί πού τόν έζησαν. μιλούν μέ άγάπη 
γι' Αύτόν. Ά κ ο ύ ς  τίς ιστορίες τους καί νομί
ζεις ότι μιά μέρα, σ ’ ένα άλλο τόπο. θά τόν 
συναντήσεις.

Είναι σάν νά μήν πέθανε ποτέ ό Παπα- 
Πρόδρομος.
Βιβλιογραφία: «Τά Νέα Λεσβιακά γράμματα»
( Αθήνα 1935) τού Γ . Βαλέτα. Περιοδικό «ό 
ποιμήν» τεύχος X έτος Γ ' ,  Μ υτιλήνη 1935.

Στοιχεία καί διάφορα έγγραφα μάς έδωσε ό 
γαμπρός τού Παπα-ΓΙρόδρομου (άπό τήν κόρη 
του Έρασμία ) συνταξιούχος δάσκαλος καί 
λαογράφος κ. Κων. Τσέλεκας

29



Τά θκά μας
Λ  η-  ν  Από τό Λεύτερη Λεσβαδιώτη

ΠΚΡΟΥΚΑΜΕΝίϊ) ΜΑΝΑ
Μουναχουγυό τοί μουναχουπαίδ ντούν εϊχι ή μάνατ ή πκρουκαμέν(ι).
Τ ' όνειρουτς ήνταν ά τούν μιγαλώσ. ά τούν μάθ καμπόοα γραμματέλια τοί ά πγιάο μιά δλιούδα, 6 γίν(ι) 

καλός ν(ι)κουτούρς οά τούν μακαρίτ ντού πατέρατ, νά πιράο τοί τοίν(ι) κουντάτ τά γηρατειά τς .
"Αμα γίν(ι)τοι έξ χρουνοϋ ντού πήγι στοϋ οκουλιό. Τ ' πίρι τρουβαδέλ(ι) παραματσένιου. φαμένου οτ' 

κριβαταριά, πλάκα τοί κουντίλ(ι). Ά μ ' τοίνους γι' άπρόκουφτους έν εϊχει μυαλό γιά γράμματα. Ή  νούςτ 
ήνταν στά πλέλια μί τ' σφιντιγόνα, οτς φουλιούδις, οτς ξνύθρις τοί οτς άνιοπάθιςϋ Μιά βουλά ντού 
τοάκουοι άξπα γί Πρινάρς γί πιδουνόμους πά οί μιά τσιτσφιά τοί έτρουγι τοίτοφα. Ήνταν φιβγάτους άμ' 
τού οκουλιό μαζί μί κάτ κουλίγ(ι)διοτ. Τούν πατεϊ τού λοιπόν ένα μιριμέτ μί τού καμτοίτ.

- Νά! κιαρατά ... οένα θά τσνιγοϋμι κάθα μέρα; Χτίκιαοις βρέ τ' μάνας μί τά καμώματος!!
-Άπί τότιοου έν ίξαναπάτοι πλιά οτού οκουλιό ...

' Η μάνατ ή καϋμέν(ι) ούλου οικλέτ ήνταν τσ' άνηρουτιώνταν ...Άπί πιόν μαθέ πήρι τούτου τού μουρό; Η 
πατέραοτ ή οχουριμένους ήνταν καλός τοί ν(ι)κουτοίρς άθριπους. Π μπαρμπάδιοτ ούλ(ι), τάϊδια. Γιατί μαθές τού 
θκόμ τού μουρό πίρι τέτοιου δρόμου το' έ μπουρώ α' τού κάνου ζάπϋ'Εν ήξιρι τί α' κάν(ι) 
άμ ντού καμότς.

Γίντοι πλιά κουπιλαρέλ(ι) το' ίπριπι α' πιάο καμμιά δλιούδα. ά μάθ μιά τέχ'ιν(ι). Τούν πήγι στ' Μήτραρ 
τού παπτοίδκου, κάτσι κανα μήνα, ταπέ έν ίξαναπάτοι. Ή  νούοτ ήνταν άλλού. τούν πήγι οτ' Ραφαγήλου 
τού καμίν(ι), πά τοί μάθ τοκαλάς. "Ε  βαριόοι ! τά ίδια. Τού κουνουολούκ πού εϊχι έν ήνταν γιά δλιά. Πού 
έχ(ι) άμανίτις ; άντι ά πάμι. πού έχ(ι) οβιρνιές ; άντι ά πάμι, ά πάμι οτς άν'ισπάθις, στού μπαοάκ. 'Εμ  πγοί 
ήνταν οί κουλίγ(ι)διοτ; τού Καπιουτέλ(ι), ή Στυλιάν(ι)ς. ή Κατμάς, κάτ τέτγ(ι) τέτγ(ι) κουπούκδις. π' έν
ήνταν γιά δλιά ... Ούκνιά τοί τίπουτα άλλου. Μιδι γιά φαγί νοιάζνταν, μιδι γιά τίπουτα. ' Η Μάνατ γή ζαβαλ' -
ίδοα πλάλι τοί τά ξοικουνόμα ούλα.

Ά  μή τά πουλιουλουγούμι, παλ(ι)καρέλ(ι) ήνταν πλιά...μά τού γδίτ έν άλλαξι. ' Η μάνατ τούχει μουγάλου 
καμό. Μέρα μί τ' μέρα μαράζουν'ι άμ' τού οικλέττς.

Αντι βρέ Στρατγ' έλ(ι) ά πιάχ(ι)ς τοί ού δλιά; τοί ντρέπουμι ντού κόομου ά οί βλέπιν ά κουπρουολιάγ(ι)ς μέ 
οτς δρόμ μί το' κουπούκδις!

Τοός, χαμπάριμ γιόκ!
- Τίοίνοιάζίοέναβρήμάνατίθάμ' πει ή κόσμους;Γώ θά κάνου τού κέφιμ τσ' όπιτιγουστάρωθάπιάσουδλιά.
Κάθα μέρα λουγουφέρναν μές τού σπίτ. Γ ή μάνατ ή καϋμέν(ι) άπόκαν' ι πλιά. "Εν εϊχι τακάτ γιά τίπουτα." Ην-

ταν μουγάλου τού ντέρττς.
-Έ λα  βρέ μουρέλιμ μή μ' άραθμάς! "Εφαγις τά σκώτιαμ μί τά φιροίματας!.
' Εν ήξιρι τί ά κάν(ι)... Τόριξι τοί τσίν(ι) στ' άγια. Πά τοί βουηθήσιν μαθέ γι' άγοί τοίπάρ μιταβουλή τού μυαλότ. 

Τοός θαρρείς χειρότιρους γίνταν.
- Τώρα μαθέ πού γίν(ι)τσι πλιά παλ(ι)καρέλ(ι), πού ήθιλα τοί γώ ά τούν βλέπου ά τούν καμαρώνου. ' Εμ γώ 

ντρέπουμι ντού κόσμου...
' Η καϋμέν(ι) τού πίρι πλιά άπόφασ, πούς τέτοιους θαν' άπουμείν(ι)...
"Εν ίπέραοι πουλύς τοιρός τοί ήρτι τοί στού χουριό ή μόδα γιά τ' Νότιου. Παράξινου πράμμαΜ 

Σιβνταλάτσι τσί τοός ά παέν(ι) σ' Νότιου! Α  γλυτόο φαίντι άμ' τσ' μάναστ τού στόμα... 'Απού βραδίς τού 
λοιπόν ΐπιαν κάμπουσα μί ντ' παρίγιατ, πού ήνταν καμμιά δικαριά νουμάτοι,κ μές τ' Γιουργή ντού καφινέ. 
Ήρταν τσί κουμάτ στού κέφ. 'Εμ  έν ϊβλ'ιπι τά χάλιατ, μό ήθιλΊ τσί παντριγιά ή πρσυκουμένους!... Βάζ 
ντού ντιλάλ(ι) ντούν ' Αβέρουφ τοί φουνάζ μές τού τσάροι τσί στς μαχαλάδις.

- ' Η Στρατήγους χαζιρέβγιτι ά παέν(ι) ο' Νότιου! Όποιους τούν θέλ(ι) γιά γαμπρό, ά τού πει νά μή παγέν(ι)-
Ά μ  πγιός βρέ κριμανταλά θά σί λ(ι)ψτί ά οί κάν(ι)γαμπρό; "Εν ίφάν(ι)τοι κανές...
' Η μάνατ άμα τόμαθι πού έκαν'ι τν' άπόφασ ά παέν(ι) σ' Νότιου έν ήξιρι τί ά κάν(ι) άμ τ' χαράτς. Πέτα 

άμ' τ' χαράτς. Άμαν ίπήγι τού βράδ οτού σπίτ τούν ρουτά;
- Αλήθεια γιόκαμ, έκαν'ις τν' άπόφασ ά παγέν(ι)ς σ' Νότιου τσί σύ;
- Τί ά κάνου βρή μάνα ά γλυτώοου πλιά άμ τού στόμαςϋ Κάθα μέρα τζίρ, τζίρ, τζίρ. δλιά, δλιά. Βαρέθκα νά ο' 

άκούγου. "Εκανα τσί γώ τν' άπόφαση τοότ βρέξ άς κατιβάσ.
- Ά ς  εϊνει δά γιέμ, άς εϊνει.' Η μάνατ τούλ' ιγι τσί τού ξανάλ' ιγι ή καϋμέν(ι). Ξιλάφρουσι κουμάτ γί καρδιάτς, 

άπ' ένα μουγάλου ντέρτ. /
Μί ταχιά τού πουρνό μαζόχτσι ούλους ή μαχαλάς όξου άμ τού σπίτ στού δρόμου στοϋ πίσου τοιομέ γιά 

νά τούν ξιπρουδγιβάσ. ' Αμ ή καϋμέν(ι) ή μάνατ έν ίξιρι τί έκαν' ι τοί τί ίλ' ιγι άμ τ' χαράτς. Θάργις πούς τά 
μπέρδιψι. Μιά χαίρουνταν πού θά πγιάσ δλιά τοί μιά έκλ'ιγι πού θά τούν χάσ. Ά μα  ν' ήρτι πλιά γιώρα ά 
πιάσ τού χέρτς νά τσ' άφίσ γειά, βγάζ ή ζαβαλ'ίδοα κάτ τσιρίδις τοί φουνάζ μί κλιάματα τσί ξιμπλ'ιμένα 
μαλλιά οά παλαβή.
• - Στού καλό μουρέλιμ ! στού καλό γιέμ ! στού καλό νά πάς ... τσί νά μή ξαναγυρίχ(ι)ςϋ Στοϋ καλό νά πάς 
κουπιλαρέλιμ τσί νά μή ξαναγυρίχ(ι)ς!ϋ
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Λαογραφικά θέματα
Απυ ιον Παν Φουντη

« I -  ν
τν ./ 1

Η ΛΑΜΠΡΗ

Σντού Μανταμάδου ντή Λαμπρή 
ντ' γιουρτάζουμε μί τφέτοα 
ντή δέ γιουρτή τ' Ταξιαρχού 

μ ' άρβύθια τοί κιοκέτοα

Τό πρώτο έθιμο καταργηθηκε έδώ καί πολλά χρόνια. Το δεύτερο υπάρχει καί δέν πρόκειται νά κατσργηθεΐ
Τό πότε άρχισε αύτό τό έθιμο τής ■ Λαμπρής - άπό που βαστά ή ρίζα του. δέν ξέρω.
' Εκείνο πού ξέρω καί θυμάμαι είναι πώς έμείς οί μικροί, τήν έποχή έκείνη. δέν περιμέναμε τή Λαμπρή μόνο 

καί μόνο γιά νά φάμε τό κόκκινο αύγό καί τό άρνι μετά τή Σαρακοστή. ούτε γιατί περιμέναμε νά μάς πάρουν οί 
γονείς μας κανένα ζιβγαρέλ παπτσέλια ή κανένα παντιλουνέλ το' άγιες μέρες.

Βέβαια τά περιμέναμε αύτά. άλλά κοντά ο ' αύτά περιμέναμε μέ άγωνία νά πάμε στήνέκκλησία τού Ταξιάρχη 
νά δούμε τούς πιστολάδες νά μπαίνουν άπ' τήν κύρια πόρτα.- δυό δυό συνταγμένοι, μέ έπικεφαλής έναν πι- 
στουλά μέ τή σφυρίχτρα Οτό στόμα νά σφυρίζει τό ένα δυό, ένα δυό.

Πριν έρθουν άγωνιούσαμε καί τρέχαμε οτήν έξώπορτα νά δούμε άν έρχονται. Λέγαμε άναμεταξύ μας γιατί 
άραγε άργησαν. Μήπως ή άοτυνομία τό άπαγόρευσε. μήπως... μήπως...

Μόλις όμως έμπαιναν οτήν αύλή τής έκκληοιάς. άρχίζαμε τά χειροκροτήματα καί τις φωνές. Ή  χαρά μας 
ήταν άπερίγραπτη.

Πηγαίναμε κοντά τους. βλέπαμε τά καρυοφίλια τους. τις καραμπίνες. τις πιστόλες καί κάναμε κρίσεις πώς ή 
καραμπίνα τού τάδε είναι ήπιό καλή. πώςαύτή θάβρουντήξ' πιόπουλύκ.τ.λ., κ.τ.λ. Κρίσεις, κρίσεις κι' άγιος ό 
Θεός.

Καί τώρα πριν πάω παρακάτω, σάς έρωτώ: Ήταν νά μήν περιμένεις τή Λαμπρή καί γι' αύτό; Γ ιά νά μήνπώ 
μόνο καί μόνο γι' αύτό: Όποιος πει όχι, δέν θά συμφωνήσω μαζί του κι' άς τό ξέρει προκαταβολικά.

Οί πιστουλάδες άφού έκαναν τις σχετικές προετοιμασίες, έκαναν μετά ένα κύκλο γύρω γύρω στήν αύλή 
περιμένοντας τόν παπά νά πει τό Χριστός Άνέστη γιά ν ' άρχίσουν τά μπάμ μπούμ.

Τό τί γινόταν μέσα μας. τό τί χαρά νοιώθαμε κείνη τή στιγμή δέν μπορώ, δέν ξέρω νά τό γράψω. 
Πανζουρλισμός.

Οί πιστολάδες σπάνια άκουγαν άπ' τό στόμα τού Παπά ολόκληρο τό Χριστός Άνέστη.
Μέ τό Χρι... άρχιζαν τά μπάμ μπούμ. Γέλια, χαρά καί κρίσεις έμείς.
- Ίδις πού τούλιγα γώ πούς θά βρουντήξ' πιό πσυλύ ή καραμπίνα τ' τάδι.
- Τσί γώ τού ίδιου ϊλιγα. Καί δός του καυγαδάκι. Καί δόστου φιλικές σφαλιάρες.
Μέ τό βρόντο πού κάνανε οί καραμπίνες τράνταζε ό τόπος. Πολλές φορές απούσαν καί τά τζάκια τής 

έκκλησίας. Λένε πώς οί βροντές άκουγόταν ώς πέρα στ' Άϊβαλί.
Πολλοί άπ' τό φόβο τους τρύπωναν μέσα στήν έκκλησία καί μέσα στά κελιά. Έμείς όμως ή νέα γενιά τής 

έποχής έκείνης - πάει καί δέ γυρίζει πιά - άπ' τή χαρά μας πετούσαμε στό φεγγάρι - οί Ρώοοοι καί οί 
' Αμερικάνοι νομίζουν πώς κείνοι πήγαν πρώτοι στό φεγγάρι - καί γυρίζαμε αμέσως γιά νά έξυπηρετήσουμε τούς 
πιστουλάδες μας. "Ο τ ' μάς γυρέβγαν τσ' όπ' μάς στέλναν τρέχαμι μί τού παραπόνου. Τά θμάμι τσ' άντριχιάζ 
τού πιτσίμ Αύτή ήνταν Λαμπρή τσ' όχ ή σμιρνή

Οί πιστολάδες τό είχαν καύχημα νά βγούν πρώτοι στό βρόντο καί γιά νά τό πετύχουν αύτό έβαζαν πολύ 
μπαρούτι μέσα στή κάνη τής καραμπίνας μέ άποτέλεσμα νά γίνονται καί δυστυχήματα. Αύτά τά δυστυχήματα 
εκμεταλλεύτηκε ή άοτυνομία καί απαγόρευσε τό έθιμο αύτό. Έτσι χρόνο μέ τό χρόνο ξεχάστηκε.

Καί κάτι άλλο όμορφο θυμάμαι.
' Ο πιστολάς τήν καραμπίνα του τήν είχε δεμένη μέ σχοινί ή καλλίτερα μέ λουρί καί όταν τήνέρριχνε, άπ' τό 

κλώτσημα πού έκανε ή καραμπίνα, άναγκαστικά χωρίς νά τό θέλει έκανε μιά ή δυό στροφές γύρω άπ' τόνέαυτό 
του. στηριζόμενος ατό ένα του πόδι. ' Ορισμένοι έκαναν όχι μιά ή δυό άλλά τρείς καί τέσοερες στροφές γιά 
έπίδειξη. Έ !  αύτό έμείς οί μικροί - οί περισσότεροι ■ τό καταδικάζαμε.

Γενικά τούς άγαπούσαμε όλους.
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6 Στά ξένα
Από τόν Ηλ. Παρασκευάΐδη

Τς Δικαπέντι τς^Λαμπρής
Θυμούνται σήμερα οί Μανταμαδιώτες. Θυμούνται πάντα. Ξενιτεμένοι θεληματικά έδώ μακρυά 

απ τον τόπο τους, στα ξενα. Δ έν  τούς έδιωξαν άπ' τόν τόπο τους τ' άγρια φαντάσματα, οι κακές 
θερμες και ο πιασμος. Ο ϊδιοςότόπ ος δέν  τούς χωρούσε. Μονάχοι τους ήβραντό δρόμο τούτο,τό 
όρομο στα ξενα. Σαν καινούργιοι άργοναύτες άλλιώτικοι.' Ο  τόπος στενός, μικρός, μέ τή μικρή ζωή. 
Φωνές μακρινές, οι έλπίδες γιά μιάν άλλη ζωή, γέμισαν τ ' άφτιά τους, τά μιαλά τους. Στό 
μεγάλο, τον ανοιχτο τοπο, μακρυά γύρεψαν μιάν άλλη ζωή, καί, πές, τή βρήκαν. Καινούργια ζωή γιά 
τον εαυτό τους και τις καινούργιες γενιές. Λίγοι στήν άρχή, κι ύστερα κι άλλοι, κι άλλοι. Σκόρπισαν, 
μα οε χααηκαν. Μεσα στον καινούργιον τόπο, πού θά δόσουν γιά πατρίδα στις καινούρνιες νενιέο 
σα να νιώθουν κομάτι άβολα.

Θυμούνται. Μέσα τους ζεϊ ή παλιά ζωή, πού τήν πήραν μαζί τους, τήν κληρονομιά τού τόπου. 
Εικόνες άχνες απ τήν πολιοκαιρία, σωριασμένες μέσα τους προβέλνουν μέ κάθε εύκαιρία καί 
γυρευουν να ζωντανέψουν και είναι τέτιες ώρες βολικές, σάν τή σημερινή. Τότε σμίγουν όλοι μαζί 
απ ολες τις άκρες τής γής έτούτης τή χρονιάρα τούτη μέρα.

Θυμούνται. Τς Δικαπέντι τς Λαμπρής. Ά π ό  μέρες τό χωριό έτοιμάζεται γιά τό μεγάλο 
παναγύρι. Φοράει τα καλά του, στολίζεται. Παστρεύουν τά σπίτια καί τούς κα φ ενέδες .' Ο  κόσμος 
παει κι ερχεται. Ολοι στό ποδάρι. Οί πραματευτάδες στήνουν τίς φρίτζες τους μπροστά στήν Κάτω 
εκκλησία, αναμεσα ατις ατροφικές ακακίες καί στίς σκαμνιές. Ο Ι παναγυριώτες έρχονται άπ’ δλες 
τις μέριες. Απ ' τό Μυρμητζάρη κατεβαίνουν οί Περαμαχαλιώτες, άπ' τό σιδηρόδρομο, τόν ίσιο 
δρψ ο, οι πιο πολλοί και οι ξένοι. Ά π ' τήν Ανατολή καρσί, άπ' τ ' Άιβαλί κι' άπ' τό Νησί έρχονταν 
παναγυριώτες τά παλιά χρόνια. Ανέβαιναν άπ' τ ' 'λσπροποτάμι μέ γαϊδουράκια. Φαντάζαν οί 
κνικατες μπατανίες. Μ έ μουλάρια, μέ άλογα, μέ αραμπάδες, μέ καρότσες. Κι άπ' τά χωριά κοντά κι 
αλαργα και μ αυτοκίνητα. Γεμίζει σήμερα τόν άέρα ή σκόνη καίήκαμμένη μπενζίνα. "Ολοι τραβούν 
κατω, στον Ταξιαρχη, γιά τό μεγάλο παναγύρι. Καί μαζί καί περπατάμενοι καί κανένας ξυπόλητος μέ 
τα χέρια δεμενα ξαγκωνα. Οί ταμένοι, μέ μεγάλες λαμπάδες, ως τό μπόι τους.' Ο  "Αγιος μέσα άπ' 
το κουβούκλιό του μέ τίς σκαλιστές κορνίζες θωρά τούς πιστούς, θαρεΐς άδιάφορος μέ τά μεγάλα 
ματια, με κρύα σοβαρότητα, πού φοβάσαι. Ά ντ ρ ε ς , γυναίκες, παιδιά σπρώχνονται μέσα κι έξω άπ' 
τη μεγάλη, ψηλή έκκλησιά. Μιά βουή απλώνεται, μαζί μέ τή σκόνη. Τά παιδιά γυρίζουν άνάμεοα στίς 
Φριτζες. Καί τό βράδι στούς καφενέδες. Παίζουν τά παιγνίδια καί οί άντρες χορεύουν. Στήν 
Τσαντηρα είναι τό μεγάλο παναγύρι. Κι ό Χαράλαμπος πηγαινοέρχεται στόν ποτηριώνα νά κερνά. Τά 
παιδια θωρουν απ όξω καί φαντάζονται τή μέρα, πού είκοσι χρονώ θά μπορούν κι αύτά νά μποϋν μες 
στον καφενέ καί νά χορέψουν.

Θυμουνται, καί λίγες στιγμές άπ αύτή τήν παρδαλή εικόνα τής παλιάς έποχής, τής έποχής 
τους, γυρευουν νά ζωντανέψουν στόν καινούργιο τόν τόπο. Θέλουν νά ξαναζήσουν κομάτι τήν 
ατμόσφαιρα έκεινη τής περασμένης έποχής. Άγνω στοι γνωστοί ό ένας μέ τόν άλλο, όλοι μαζί μέ 
τον ιδιο καμο. Κάπου σέ μιάν έξοχή τήν ανοιξιάτικη μέρα. Μέσα σέ μιάν άπλόχωρη σάλα τής 
ταβέρνας, μέ γυμνούς τοίχους καί μεγάλες τζαμαρίες. Στενά στριμωγμένοι ό ένας κοντά στόν άλλο 
μπροστά στα μακρουλά στενά τραπέζια. Τό παραδοσιακό συγκρότημα γυρεύει νά δόσει τόν τόνο 
τον παλιό άπ' τό χωριό. Πάει νά ζωντανέψει τίς ώρες τής Τσαντήρας. Τό σαντούρι, τό βιολί καί 
ή κιθαρα θέλουν νά δόσουν τόν τοπικό χαρακτήρα. Λείπει τό κλαρινέττο τού Παναγή καί ή τρομπέτ- 
τατού Γκτζάνη, πού τόνιζε τίς κορόνες. Τούς παραδοσιακούς σκοπούς τούς συνοδεύει κι ή φωνή 
του τραγουδιστή. Τίς φυσικές νότες τίς παίρνει τό ήλεκτρονικό κουτί καί τίς κάνει μεταλλικές 
βροντερες. Τά κύματα χτυπούν στούς γυμνούς τοίχους καί στό ταβάνι καί γυρίζουν πίσω κι άνακα- 
τώνονται μέσα στόν κλειστό μικρό χώρο, σειρά βροντές χωρίς άστραπή, πού ξεκουφαίνουν. Δέν 
είναι η ανοιχτή Τσαντήρα, όπου σκορπούν οί νότες καί γεμίζουν τόν άέρα, όλο τό χωριό. Τήν εικόνα 
τη γεμίζει τό παραδοσιακό κισκέτς, πού φρόντισαν νά τό έτοιμάσουν μέ τήν παραδοσιακή λειτουο- 
γικότητα.

Καί μέσα στό πατιρντί παλιές καί καινούργιες γενιές σηκώνονται κι άνακατώνονται, πιασμένες 
αραδα και σέρνονται στό ρυθμό τού 9/8 σ ' ένα συρτό χορό ίσιο, μονότονο, όπου σμίγουν ό παλιός 
ίσιος συρτός, ό  ανήσυχος μπάλος, ό κομψός καρσιλαμάς. Γελαστά καί χαρούμενα τά πρόσωπα 
δείχνουν χαρά, εύχαρίστηση. Καί κάποιος άπ' τίς παλιές γενιές μπαίνει μπροστϊνέλα καί δοκιμάζει 
να κάνει τα πατήματα καί τά τσαλίμια τού παλιού χορού μέσα σ ' αύτότό πατιρντί. Κι ό τραγουδιστής 
συνοδεύει τίς νότες, πού χτυπά πάνω στίς τεντωμένες κόρδες, μέ κάνα ξεχασμένο νοσταλγικό

Τής ξενητιάς τά βάρσανα εϊνι πουλύ μιγάλα,
Σάν τήν ίλιά τήν πράσινη, πού φέρνει φαρμακάδα.

Οί παλιές γενιές θυμούνται παλιές μέρες ζωής κι οί καινούργιες γυρεύουν νά νιώσουν κάτι άπ' 
τα παλιά μέσα στή μοντέρνα ζωή.



Β ’ Απ’ τά περασμένα
' Α φ λουγή

Η ΘΕΙ Α Β Α Ν Ο Υ Δ Α
Παλικάρι άκομα ό Πρόδρομος καί πριν γίνει 

παπάς, ό  περίφημος ϋστερα λόγιος Παπαπρό- 
δρομος άνοιξε μπακάλικο. Συνάμα έπαιρνε άπ' 
τό φούρνο καμπόοα ψωμιά νά εξυπηρετεί τούς 
πελάτες του.

Κάποια μέρα λοιπόν πήγε ή θειά Βανούδα, 
γριά καί φτώχιά, καί τόν παρακάλεοε νά τής 
δώσει ένα ψωμί βερεσέ καί νά τόν πληρώσει 
όπστε θά είχε λεφτά. Τή λυπήθηκε, τής έδωσε 
τό ψωμί. μά ή θειά Βανούδα, ποϋ νά τά βρει τά 
λεφτά! Κι αύτός πιά ό βερεσές στάθηκε ή 
άφορμή νά γίνεται μέταξύ τους, σχεδόν κάθε 
μέρα, τούτος ό  παράξενος καί χαριτωμένος 
διάλογος-παντομίμα. " Οπότε μαθές περνούσε 
ή θειά Βανούδα νά πάει στή βρύση γιά νερόήσέ 
κάποιο θέλημα κι έβλεπε τόν Πρόδρομο νά 
στέκεται μέσα στήν πόρτα, θυμόταν ή καημένη 
τό χρέος της, άλλά παράδες γιόκ. Αμίλητη 
τότε, άνοιγε τά χέρια της πρός τά πίσω, 
άνασήκωνε τούς ώμους κάνοντας καί μιά 
κακομοιριασμένη γκριμάτσα, πού γιά κείνη 
σήμαινε:

- Τί νά κάνω, γιέ μου, δέν  έχω λεφτά!
Ό  Πρόδρομος πάλι άτάραχος κι άμίλητος, 

ξέροντας τή φτώχεια της, άπαντοϋσε μέ τις 
Ιδιες άκριβώς κινήσεις ώμων καί χεριών καί μέ 
τήν ίδια γκριμάτσα, πού γιά κείνον σήμαινε:

- Τί νά γίνει, θειά, άφού δ έν  έχεις.
Έ τ σ ι ό  καιρός περνούσε καί τό ψωμί έμενε 

άπλέρωτο...
Καί μπορεί κάμποσοι τέτοιοι πελάτες νά τόν 

έπεισαν, πώς τό σκαρί του δέν  είναι γιά 
μπακάλης καί πήρε τήν άπόφαση νά κλείσει τό 
μαγαζί καί νά γίνει παπάς.

' Αγκάθ

' Από τήν εφημερίδα της Μυτιλήνης 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» τής Τετάρτης 13 
Μαΐου 1931

Μ Ι Α  Ε Ο Ρ Τ Η  Σ Τ Ο  Μ Α Ν Τ Α Μ Α Δ Ο
Μανταμάδος 11. (Τού  άνταποκριτού μας). - 

Χθές  τό βράδυ μέσα στή μεγάλη αίθουσα τού 
Β ' δημοτικού Σχολείου μας δόθηκε ή  έτήσια 
γιορτή τού Συλλόγου Κυριών καί Δεσποινίδων 
«ή ' Ομόνοια» σημειώσασα μεγάλην έπιτυχίαν 
καί ώς πρός τήν εκτέλεση τού προγράμματος 
καί ώς πρός τις εισπράξεις, οί όποιες καθώς 
γνωρίζουμε προορίζονται γιά τήν άνέγερση τού 
λουτρού.

Είναι κουποσα, χρόνια τώρα πού αύτός ό 
λουτρός κ&τάντησε νά μάς μείνει μονάχα ένα 
όνειρο γιατί οί δυσκολίες πού παρουσιάζοντο 
κάθε τόσο, άρχιζαν νά μάς κόβουν τις έλπίδες 
πώς θ ' άποκτήσουμε ποτέ ένα τέτοιο πράμμα. 
Φ έτος όμως τά πράμματα άλλάξανε. Ή  
περιουσία τού Συλλόγου «ή ' Ομόνοια» καί τό 
πρώτο χρηματικό έμβασμα πού είχε τήν 
εύγενικιά καλωσύνη νά άποστείλει έξ  Αμερι
κής ό Σύλλογος Μανδαμαδιωτών «ό Ταξιάρχης» 
μάς λέγουν πιά καθαρά πώς τό όνειρο αύτό θά 
ζωντανέψει, θά πραγματοποιηθεί καί πολύ 
γρήγορα μάλιστα.

' Η  αίθουοα τού Σκολειού είχε ξεχειλίσει άπ' 
τόν πολύ καί διαλεχτό κόσμο όχι μονάχα τού 
χωριού μας άλλά καί τών γειτονικών.

Τό πρόγραμμα τής γιορτής ήρχισε μέ τήν 
έκφώνσηση τού σχετικού πανηγυρικού έκ 
μέρους τής προέδρου τού Συλλόγου κυρίας 
Ίφιγενείας Τζάνου, ή όποια μέ λίγα λόγια 
ένθουσίασε τό άκροατήριο. Τό δεύτερο μέρος 
τού προγράμματος ήτανε ένα διήγημα πού 
διαβάστηκε άπ' τή δεσποινίδα Κατίνα Α. 
Παρασκευαΐδου πολύ όμορφα. Τό τρίτο μέρος 
ήτανε τό γνωστό πατριωτικό δράμα τού 
Περεσιάδου «ή 'Εσμέ». Σ ' αύτό έλαβαν μέρος 
οί κ.κ. Κοσμάς Σάμιος-Στράτος, ή κυρία 
Κορνηλία Δ. Κομίλη Δέσπω, ή κυρία Εύανθία 
Στρ. Τζωάνου-Χατιγκέ, ό κ. Γιάννης Παπαγιάν- 
νης-Δρόσος, ή δ/νίς ' Ελπίδα Παρασκευαΐδου- 
' Εσμέ, ή δ/νίς Στέλα Γιαννακίδου-Κάρμεν, ό  κ. 
Χριστόφας Χατζηπαναγιώτης-Μπέρκος, ό κ. 
Ά γ γ ελ ο ς  ' Αποοτόλου-Φλόγας, ό κ. Χαρίλαος 
Παοπαλάς-Χοντρογιάννης καί οί Τάκης 
Σάββας, Χρυσόστομος Μιράτζος, Στέλιος 
Χονδρέλης καί Ό δυσσεύς Βακιρτζής ώς 
παλληκάρια τού Στράτου.

Τό έργο γενικά μπορεί νά πούμε χωρίς 
ύπερβολή πώς παίχτηκε μέ μεγάλη έπιτυχία. 
Ό λοι άπέδωοαν τούς ρόλους των μέ τέχνη 
άποσπάσαντες τά συγχαρητήρια όλων τών 
θεατών.

Συγχαίρουμε κι έμεϊς μέ τήν καρδιά μας 
όλους τούς έρα σ ιτέχνες , τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τού Συλλόγου άπαρτιζόμενο άπ' τις 
κυρίες Ιφ ιγένεια Τζάννου, Ίσμήνην 'Αποστο- 
λέλη, Μαρίαν Κυδωνιέως, Κορνηλίαν Κομίλη, 
Εύανθίαν Τζωάνου, 'Α νδρονίκην Σαμίου, 
Καλλιόπην Τριανταφύλλου καί δεσποινίδας 
Κατίναν Παρασκευαΐδου, Ό λ γα ν  Β έη  καί Νίνα 
Τζωάνου καθώς καί τόν κ. Γεώργιον 'Αποστο- 
λέλην πού έδωοε φωτισμό δωρεάν γιατί όλοι 
μαζύ σενετέλεσαν εις τήν πλήρη έπιτυχίαν τής 
ώραίας αύτής γιορτής.

Ύστερα άπό τό δράμα έπηκολούθησε μικρό 
λαχείο καί έτσι τελείωσε ή γιορτή αύτή, ποϋ 
άφησε σέ όλους άριστες εντυπώσεις.

Λ . Π Α ΡΑ Σ Κ ΕΥ Α  ΓΔΗΣ
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8 Διήγημα
Τού Πέλις Αβετ

Τά μενεξεδάκια'χής Φρόσως
Τό διήγημα ι ι Γ τ ί ί  διαβάατηκι: ι τ γ / . '  _’ 7  'Οκτώβριον IV 19 σι: μιά γιορτή ποόίγινκ ατό Μανταμάδο άπό 

τό Ιγαλογο Κ (0\' κ<ιί.ϊίόον«ή Ο μ ό νο ια Τ ό ν  πρόλογο (ποίι Γ.χι:ι Ιστορικήάξια) διάβασι:ή τότι:πρόεδρο; 
τοί Ι'νλλόγοί' Ι ’όζιι Έμμ . Μοιζοιρέλλι/ τό δ ί διήγημα ή Αντιγόνη  / / .  Κομί/.η.

Πρόλογος
Τρεις πολύ μεγάλες καταστροφές έπαΟε τό νησί μας τόν περασμένο αιώνα. Μ ίαν άπό τήν πα- 

νώλην στά 1836 κατά τήν όποιαν πεΟάνανε 25 χιλιάδες άνθρωποι. "Α λ λ η ν  άπό τό μεγάλο σεισμό 
πού εγινε τήν 23 Φεβρουάριον 1867 καί μίαν ακόμη κατά τήν 12 ’ Ιανουαρίου τοΰ 1850 κατά τήν ό 
ποιαν. υστέρα άπό τό άπότομο ψΰχος πού εγινε τήν ήμέρα εκείνη ξεραθήκανε όλα τά δέντρα καί τά 
φυτά τοΰ νησιοΰ μας. Αύτή ή τελευταία καταστροφή ήτανε ή μεγαλύτερη άπό τις άλλες, καί αυτήν 
0ά προσπαθήσουμε νά περιγράφουμε μέ όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη συντομία:*

-Οί τελευταίοι μήνες τοΰ 1849 ήτανε πολύ. άς τούς ποΰμε έτσι. καλοκαιρινοί: ' Ηλιος ζεστός 
σάν τοΰ ' Ιουνίου, βροχές αδιάκοπες, άεράκι δροσερό καί κατάλληλο γιά κάθε βλάστηση, δώσανε 
στή γή τόση ζωή. πού νόμιζε κανείς, ότι ξαναήρθε καί πάλι ή άνοιξη. Ο ί άμυγδαλιές στολισΟήκανε 
μέ τά άσπρα τους λουλούδια άπό τά τέλη Νοεμβρίου. Εις τά κλήματα φουσκώσανε, όπως λέμε. τά 
μάτια. Καί οί έλιές καί τά άλλα δέντρα πήρανε μέσα τους τόσο χυμό. πού. πηγαίνανε νά σπάσουνε 
άπό τή τόση εξαιρετική όρμή. άς τό ποΰμε ετσι. μέ τήν όποια ποτισΟήκανε άπό τόν έκτακτο καλο
καιρινό καιρό.

ΈφΟασε ή δεκάτη πρώτη τοΰ Γενάρη. ΓΙρός τό βράδυ άρχισε νά παίρνει ό  καιρός μεταβολή καί 
τό ψύχος εγινε λίγο δριμύτερο. Ξημέρωσε ή δωδεκάτη. Τό πρωί. όταν ό ήλιος βγήκε, ήτανε τόσο 
κόκκινος καί θαμπός, πού νόμιζε κανείς, ότι έβλεπε μιά σφαίρα γεμάτη άπό α’ιμα. ' Αμέσως ό  ουρα
νός άρχ ισε νά μαυρίζει. Σύννεφα πελώρια καί μουντά, τά όποια σκουντούσε δυνατός άέρας, κρύψα
νε τόν ήλιο. καί σκορπίσανε πάνω σέ όλο τό νησί μαΰρο καί σιωπηλό σκοτάδι, άπό κείνο πού λές 
καί προξενεί, μιά άκαθόριστη φρίκη στους άνΟρώπους. ’ I I  άτμόσφαιρα έγινε βαρειά καί καταθλι- 
πτική. Καί τό ψΰχος ολοένα έπλήΟαινε. Ο ί άνθρωποι, χωρίς νά ξαίρουν καί αυτοί γιατί, άρχίσανε νά 
γυρίζουν άπό τά χωράφια σάν τρομοκρατημένοι άπό κάποιο άπερίγραπτο φόβο πού ήτανε ζωγρα
φισμένος στό πρόσωπό τους.

Μά καί κάτι άλλο. αληθινά έκτακτο, καί πού γιά πρώτη φορά τό βλέπανε οί χωρικοί, έκανε τις 
καρδιές τους νά αίστανΟοΰνε μιά δειλία καί νά τρομάζουν άκόμα περισσότερο. Στίς δέκα πριν άπό 
τό μεσημέρι όλα τά ζώα πού ήτανε μέσα στά χιοράφιαδηλ. βόδια, κατσίκες, μουλάρια, κ.τ.λ. νά φεύ
γουνε καί μέ φωνές γοερές καί λυπητερές νά έρχωνται στά χωριά, νά στέκιονται μπροστά στίς πόρ
τες τών σπιτιών καί νά ζητοΰνε άσυλο γιά νά προφυλαχτοΰνε. Εις τό μεταξύ αύτό τό ψΰχος έξακο- 
λουθοΰσε νά πληθαίνει. Τ ό  φώς τής ημέρας έγινε σάν ενα αιώνιο μούχρωμα.

Τό μεσημέρι σέ όλες τις ακρογιαλιές τοΰ νησιού, άρχισε ή θάλασσα, όπιος λέμε, νά «βράζει·· 
καί νά βγάζει ένα είδος άτμοΰ. Πουλί πετάμενο δέ φαινότανε στόνάγέρα.Τά περισσότερα άπ' αύτά 
ήτανε ήδη νεκρά, παγωμένα!

Οί ώρες περνούσανε μέ άγωνία πού προξενούσε θανάσιμη όδύνη στούς άνΟρώπους, οί όποιοι 
άρχίσανε νά προαισθάνονται κάποια μεγάλη συμφορά. "ΕφΟασε ή δεύτερη ώρα μετά τό μεσημέρι. 
" Αμέσως τό θερμόμετρο άρχισε νά δείχνει 13-15 βαθμούς κάτω άπό τό μηδενικό. Τ ή ν  ίδια στιγμή τό 
έδαφος τής γής, καί κυρίως όπου ήταν σπαρμένα, άρχισε σάν νά τόώθοΰσε κάποια άόρατη δύναμη, 
ν ' άναποδογυρίζεται καί νά πετά έξω τούς καρπούς ώστε νά φαίνονται οί ρίζες τους. Κρότοι έ- 
λαφροί. ελαφροί μά άπαίσιοι κρότοι πού δέν μηνούσανε κανένα καλό. μέ ένα ήχο -πάτ·> «πάτ>· ά- 
κουσΟήκανε τότε μέσα σέ όλα τά χωράφια καί ... αύτό ήτανε όλο.

' Η  μεγάλη, ή όλεθρία. ή τρομακτική καταστροφή ήτανε τελειομένη. Τ ό  άπαίσιο εκείνο πάτ 
πάτ πού άκουγότανε σάν οϋρλιασμα έξωτι κοΰ στοιχειού, ήτανε τό σχίσιμο τοΰ φλοιού τών δέντρων, 
ό όποιος δέν μπόρεσε ν ' άντέξει άπό τό πολύ χυμό πού συνάχτηκε μέσα του τούς τελευταίους καλο
καιρινούς. όπιος είπαμε μήνες, καί όταν ήρθε σέ έπαφή μέ τό άσυνήΟιστο γιά τά μέρη μας καί γιά τά 
δέντρα μας ψΰχος, σχίσθηκε καί προξένησε τή μεγάλη συμφορά. Καί τά άποτελέσματα ήτανε 
πράγματι τρομακτικά. "Ολα τά δέντρα τοΰ νησιού ξεραθήκανε. Ό λα  τά λουλούδια, όλα τά χόρτα 
καί κάθε βλάστηση βρέθηκε μαραμένη. "Ολα τά λιόδεντρα, τό στολίδι τοΰ νησιού μας, ή ευτυχία 
τοΰ τόπου μας, άπό τά όποια παίρνουμε τό πολύτιμο εισόδημά μας. τό λάδι, ήτανε ξερά πεθαμένα. 
Τά περισσότερα ζώα ψοφήσανε. "Ανθρωποι βρεθήκανε στίς έξοχές πεθαμένοι άπό τό ψύχος.
*τίς πληροφορίες τής καταστροφής ήκουσα άπό τόν πατέρα μου. ό όποιος ήταν αύτόπτης μάρτυς 
και τών παραμικροτέροη· λεπτομερειών.
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Μιά πνοή θανάτου λές καί πέρασε άπ' άκρη σ ' άκρη δλη τήν όμορφή μας Λέσβο. Καί οί άν
θρωποι; οί κάτοικοι τού νησιού; Λ ! οί δυστυχισμένοι! Τούς έφαγε ή κακομοιριά, τούς θέρισε ή πεί
να, τούς έδειρε ήφτώχεια! Μήνες καί μήνες περάσανε χωρίς νά έχουνε δουλειά νά έργαστοΰνε.

Κάνανε συμβούλια οί προεστοί στά χωριή κ ι ' αποφασίσανε νά μήν κάνουνε έπί ένα χρόνο χα
ρές καί πανηγύρια, νά μήν στέλνουνε δώρα οί άρραβωνιασμ#\ί?ΐ στίς άρραβωνιαστικές τους, νά μή 
βάζουνε τις γιορτές ρούχα καλά! ' / 1

"Ανθρωποι πλούσιοι βρεθήκανε τήν άλλη μέρα πάμπτωχοι. Κυράδες ξακουσμένες άναγκα- 
στηκανε νά γίνουνε δουλεύτρες. Κορίτσια πού δέν τά είχε δει ό ήλιος, ήρτανε σέ κατάσταση νά γί
νουν παρακόρες! Καί όταν μιά μέρα. ϋστερα άπό ολίγους μήνες, είδανε πώς δέ Οά μπορέσουνε, όπως 
λέμε «νά τά βγάλουν πέρα·· πήρανε τών όμματιών τους καί φύγανε νά πάνε μακριά, άλλου, στά ξένα 
νά ζήσουν.

Ά π ό  τήν πρωτεύουσα φύγανε γιά τήν Αίγυπτο καί τήν πόλη. Οί Μεσοτοπίτες καί οί Βατου- 
σιανοί γιά τή Σμύρνη. '  Από τά χωριά τής ΜηΟύμνης, καθώς καί οί κάτοικοι τού Ψηλομέτωπου, τής 
Στύψης, Μανταμάδου, Κάπης . Κλειοΰς, Σκαμιάς κ.τ.λ. τραβήξανε γιά τήν ' Ανατολή όπου κτίσανε 
ολόκληρα χωριά καί συνοικισμούς. Κ ι ’ έτσι ή δυστυχία τού κόσμου, ενωμένη μέ τήν καταστραμ
μένη χλωρίδα τής γής, έδειχνε τό νησί μας στά μάτια τού άνΌρώπου, σάν ένα μεγάλο καί απέραντο 
μνήμα πού είχε επάνω του γιά επίγραμμα τούς στίχους έκείνους τού ποιητοϋ:

«Τά ρόδα, τά άνθη, τά φύλλα στή γή 
ωχρά τά σκεπάζει φθορά καί σιγή.

Παντού έρημία. παντού σιωπή 
ή φύσις κοιμάται ωχρά σκυθρωπή...»

Καί αύτά μέν όλα, έτσι, άπό μιά γενική, νά πούμε άποψη.
Πόσα όμως δράματα, πόσες άληΟινές τραγωδίες συμβήκανε, στόν ιδιαίτερο βίο τού καΟενός 

Λεσβίου νοικοκύρη. Οά έννοήση ό  άναγνώστης μας πού Οά είχε τή καλωσύνη νά διαβάσει τό άκό- 
λουΟο διήγημα:

Τά μενεξεδάκια τής Φρόσως
Στό άρχοντικό σπίτι τού Σταύρου Φυκιώρη. χαρές καί ξεφαντώματα. Άρραβωνιάσανε τή 

μοναχοκόρη τους Φρόσω μέ τόν κ. ΒάσωΣπαΟάρη, καί τό χωριό ολόκληρο, μέρες τώρα, λές καί πή
ρε μιά πανηγυρική όψη. γιατί, έκτός πού καί οί δυό αρχοντικές οίκεγένειες τού Φυκιώρη καί τού 
ΣπαΟάρη ήτανε σέ όλους αγαπητές, καμμιά άλλη φορά. ήκοινή γνώμη τού Μανδαμάδου δέ βρέθηκε 
τόσο σύμφωνη, εις τό ότι δηλαδή, τό καινούργιο αντρόγυνο ήτανε πολύ «ταιριασμένο».

Ή  Φρόσω, καλή καί φρόνιμη κοπέλλα, άρ^οντοποΰλα, όμορφη, μοσχαναθρεμμένη. Ά π '  τό 
άλλο μέρος πάλι ό Βάσος, νέος άπό καλή οικογένεια, λεβέντης όπως πρέπει καί πλούσιος. Παραπο- 
λύ πλούσιος! ’ Εκτός άπό τά άπέραντα κτήματα πού είχε έδώ, πάνω στό νησί. ή μεγαλύτερή του πε
ριουσία βρισκότανε πέρα στήν Α να το λή . "Ενας θείος του, τόν είχε κάνει γενικό κληρονόμο του 
καί. έτσι. εις τά παράλια τής Μ ικράς,'Άσίας είχε χωριά ολόκληρα δικά του καί βουνά άγύριστα.

Καί όμως, ϋστερα άπό όλα αύτά,*ή Φρόσω ήτανε λυπημένη. "Ητανε λυπημένη γιατί, ύστερα ά
πό λίγες μέρες, ό Βάσος Οά έφευγε στή ξενιτειά, Οά πήγαινε βαΟειά, μέσα στή μαύρη ' Ανατολή, νά 
επιστατήσει γιά τά εισοδήματα τών κτημάτων του. Καί ή μαύρη ώρα τού χωρισμού δέν άργησε.

Τ ήν  παραμονή ό Βάσος, μαζί μέ άλλους φίλους του, έπήγε στό σπίτι τού πεθερού του. καί όλη 
τή νύχτα λέγανε τραγούδια τής ξενιτειάς. Τής Φρόσως τά μάτια ήτανε διαρκώς βουρκωμένα άπό τή 
λύπη. Μά ή πιό συγκινητική στιγμή πού άφησε σέ όσους βρεθήκανε εκεί μιά γοητευτική άνάμνη- 
ση, ήτανε, όταν ό Βάσος άποχαιρετώντας τήν τελευταία ώρα τούς συγγενείς καί φίλους του, στρά
φηκε πρός τή Φρόσω καί:

-Θυμάσαι. Φρόσω: τής είπε. Θυμάσαι πόσες φορές τό έλεγε ή μακαρίτισσα ή μάνα μου; Μέσα 
στίς κούνιες ήμασταν ακόμα, καί τό τάξανε γιά νά μάς κάνουνε άντρόγυνο. Καί τώρα πού τό τάξιμό 
τους έγινε σέ μιά τέτοια ένωση ξεχωριστή, ξεχωριστά πρέπει νά είναι καί τά «σημάδια» της. Τ ί νά 
τά κάνουμε έμεΐς τά δαχτυλίδια καί τά φλουριά, καί τά μεταξωτά μαντήλια πού άνταλλάξαμε τή 
βραδιά πού έγινε ή άρραβώνα μας; Ναί Φρόσω μου: '  Η  δική μας άρραβώνα πρέπει νά έχει ξεχωρι
στό καί ιδιαίτερο «σημάδι». Καί νά αύτή τή στιγμή σού τό έφερα, καί Οά σέ παρακαλέσω πολύ νά τό 
δεχτείς μέ όλη σου τή καρδιά.

Είναι καιρός τώρα. Φρόσω, χρόνια όλάκαιρα, πού παρατήρησα τήν ιδιαίτερη άγάπη καί εκτί
μηση πού τρέφεις σ ' αύτά τά λουλούδια. Καί λέγοντας αύτά τής έδειξε ένα ματσάκι ολόδροσα μενε
ξεδάκια. Νά. πάρε τα. έξακολούΟησε. Θέλω νά τά φυτέψεις άτή σου αύτή τή στιγμή. Θέλω νά τά.φυ- 
λάγεις σάν τά μάτια σου. Καί τώρα πού Οά φύγω μακριά, στά ξένα. τώρα πού Οά πάγω μέσα στήν άγ
ρια ’ Ανατολή, αύτά θέλω νά έχεις γιά παρηγοριά σου. Λύτά όλημερίς καί όλονυχτίς Οά σού θυμί
ζουνε πώς πέρα εκεί στή μαύρη ξενιτειά. ό Βάσος σου ποτέ δέν θά σέ λησμονήσει. Κ ι ' όσο τά βλέ
πεις νά ξεπετούνε στή χάρη καί στήν ομορφιά, όσο τά αισθάνεσαι νά σκορπίζουνε μέσα στό δωμά
τιό σου τή γλυκειά καί θεία τους εύωδιά. τόσο νά ξέρεις πώς καί μένανε άόρατοι Οά ξεφεύγουν νά έλ
θουν νά σέ άσπασΟούν οί γλυκύτεροι μου στοχασμοί.

' Επήρε τότε ή Φρόσω τά μενεξεδάκια, τά φύτεψε άτή της μέσα σέ μιά μεγάλη γλάστρα καί τήν 
τοποθετήσανε πάνω στήν πλάκα, πού κατά τήν τότε αρχιτεκτονική, ήτανε χτισμένη μέσα στόν τοί
χο δίπλα στό παράθυρο, πού βρισκότανε έπάνω άπό τήν πόρτα τού σπιτιού...

Συνεχίζεται
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9 Προβλήματα.. Προτάσεις.. Παραξενιές..

Πώς πάνε στη Λέσβο;

'  Αν χρειαστεί νά πάει κανείς στή Μυτιλήνη ή 
νά φύγει άπό έκε ϊ κάπως ξαφνικά, τότε δ έν  θά 
καθορίσει ό  ίδιος τήν ήμερομηνία τοϋ ταξιδιού 
του άλλά ή Ναυτιλιακή έταιρία ή ή ολυμπιακή.

Πήγαμε, πέρυοι, στίς άρχές Αύγούστου στό 
πρακτορείο τής Ναυτιλιακής στή Μυτιλήνη νά 
βγάλουμε εισιτήρια γιά τίς 22 Αύγούστου 
(βλέπ ετε άποφαοίσαμε τό ταξίδι κάπως... 
ξαφνικά). ' Η  άπάντηση ήταν: Δυστυχώς δέν 
ύπάρχουν εισιτήρια γιά τίς 22, ούτε γιά τίς 21, 
ούτε γιά τίς 23, ούτε γιά τίς 20, ούτε... ούτε...

Τά ίδια όπως μαθαίνουμε συμβαίνουν καί μέ 
τήν ' Ολυμπιακή. Φ έτος τό Πάσχα οί θέσεις γιά 
τά άεροπλάνα είχαν κλείσει πριν άπό ένάμισυ 
μήνα.

Γενικά ή κατάσταση είναι άπελπιστική σέ 
περίοδο πού έχει μεγάλη κίνηση. Ά λ λ ο ς  
φεύγει στήν Α θ ή να  μέσω Θεσσαλονίκης καί 
άλλος στέλνει τό αυτοκίνητό του μέ τήν 
Ε .Φ Ά .Μ . '  Ετσι πολλοί πού θέλουν νά πάνε στά 
χωριά τους, νά δούν τούς δικούς τους, νά 
διορθώσουν καμιά πόρτα ή κανένα παραθύρι, νά

πιοϋί/^ενα ούζ(?, νά άγοράσουν λίγο τυρί, δηλαδή 
άνθρ&ποί πού θά άφησαν χρήματα πάνω οτό 
νησί, άναγκάζονται άπό τήν κατάσταση πού 
έπικρατεί στις συγκοινωνίες, νά μή σκέπτονται 
γιά ταξίδι μέ άποτελέσματα πολύ άσχημα γιά 
τήν οικονομία τού νησιού. Πολύ άσχημα γιατί 
ξέρουμε ότι ή Λέοβος είναι ένα νησί πού έχει 
πόρους σχεδόν μόνο άπό τίς έλιές καί τούς 
ξένους. Καί έφέτος τούς χρειάζεται πολύ τούς 
ξένους καί μάλιστα τούς Λέσβιους.

Θά έπρεπε νά δημιουργηθούν κίνητρα γιά νά 
τραβήξουν κόσμο όπως ή κατάργηση τών μονών 
ζυγών κ.ά.

Τά μέσα μεταφοράς δυστυχώς δημιουργούν 
άντικίνητρα.

' Ο  κάθε ύπεύθυνος άς σκεφθεΐ τήν εύθύνη 
πού έχει άπέναντι στό νησί." Ας βρεθεί μιά λύση 
όσο γίνεται πιό γρήγορα. Ά ς  έξετάσουν τήν 
περίπτωση τής προσέγγισης τών πλοίων άπό τή 
Μυτιλήνη στήν Κύμη ή τή δρομολόγηση καί 
άλλων σκαφών.

Ά ς  λύσουν αύτό τό πρόβλημα, άν θέλουν ό 
κόσμος νά σταματήσει νά μουρμουρίζει τή σοφή 
λαϊκή παροιμία «τά μιταξουτά βρατσά θέλυν 
πιδέξια στσέλια».

Ά π ό  τά παλιά τά χρόνια ό κόλπος τοϋ Μανταμάδου άποτελούσε καταφύγιο γιά τά πλοία. 
Εκεί άραζαν τά κάθε είδους πλεούμενα όταν οί καιρικές συνθήκες δέν  έπέτρεπαν νά συ- 

νεχίσουν τό ταξείδι τους.
’ Ακόμα όμως φόρτωναν είδη αγγειοπλαστικής,πυρή\α,λάδια, σαπούνια, τυριά, άχλάδια 

κλπ. καί ξεφόρτωναν ζωοτροφές, σιτάρι καί διάφορα έμπορεύματα.
Δυό τελωνεία είχε ό  κόλπος. "Ενα  στόν Παλιό κι ένα στ' Άσπροποτάμι.

«Τό κουλουστάσ στά 1925»



1 0 ’ Από τή Δράση τοϋ Συλλόγου μας
Οί αρχα ιρεσ ίες τοϋ Συλλόγου μας

Κατά τή Γ  ενική Συνέλευση τοϋ Συλλόγου μας 
τής 16-3-1980 μετά τήν έκθεση Πεπραγμένων 
καί έγκρισή της ώς καί τήν έγκριση τοϋ 
' Απολογισμού, έγιναν έκλογές γιά άνάδειξη 
νέου  Διοικ. Συμβουλίου καί έξελεγκτικής 
Επιτροπής. Τό νέο  Διοικ. Συμβούλιο συγκρο
τήθηκε σέ Σώμα ώς έξής:

Πρόεδρος: Παναγ. Στυλιανίδης 
Αντιπρόεδρος: -Δημήτριος Βεμβέτσος 

Γ. Γραμματέας: Στυλιανός Τζελαΐδης 
Ταμίας: Αικατερίνη Κουρδουσά 
Έ φ ο ρ ο ς : 'Ανδρονίκη Κοντούλη (Βακιρτζή) 
Μέλη: Παρασκευάς Φωντής καί Νικόλαος 
Παπαϊωάννου 

Γιά τήν ' Εξελεγκτική ' Επιτροπή έκλέχτηκαν:
1. Παναγιώτης Γαβριήλ
2. Παναγιώτης Στρογγυλός
3. Στυλιανός Χατζησοφιάς

Στόν Υπουργό κ. Δ. Νιάνια

Τό Δ. Συμβούλιο τού Συλλόγου μας έπισκέφ- 
θηκε τόν ' Υπουργό Πολιτισμού κ. Δ. Νιάνια καί 
τόν εύχαρίστησε γιά τό ένδιαφέρον πού έδειξε 
γιά τό χωριό μας, σύμφωνα μέ ύπόσχεση πού 
μάς έδωσε σέ προηγούμενη συνάντηση (βλέπε 
τεύχος 2ο τού περιοδικού μας).

Συγκεκριμένα τό ' Υπουργείο πολιτισμού χο 
ρήγησε, ύστερα άπό παράκλησή μας, οικονομι
κή ένίοχυση γιά τό Λαϊκό - ' Εκκλησιαστικό Μ ου
σείο, τή Φιλαρμονική καί τόν "Αγιο Στέφανο.

Οί παρακαμοΰδες

Κάθε δεύτερη Παρασκευή γίνονται ατήν 
αϊθουσα τοϋ Συλλόγου μας μέ πρωτοβουλία τής 
' Εφόρου τού Διοικ. Συμβουλίου κ. Νίκης 
Κοντούλη συγκεντρώσεις τών μελών του.

Σ ' αύτές συζητιούνται διάφορα θέματα πού 
άπασχολοϋν τό Σύλλογο, γίνονται έπίκαιρες 
έκδηλώσεις, προβολή έγχρωμων διαφανιών καί 
κινηξματογραφικών ταινιών, διαβάζονται ώραϊα 
πεζογραφήματα, άπαγγέλονται ποιήματα κλπ.

' Η  συγκέντρωση τής 25-4-80 άφιερώθηκε 
στόν Παπαπρόδρομο, οάν φιλολογικό μνημόσυ
νο στόν άξιο ιερωμένο καί έκλεκτό λογοτέχνη 
πατριώτη μας.

Στήν έκδήλωση αύτή, πού τίμησαν μέ τήν 
παρουσία τους ή κόρη τοϋ Παπαπρόδρομου κ. 
Βιργινία καί ό  κ. ' Ηλίας ΠαρασκευαΊδης, 
διαβάστηκε άπό τήν κ. Κοντούλη τό θαυμάσιο 
διήγημά του «Τά μενεξεδάκια τής Φρόσως», 
πού άπό σήμερα άρχίζει ή δημοσίευσή του 
οτό περιοδικό μας.

' Η γ ι ο ρ τ ή  μας
Πιστοί ο-χί^ίίαραδόσεις καί τά έθιμα τού χωριϋ 

μας, μέ τό ” οϋ [<αί τη$ ψυχή στόν προστάτη μας 
' Αρχάγγελΐ), π6ύ κανένας Μανταμαδιώτης δέν 
είναι δυνατόν ποτέ ν ' άπαρνηθεϊ, διοργανώ- 
σαμε κι έμεΤς έδώ , τήν Κυριακή τών 
Μυροφόρων, τό δικό μας πανηγύρι.

Τό όμορφο παραθαλάσσιο Κέντρο «Μάτι 
τής θάλασσας» τής περιοχής Χαλκουτσίου - 
Αττικής δέχτηκε τούς παναγυριώτες πού 
μεταφέρθηκαν έκεϊ μέ δυό πούλμαν καί 
δεκάδες ιδιωτικά αύτοκίνητα.

Μετά τήν παράκληση, πού έγινε οτόν ιερό 
Ναό Χαλκουτσίου, άρχισε στίς 11 π.μ. τόγλέντι 
στήν κατάμεστη άπό Μανταμαδιώτες καί φίλους 
τοϋ Συλλόγου μας εύρύχωρη αίθουσα, πού 
κράτησε μέχρι τίς 7 μ.μ.

. Γιά τήν άρτια οργάνωση τής γιορτής μας 
έργάστηκαν έκτός άπό τά μέλη τοϋ Διοικητικού 
Συμ βουλίου  οί: Βασίλης Μ υστεγνιώ της. 
Σταύρος Μπουμέλης καί Στυλιανός Κουρδου- 
σάς πού κατασκεύασαν τό καθιερωμένο τοϋ 
πανηγυριού κισκέκ. Τό κρέας γιά τήν κατασκευή 
του πρόσφεφε ό  κ. Δημήτριος Βεμβέτσος τόδέ 
σιτάρι ή κ. Αικατερίνη Κουρδουσά.

Δώρα προσέφεραν:

Α ' Ά π ό  τό Μανταμάδο
1. Γαλακτομικός Συνεταιρισμός Μανταμάδου

τηλ. 61396
2. Γεω ργέλλης  Σταύρος (όπωροπωλεϊο-
κρεοπωλεΐο τηλ. 61326
3. Γροσομανίδης Απόστολος ( Ελαιοτριβείο)
4.Έλαιουργικός Συνεταιρισμός Μανταμάδου

τηλ. 61270
5. Καρανικόλας Απόστολος (Ε δ η  καλλωπι
σμού)
6. Μ ανοϋσος Χαράλαμπος (παντοπωλείο)

τηλ. 61254
7. Σταμάτης Δημήτριος (Κεραμικά)τηλ. 61263
8. Σταμάτης Στέλιος (Κεραμικά) τηλ. 61391
9. Τιτγάρης Παναγιώτης (Κερα μικά ) τηλ

61249
10. Χατζησάββας Νικόλαος (έμπορος) τηλ

61324
Β ' Ά π ό  τήν Α θήνα
Ι.Ά β ρ α μ ίδ η ς  Εύάγγελος (Βιοτεχνία γυν. 
ένδυμάτων Καλαμιώτου 12 Α θ ή ν α  τηλ. 
3221435
2. Δουκέλλης Παρασκευάς (Βιοτεχνία ϋποδη- 
μάτων) Κρήτης 62 Ά γ .  Βαρβάρα τηλ. 5617213
3. Καραβερβέρη Αφοί-Αρβανίτης Σ. (Οικια
κός έξοπλισμός) Ί .  Δροσοπούλου 143 Α θήνα  
τηλ. 8651798
4. Καραμανώλης Χαράλαμπος (Κρεοπωλείο) 
Ψαρρών 58 ' Αθήνα τηλ. 8825835
5. Καχραμάνης Γεώργιος (Μουσικός οίκος) 
Φειδίου 14 Α θ ή να  τηλ. 3607189
6. Κοντούλη - Βακιρτζή Νίκη
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7. Κουρδουσά Μ ένη ( Οδοντίατρος) Λυκούρ
γου 169 Καλλιθέα τηλ. 9586998
8. « Ό  πραμματευτής» (Ε δ η  καλλωπισμού) 
Ακαδημίας 5 Αθήνα τηλ. 3638640

9. Παπαδέλλης Χαράλαμπος (Βιοτεχνία ενδυ 
μάτων) Σπινθάρου 31 Ν. Κόσμος Αθήνα 
τηλ. 9014883
10. Τζελαΐδου Γιγή
11. Τζιγκός Νικόλαος (είδη Γά μ ο υ )' Ιερά όδός 
203 τηλ. 5987354

Τή γιορτή μας είχε τήν εύγενή καλωσύνη νά 
χαιρετήσει μέ τηλεγράφημά του καί νά 
εύλογήσει ό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Μηθύμνης κ. Ιάκωβος. Χαιρετιστήριο τη
λεγράφημα άπέστειλαν έπίσης ό κ. Ε λ ε υ θ έ 
ριος Κιοσκλής Βουλευτής Λέσβου καί ό  αίδεσι- 
μώτατος Εύστράτιος Δήσσος Αρχιερατικός 
' Επίτροπος Μανταμάδου.

Υστερα άπ' τό κισκέτς: χορός καί χαρά
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χτύπημα μέ μουσική Κιοκέτς: τελευταία πηρουνιά

Πριν άπ' τό κισκέτς: στήν έκκλησιά



11 Ο,τι φτάνει στά άφτιά μας

* ι -  *
'τν 1 1

ρα. Δυστυχώς ό  καιρός δέν  ευνόησε. Γιά τά 
μετεωρολογικά φαινόμενα δέν μπορεί κανείς 
νά έκφράοει παράπονο, Ό μω ς ένα παράπονο

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΜΑΣ

Μ έ λαμπρότητα γιορτάσαμε καί φέτος στό 
Μανταμάδο τό πανηγύρι τού Ταξιάρχη στίς 20 
' Απριλίου.

Τά τελευταία χρόνια ό  πολύς κόσμος έρχεται 
τήν Κυριακή." Ετσι καί φέτος άπό νωρίς τό πρωί 
μέχρι άργά τό βράδυ τής Κυριακής τά 
λεωφορεία πήγαιναν καί έρχονταν γεμάτα. Τά 
ιδιωτικά αύτοκίνητα είχαν γεμίσει τούς γύρω 
χώρους πού δέν  εύρισκαν τόπο νά σταθμεύ
σουν άπό τά Σφαγεία μέχρι τά έξοχικά.
Παρά τή μεγάλη κίνηση εύτυχώς δέ σημειώ
θηκε κανένα άτύχημα.

Τήν παραμονή σφάξανε τό βόδι καί μπήκαν 
οτή φωτιά τά καζάνια για τό κισκέτς.

Ακολούθησε Μέγας Εσπερινός.
Τά φαγιά φέτος τά έκανε ό κ. Μιχ. Κυριάκος 

άπ' τήν Ά γ ια  Παρασκευή.
Τήν Κυριακή τό πρωί έγινε ή λειτουργία στήν 

όποια χοροστάτησε ό Σεβ . Μητροπολίτης 
Μηθύμνης κ. Ιάκωβος. Μετά τή λιτανία ό 
Σεβασμιώταταος έψαλλε Τρισάγιο στόν τάφο 
τού Μητροπολίτη Πορφυρίου Φωτιάδη, πού 
καταγόταν άπό τό Μανταμάδο καί ήταν άδελφός 
τού ιατροφιλόσοφου Ιω άννη Φωτιάδη. Α κ ο 
λούθησε δεξίωση στό συνοδικό, στήν όποια 
παραβρέθηκαν ό ύπουργός πολιτισμού κ. Δ. 
Νάνιας. οί βουλευτές κ. Κ. Βασσάλος καί Ε. 
Κιοσκλής. ό  Νομάρχης Λέσβου κ. Κοκκινάκης, ό 
Δήμαρχος Μυτιλήνης κ. Α. Αποστόλου, ό 
Πρόεδρος τής κοινότητας Μανταμάδου κ. Δ. 
Βέης . ό  Πρόεδρος τής κοινότητας Καλλονής κ. 
I. Παλαιολόγος. ό Στρατιωτικός Διοικητής κ. 
Σουλελές. ό  Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλα
κής Νήσων κ. Ζαφείρης, άξιωματικοί τού 
Στρατού καί τής χωροφυλακής, οί διευθυντές 
υποκαταστημάτων τών τραπεζών ' Ελλάδος κ. 
Παπαγεωργίου. ' Εθνικής κ. Α. Πεσμαζόγλου,
' Εμπορικής κ. Συκάς καί ' Ιονικής κ. ' Αμβαζάς, 
ό ιδιαίτερος τού κ. Υπουργού κ. Χατζηγιαννά- 
κης καί άλλοι

' Ακολούθησε γεύμα στό όποιο μίλησε πρώτα 
ό παπα-Στρατής. μετά ό πρόεδρος τής 
κοινότητάς μας κ. Δ. Β έης  καί τέλος ό 
Π ρόεδρος τή κοινότητας Καλλονής. Ό  
Πρόεδρος τής κοινότητάς μας παρακάλεσε 
τόν κ. ' Υπουργό νά ένδιαφερθεϊ γιά τούς 
άγροτικούς δρόμους, γιά τό πρόβλημα τής 
ύδρευσης τού χωριού καί γιά τή βιβλιοθήκη.

Σ ' όλη τή διάρκεια τών έκδηλώσεων ή 
Φιλαρμονική τού χωριού μας άπόδιδε τιμές.

Στό χωριό ό κόσμος γ.'έντησε στά_καφενεία 
πού είχαν μουσική. Καί αύτά ήταν τού 
Καρακωοταντή. τού Κοπριτέλλη καί ή Τσαντή-

πλανιόταν έκείνη τήν ήμέρα μεσα στο χωριό. 
Γιατί ό κ. Νομάρχης νά μήν έχει τό δικαίωμα νά 
παρατείνει τό ώράριο τών κέντρω ν σέ 
έξαιρετικές περιπτώσεις, καί μετά τις 2 τό πρωί. 
Καί ένα άλλο παράπονο διατυπώθηκε:

'Α φ ού ό Ταξιάρχης μας είναι παλλεσβιακό 
προσκύνημα γιατί νά μή μεταδοθεί ή Θεία 
Λειτουργία άπό τό ραδιόφωνο, όπως έγινε καί 
στό παρελθόν:

Π Τ ΥΧ ΙΑ  Σ Ε  Μ ΑΝ ΤΑ Μ Α Δ ΙΩ ΤΕΣ
Ό  Μ ανταμάδος έ χ ε ι νά παρουσιάσει 

πολλούς πνευματικούς άνθρώπους. Ανθρώ
πους πού μέ τό πνεύμα τους καί τήν 
έπιοτημονική τους κατάρτιση τίμησαν τόν έαυτό 
τους καί τόν τόπο πού γεννήθηκαν.

Γι' αύτό άκριβώς τό λόγο αισθανόμαστε, καί 
δικαιολογημένα νομίζω, ύπερηφάνεια.

Είμαστε άκόμα περήφανοι, γιατί ή πνευματική 
μας αύτή κληρονομιά συνεχίζεται. Ό λ ο  καί 
περισσότεροι νέοι άνθρωποι, Μανταμαδιώτες, 
μορφώνονται καί προσπαθούν νά ξεχωρίσουν. 
Τό πιό άξιοπρόσεχτο όμως είναι ότι άνθρωποι 
πού δέ βρίσκονται πιά στήν πρώτη νεότητα καί 
μέ καλή έπαγγελματική άποκατάσταση, 
συνεχίζουν τις σπουδές τους γιά άτομική 
μόρφωση άλλά καί γιά βελτίωση τής έπαγγελμα-. 
τικής καί κοινωνικής τους θέσης.

Σ ' αύτούς, όπως π.χ. στόν Αρχιμανδρίτη κ. 
Νικόδημο Κουτζαμπάση ιεροκήρυκα τής ' Ιεράς 
Μητροπόλεως Μηθύμνης καί τόν κ. Γεώργιο 
'Ελ . Παρασκευαϊδη ύπάλληλο Τράπεζας, πού 
πήραν τό πτυχίο τής Νομικής, άξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια. Τούς τά δίνουμε μ ' όλη μας τήν 
καρδιά.

• Στήν Πεδή δόθηκε ρεύμα άπό τή Δ Ε.Η . γιά 
τά πηγάδια. Εύχόμαοτε ή ρευματοδότηση νά 
έπεκταθεϊ γρήγορα σέ άλλες περιοχές τού 
Μανταμάδου. Ιδια ίτερα στά καμίνια τού
Αγίου Στεφάνου, γιά νά ξεκουραστούν οί 

άγγειοπλάστες καί νά βελτιώ σουν τήν 
παραγωγή τους. Αλλωστε ή άπόσταση άπότό 
Κουλουοτάσι πού έχει ρευματοδοτηθεϊ. είναι 
δέν  είναι ένα χιλιόμετρο.

• Στό Μανταμάδο πήγαν ύπάληλλοι τού 
Δασαρχείου καί άρχισε ή διαδικασία γιά νά γίνει 
νέος άγροτικός δρόμος άπο τό Μαχαιρά μέχρι 
τή Σαρακήνα.



•  °  κ· Εύστράτιος Καραμανώλης έστειλε 
στο Σύλλογο μας τίς 100.000 δραχμές πού είχε 
υποσχεθει γιά τό Μουσείο. Τά χρήματα ό 
λυλλογος έστειλε άμέσως στό έκκλησιαστικό 
Συμβουλιο

• Γιά τήν κατασκευή τού Μουσείου δόθηκαν 
άπό τό Υπουργείο Πολιτισμού 200.000 
δραχμές.

• Η  Φιλαρμονική τού χωριού έπιχορηγήθηκε 
άπό τό Υπ ουργείο  Πολιτισμού μέ 80.000 
δραχμές καί άπό τό Υπ ουργείο  Εμπ ορίου  μέ 
15.000 δραχμές.

• Γιά τόν Ά γ ιο  Στέφανο δόθηκαν άπό τό
Υπουργείο πολιτισμού 50.000 δραχμές.
• Επανεκδίδεται ό «Τρίβολος» τού Παπα- 

νικόλα.
• Ή  Κινηματογραφ ική Λ έσ χη  Λ έσ β ο υ  

κυκλοφόρησε μικρό βιβλιαριάκι μέ τίτλο 
"Συνοπτική Ιστορία τοϋ ' Ελληνικού κινημα
τογράφου».

• Μ έ έπιτυχία δόθηκαν στήν Α θ ή να  οί 
παραστάσεις τοϋ έργου "Παντρουλουγήματα» 
τοϋ κ. Πάνου Κοντέλη, πού άνέβασε ό Σύλλο
γος Μεσοτοπιτών. Πολύ καλό τό έργο. πολύ κα
λή ή όλη δουλειά. Τήν καλή δουλειά τοϋ κ. Κον
τέλη τήν περιμέναμε. Μ έ αγωνία περιμέναμε νά 
δούμε τή δουλειά τ ού χαράκτη κ. Γιάννη Πιπίνη, 
πού είχε άναλάβει τά σκηνικά, καί τών 
ερασιτεχνών ήθοποιών. Ό  Πιπίνης άπέδειξε 
ότι είναι ένας προικισμένος καλλιτέχνης. Τά 
σκηνικά ήταν πολύ όμορφα καί άξίζουν 
συγχαρτητήρια σ' αύτόν καί τούς κατασκευα
στές. Από τούς ήθοποιούς οί περισσότεροι 
άπέδωσαν μέ έπιτυχία τούς ρόλους τους. Σ ' 
όλους άξίζουν συγχαρητήρια γιά τήν προσπά- 
θειά τους.

Εύχόμαστε ό  κ. Κοντέλης νά μάς δώσει καί 
άλλα έργα του μέ Λεσβιακό χρώμα.

• Μ έ έπιτυχία δόθηκε στήν ' Αθήνα άπό τό 
«Μπουρίνι» τής Μυτιλήνης ή παράσταση τού 
έρ γ ο υ  «Βασίλης Αρβανίτης» τοϋ Στρ. 
Μυριβήλη σέ διασκευή Τ. Χατζηαναγνώστου, 
μέσα στά πλαίσια τών εκδηλώσεων «έκφραση 
80». '  Ηταν κάτι πού τό περιμέναμε. ’  Ηταν πάρα 
πολύ καλό .

•  Μ έ μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε 
τήν εισαγωγή στό Νοσοκομείο τής Βούλας, 
ύστερα άπό κάταγμα στό πόδι, τού συγχωριανού 
μας Δημάρχου τής Μυτιλήνης κ. Άποστ.
Αποοτόλου. Τοϋ εύχόμαστε ταχεία άνάρρωση.

ΑΡΡΑΒΠΝΙΑΣΤΗΚΑΝ

Ιωάννης Ίγ ν . Στρογγυλός καί Ελένη  
Εύστρ. Σαρρή

Στέλιος Μιχ. Ματζουράνης καί Μαρία Χαρ. 
Θεοδοσίου.

Ασημίνα Παν. Καπιωτά καί Γεώργιος Δαμό- 
πουλος.

Μανώλης Ίοιαν ΙΊανίκης καί 53 γπ ΟοεΙβπζο 
(Η  Π Ά .)

Ο  Σύλλογός μας 'τούς συγχαίρει καί τούς 
πι/εται καλά στέφανα.
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ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

Ή  οικογένεια Ά θ .  Φραγκούλη έδωσε στό 
κοριτσάκι της τό όνομα Ελπινίκη.

' Ο  Σύλλογος εύχεται νά τούς ζήσει.

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ

Γρηγόριος Ίωαν. Αλεξάνδρου καί Άγγελ- 
λική Ίωάννου 

Νίκος Στεφ . Παπαϊωάννου καί ' Ελένη 
Πανούσου

Μιχάλης Νικ. Φωτιάδης καί Γιούλα Σούλη. 
Ό  Σύλλογος τούς εύχεται νά ζήσουν 

εύτυχισμένοι.

ΠΕΝΘΗ

' Ελένη Γ. Καραντανέλλη (τό γένος Στυλια- 
νίδη).

' Ηλίας Στρατήγάρος.
Γεώργιος Τσουκαλάς.
Σπύρος Τσιπρός.
Ά θ η νά  Εύστρ. Παραοκευαίδου (τό γένος 

Δεμερτζή).
Ασπασία Χατζηαναγνώστου χήρα Εύαγγέ- 

λου.
Ελευθέριος Άνουσάς.

Ό  Σύλλογος έκφράζει στούς συγγενείς 
τους τά συλλυπητήριά του.

Προσφορές στό Σύλλογο καί τό περιοδικό μας

' Ανδρονίκη Τζελαϊδή 500
Στέλλα Παντελέλλη 1000
Εύστράτιος Γροσομανίδης 500
' Απόστολος Φίλιππας 500
Γιάννης Φουντής 1230
Ολυμπία Τοιμπραηλίδου 1200

Εϋάγγελος Προσμητρέλλης 500
Πρόδρομος Τζωάννος 1500
Μιχάλης Καραμανώλης 1000
Βιργινία Προδ. ' Αναγνώστου 500
Στέφανος Στρατήγας 500
Γιάννης Σηφάκης 1000
Εύστράτιος Κομβούτης 1000
Στέλλα Γροσομανίδου 500
Δημήτριος Πρινάρης 1000

Στή μνήμη Γεωργίου Τζωάννου
Πρόδρομος Τζωάννος 1000

Στή μνήμη Ευστρατίου Χατζηραφαήλ
Πρόδρομος Τζωάννος 1000

Στή μνήμη Στρατή Παρασκευαΐδη 
Στρατής Άναστασέλλης 1000

Στή μνήμη Προδρόμου Αναγνώστου
Βιργινία Προδρ. ' Ανγνώστου 2000

Στή μνήμη Εύάγγελου Καλλιπολίτη 
Γιώργος Παρασκευαΐδης 500

Στή μνήμη Μόδεατου Κοντάρα 
Εύαγγελία Κοντάρα 1000

Στή μνήμη Βασιλείου Μουτάφη
Ιφιγένεια Μουτάφη 2000



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΘΕΟΔ. ΔΙΛΜΛΝΊΊΙ (ΠΟΔΙΤ. Μ Η Χ /Κ Ο ^ # — 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΠΛΝΑϊ \ ΙΏΤΗ'(ΑΠΟΣΤΟΔΟΥ)
Π ω λοϋνται πολυτελή διαμερίσματα άρίστης κατασκευής σέ ωραία θέση 

ετοιμοπαράδοτα κ α ίύ π ό  κατασκευήν.
Φ ίλο ι Μ υτιληνιοί καί πατριώ τες προτιμεϊσπ: τίς σωστές κατασκευές καί τήν 
ευσυνείδητη εξυπηρέτησή μας.

Γραφεΐον Κ ωνσταντινουπόλεοις 25 Ν. Σμύρνη ’ΛΟήνα 
Τηλ. 9322785 ο ικ ίας 9334724 — 9345448

ΠΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σόλω νος 87 - 89 & Χαρ. Τρικούπη 

Τηλ. 3624736

ίΑ Π Ο Σ Τ Ο Δ Ο Υ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΑΡΥΦΑΔΑΟ 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Π ανεπιστημίου 44 — 3ος όροφος 

Γραφ. 14— 15 Τηλ. 3602995

Α 1» # !  Κ.4ΡΛΙΙΚΡΒΕΡ1Ι ·  ϊ .  Λ Ρ Ι Ι Ι Μ Τ Ι Ι Ϊ  Ο .Ε . 

Ο Ι Κ Ι Α Κ Ο Ι  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
ι ΔΡΟΧΟΠΟΥΛον 143 - ΤΗΛ. 8651798

Μ Ο υ ί Ι Ν Ε Χ  ·  5 ΕΒ

Ρ Υ Β Ε Χ  - ν Ε Ρ Ε Ο Ο  

Τ Ε Γ Α Ι . -  Ρ Ρ Ε 5 Τ 1 0 Ε

ΠΟΙΊΚΛΑΝΛΙ ΤΖΟΝΧΟΝ ΚΑΙ 
ΕΒΚΙΜΟ ; «ΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ -

Π Λ Η Ρ Η Χ  I Γ  Ρ  Ο I I

V.

Βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων
Χαρ. Στεφ. Πατταδέλλης

ΣΠ ΙΝ Θ Λ ΡΟ Υ  31 Ν. ΚΟΣΜ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 
ΤΗ Λ. 9014.883

Γι’ αύτούς πού θέλουν τήν ποιότητα στό 
γυναικείο ντύσιμο.

Π Ω ΛΗ ΣΗ : Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η  -  Λ ΙΑΝ ΙΚΗ  ΕΞ Α ΓΩ ΓΕΣ
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Κυκλοφορεί 
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Τ Α  ΜΥΤ1ΛΗΝΙΑ ΜΑΣ 
Νο 1 ...

Ζ ω ν ,α ν ή  μ ο ϋ ο ,κ η κ ο , .ρογο ϋ δ ,α
»ήΰ Λ έοβου μ ί  . κ ο  

-Λ ΕΣΒΙΑΚΟ Π Α ΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ»

' ν  \ )

; ΤΑ  Μ ΥΤΙΑΗΝΙΑ ΜΑΣ 
Νο 2

Ζ ω ν ια νή  μουσική καί τραγούδια  
ιπ ς  Α ίοΒ ου μ ί» ο  

.Λ ΕΣΒΙΑ Κ Ο  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ Α·

Παραδοσιακή μουσική τής Λέσβου
Ρο ΙΜογθ ηΊγείο ο ί Ζ,βδί/οε


