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Φωτογραφία τοϋ εξώφυλ
λου: «Ή τσκαλάς».

Ή χαρά της δημιουργίας, 
καί ή γνώση ότι ή τέχνη  του 
<5έν ε ίνα ι εύκολη, δ ίν ε ι στο 
πρόσωπο τοΰ αγγειοπλάστη  
μια ιδ ια ίτερη  έκφραση. Μια  
έκφραση πού συναντούμε σε 
ανθρώπους πού σκέπτονται 
μόνο τό καλό. Τό να αγορά
σεις κάτι, απ’ αυτούς δε μ ε
τρ ιέτα ι με χρήματα, άλλα μέ 
τό οτι άναγνωρίζεις την  τ έ 
χνη τους.

Ή φωτογραφία - σύνθεση 
είνα ι άπό τη συλλογή τοΰ 
S .T .  καί έχ ε ι τίτλο  « Σ υ γ 
κέντρωση καί δημιουργία».

— ·  —

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  όσους 
έχουν συγγενείς στο εξω τερι
κό νά μάς γνωρίσουν τη δ ιεύ
θυνσή τους, για νά τούς στεί- 
λουμε τό περιοδικό καί κασ- 
σέτες.

ίανταυαδκυτκα
Περιοδικό τοϋ Συλλόγου Μανιτιαμαδιακών Λέσβου 

«'Ο Ταξιάρχης»
Φειδίου 1 4 - 1 6  — 4 ος δροφος Γραφ. 9 

Τηλ. 3609.653 — ΑΘΗΝΑ

Κυκλοφορεί κάθε δίμηνο

Τεύχος 1 
Νοέμβριος — Δεκέμβριος 1979

Τό περιοδικό συντάσσειται από επιτροπή 
Υπεύθυνος τό Δ .Σ. του Συλλόγου

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α :

1) Π α ρ ο υ σ ί α σ η :  άιπό τον κ.
Π. Στυλιανίδη Συντ)χο δάσκαλο 
Πρόεδρο τοϋ Συλλόγου σελ. 1

Γ ιά  την  απελευθέρωση τού νησιού μας

2) Σ ά χ ρ ο ν ι κ ό
Τά φοβία: από τον κ. Ήλ. ΙΊαρασκευαΐδη 
καθηγητή Πανεπιστημίου σελ. 3

3) Ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς  μ ο ρ φ έ ς :
Σταυράκης ’Αναγνώστης: από τον κ.
Στυλ. Τζελαίδη Φυσικό
’Αντιπρόεδρο τοϋ Συλλόγου σελ· 5

’Ακόμα

4) Προβλήματα... προτάσεις... παραξενιές σελ. 7

5) 'Ό ,τι φτάνει στ’ άφτιά μας σελ. 8

Συνδρομές:

Εσω τερικού: δρχ. 150
Εξωτερικού: δολλάρια ΗΠΑ 10

Εμβάσματα - έπΐιταγές:
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Ν έοι καί ν έες ! Σ ε ίς , πού ε ϊχ α τε ττχζν τύχη ©ί ρίζες σας, κοντινές η μακρι
νές, να βρίσκονται στο ©εοφύλαχτο και σκιαζόμενο από ’Α γγελ ικές  φτερούγες 

όνομαστό χωριό μας, ελά τε κοντά μας. Σας περιμένουμε μέ ανοιχτή αγκαλιά!

Ε λ ά τ ε  να σάς ζεστάνουμε μέ τή ν  ε ιλ ικ ρ ιν ή  κι άνυστερόβουλη άγάπη μας, 
νά σάς προσφέρουμε τή  βοήθειά μας, να σάς συμπαρασταθούμε στα πρώτα βή
ματα της ζωής σας.

Οί άνησυχίες σας ε ίνα ι και δικές μας άνησυχίες· οί πόθοι σας ε ίνα ι και δι
κοί μας πόθοι- τα προβλήματά σας είνα ι και δικά μας προβλήματα.

"Ας ενώσουμε τα χέρ ια  μικροί καί μεγά λοι κι ας εργαστούμε όλοι μαζί, 
προσφέροντας ό καθένας ο,τι έχ ε ι — ό μεγάλος τήν  πείρα του, ό νιος τον έν- 
θουσιασμό καί τή ζωντάνια του — γιά τό καλό όλων μας.

Τ ελειώ νοντα ς άπευθυνόμαστε σ’ όλους τούς Μ ανταμαδιώτες, μά καί στούς 
φίλους τού Συλλόγου καί τού χωριού μας, ζητώντας τή συνεργασία τους γιά τό 
περιοδικό.

Μ ήν ξεχνάμε ότι μέσα στήν απλότητα κρύβεται ή πραγματική ομορφιά. 
Κ ι έμείς  οί άπλοι άνθρωποι μέ λ ίγα  άπλά λόγια  μπορούμε νά πούμε, προφορι
κά ή γραφτά, ό,τι θυμούμαστε άπ’ τά περασμένα, τά γεγονότα πού ζήσαμε καί 
ζούμε, τις έντυπώσεις μας, τις σκέψεις μας, τά προβλήματά μας.

Σ Τ Ι Σ  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ  Μ Α Σ  Θ Υ Μ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  Τ Α  ΠΑΛΙΑ ΚΑ Ι 

Μ Α Θ Α ΙΝ Ο Υ Μ Ε Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ

’Από τήν  έκδρομή τού Συλλόγου μας στις Μ υκήνες.
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Ψηλά στήν Κάπη .κάθονταν κι έβλεπαν οί Τούρκοι. "Εβλεπαν τον κόσμο τους 
νά χάνεται, /νά σβύνει.

Μάθαιναν, πώς σέ άλλα χωριά π,ιάσανε τούς Τούρκους ζαπτιέδες καί τούς 
πήρανε τά όπλα καί πήγαν κιόλας «'Έλληνες». Πότε θάρχονταν κι εδώ, έλεγαν. 
’Ήθελαν νά δουν τούς «'Έλληνες», στρατό ελληνικό, αληθινό, πού τόν έβλεπαν 
μονάχα στα κάντρα.

'Ένας κόσμος άλλος, καινούριος απλωνόταν τώρα μπροστά τους. Γύρευαν 
νά τον προσδιορίσουν. Κόστος αλλιώτικος, όμορφος, καλός, (δίκαιος, χαρούμενος. Ό 
κόσμος ό κακός έσβυνε, χανόταν. Γύρευαν νά καταλάβουν, πώς >δέν ήταν πιά σκλά
βοι. ΤΗταν λέφτεροι.

Ζήτω ή λεφτεριά! Φώναξε ένας, ζήτω ή Ελλάδα! Ανατρίχιασαν καί δά- 
κρισαν.

Ζήτω! φώναξαν τά παιδιά, κι ύστερα ολοι μαζί.
Ζήτω!
Μά οι «μέρες περνούσαν καί οί 'Έλληνες δέ φαίνονταν άκόμα. Δέ φαινόταν 

ό ελληνικός στρατός. Κι ήταν πειρασμένιες πάνω από δέκα μέριες. Στις είκοσι πήγαν 
στή θερμή. Άπάντεχαν. Καί κοιμήθηκαν καί κείνη τή νύχτα ήσυχοι.

Ζωσμένο τό χωριό απ’ δλες τις μεριές από Τούρκους 'κουκλέλια. Τούς είδαν 
πολλοί, πού βγήκαν πουρνό πουρνό, δπως συνήθιζαν, νά π αίνε στή δουλιά τους, στο 
χωράφι. 22 του Νοέμβρη, δεκαπέντε ιμέρες από τή μέρα, πού έγινε «Κατοχή» στή 
Χώρα. Οί Τούρκοι είχαν πιασμένους τούς δρόμους -καί οι άνθρωποι γύρισαν πίσω 
στο χωριό. Κ ι’ άλλοι, πού κίνησαν γιά τον Ταξιάρχη, είδαν κουβάρια τά κουκλέλια 
πάνω στό Μυριμητζάρη. Μυριμήγκια. Άνάμεισά τους είδαν καί χωριάτες, πού τούς 
γνώρισαν, απ’ τά γειτονικά χωριά, τήν Κάπη, την Κλιου, τά Γέλια. Πολλοί'ανέ
βηκαν πά5 στά δωμάτια καί τούς βωροϋσαν.' 'Όλο τό χωριό ζωσμένο· από παντού. 
Τ ί θέλαν; Τ ί γύιριεβαιν; Δέν είχαν καλό σκοπό.

Οί άνθρωποι ιμαζώχτηκαιν στά σπίτια. Οί καφεώνέδες σφάλησαν. Πολλοί απ’ 
τή γειτοινιά σ’ ένα σπίτι. Νάναι ολοι (μαζί. Σφάλησαν τις πόρτες κι έβαλαν τά 
παράντια. Σφάλησαν καί τά παράθυρα. Μέσα απ’ τις χαραμάδες μπορούσαν νά 
βλέπουιν όξω, τί γίνεται. Μέσα στούς έιρημους δρόιμους γύριζαν τά κουκλέλια, δυο - 
δυό, τρεις - τρεις, μιλούσαν χαρδαμπάρδα καί δείχνανε παράθυρα. Τ ί γύρευαν;

Ή ώρα περνούσε αργά. Θαρρείς σταμάτησε κεϊ, σ’ αυτή τήν ώρα. Σά νάπηξε. 
Σταμάτησε καί τό μυαλό καί σφύχτηκαν ο! καρδιές. Ή σκέψη πάγωσε κι αύτή. 
Ήταν ολοι στο χέριι του οχτρού, πού βαστοϋσε τό τουφέκι καί τούς σημάδευε.

Ντούρ! Στέκονταν άβουλοι καί άπάντεχαν. Τ ί;
?Ηταν υποχρεωμένοι νά δεχτούν, δ,τι θά τούς έδινε, ιδ,τιι θά τούς έκανε ό οχτρός. 

Καί 'άπάντεχαν. Στήν άδυναιμία του, πού ένιωθε τώρα ό οχτρός, μπορούσε νά κά
νει, δ,τι τούρχόταν στό κίεφάλι. ’Ήθελε νά δείξει δύναμη κι αύτό μπορούσε νά τό 
κάνει ιμονάχα μπροστά στούς αδύνατους ανθρώπους, πού ·ώστόσο ή δύναμή τους 
ήταν μεγάλη, ,μά εξω άιπ’ τό δαχτυλίδι, πού τούς έσφιγγε τώρα. Κι ό οχτρός τό 
ήξερε καλά αύτό οοχί τό λογάριαζε. "Ωστόσο τδραιμα, ποδχε πλημμυρίσει έχτές 
τις καρδιές, είχε θολώσει καί πήγαινε, πές, νά χαθεί. Καί ή ώρα στεκόταν έκεΐ 
καρφωμένη.

Δεν τούς έλειψε ώστόσο ή ελπίδα. Μπροστά στό άγνωστο τή γύρεψαν κι αύτή, 
εξω απ’ τον άνθρωπο. Οί γυναίκες (μπροστά στά κονιάματα μαζεμένες με τά παι
διά μουρμούριζαν προσευχές. ’Άναβαν ικιεριά καί λαμπάδες καί θύμιαζαν καί κά
ναν (μετάνοιες. Κι απ’ τά κονίσματα τις Οωρούσαν οί "Αγιοι ιμέ τά μεγάλα άδειανά 
μάτια. Περίεργα τά κοιτάνε τά παιδιά δλ5 αύτά. Δέν καταλαβαίνουν καλά καλά 
καί διασκεδάζουν πές λιγάκι. Οί άντρες άπαντέχουν. Τ ί; κι αυτοί δέν ξέρουν. Ή 
σκέψη είχε πήξει.

Συνεχίζεται



3 =εχωριστές μορφές

’Από τό Σ. Τ Ζ ΕΛ Α 'ΓΔ Η , Φυσικό

ΣΤΑ ΥΡΑ ΚΗ Σ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Γεννήθηικε στο Μαγταμάδο στις αρχές 
Νοεμβρίου του 1804 καί πέθαινε στις Κυ
δωνιές 'το 1871.

Τά πρώτα γράμματα τά εμαθε στό χω
ριό του καί είχε πνευματικούς οδηγούς τό 
σοφό . Γρηγόραο Σ'χσπελίτη «καί άλλους. Ό 
Σταυράκης βοηθούσε στην εκκλησία σαν 
αναγνώστης καί ψάλτης. Γ ι’ αυτό άφηαιε 
τό πατρικό του όνομα καί πήρε τό επίθετο

’Αναγνώστης. Τον π-αιτέρα του τον ελεγαν 
Άντώνη Ίωακείμογλου καί τή μητέρα 
του Πάλογου. Τόν συναντούμε ομως καί μέ 
ψευδώνυμα όπως: ’Αντισθένης, Σταυράκης 
Α., Στ*αυράκης Αντισθένης. Τις σπουδές 
του συνέχισε καί στην Πόλη, στην πατριαρ
χική ’Ακαδημία, πού παρακολούθησε ανώ
τερα μαθήματα m i ποιητική.

'Όταν τό 1821 ξέσπασε ή ελληνική ε
πανάσταση άφησε τις σπουδές του καί γύ- 
ρασε στο Μανταμάδο. Έκει εργάστηκε σαν 
δάσκαλος μέχρι τό 1830 βοηθώντας στο 
Έληνικό σχολείο τόν «έκ Σ-κοπέλου Γρη- 
γόριον, μαθηΐτήν του Κυδωνιακοϋ Γυμνα
σίου», δπως λέγει ό Γ'διος στή Αεσβ,ιάδα του.

Μετά τό Μανταμάδο πήγε στήν 'Αγία 
Παρασκευή σαν σχολάρχης στο πρωτοισύ
στατο τότε Έλληνι<κό σχολείο, πού του ε
δώ σε μεγάλη αίγλη καί έβγαλε πολλούς 
δασκάλους καί λόγιους.

Στά 1837 διορίζεται Ελληνοδιδάσκαλος 
στις Κυδωνίες καί παντρεύεται: τήν Ελένη 
Βουγιούκα, άνηψιά του φημισμένου σχο- 
λάρχη τής ’Ακαδημίας Κυδωνιών Γρ. Σα
ράφη.

Τό 1839 αποκτά δυο δίδυμα παιδιά: τόν 
’Αριστομένη Σταυρΐδη, πού σπούδασε στή 
Γερμανία καί διαικρίθηκε σάν γιατρός καί 
συγγραφέας, καί τήν Χαρίικλεια, γυναί
κα πολύ πνευματική.

Τό 1842 δυσαρεστημένος ή καί διωγμέ
νος από τις άλληλομαχόμενες φατρίες πού 
υπήρχαν στους προύχοντες των Κυδωνιών, 
ήρβε στή Μυτιλήνη καί εργάστηκε σαν Έλ-

5



ληνοιδιδάσκαλος μέχρι τό 1856. Τότε ξα- 
ναγύρισε στις Κυδωνιές πού δίδαξε 'μέχρι 
τό θάνατό του.

Ποιο είναι δμως τό έργο .πού πρόσφερε 
ό Σταυράκης;

«Εις τήν Κωμόπολη τιαύιτην είδον τό 
φως κατά τό πρώτον καί ’γώ, γεννηθείς 
κατά τα 1804* περί τάς άρχάς Νοεμβρίου, 
από γονείς μικρας μεν καταστάσεως, αλ
λά τ ι μ ί α ς  κ α ί  έ ν α  ρ έ τ ο υ 
δ ι α θ έ σ ε ω ς» γράφει στη Λεσβιάδα 
του.

Καί ακόμα γιά τό χωριό του: «Οι -κάτοι
κοί του είναι άνδρες φιλόπονοι, φιλήσυχ-οι, 
τιμιότατοι, φιλόξενοι είς άκρον...».

’Έτσι ή μέν οικογένεια m i τό περιβάλ
λον έβαλαν στή ψυχή του Σταυράκη τήν 
«τίμια καί ιένάρετο διάθεση», ή δέ φύση 
τόν προίκιζε μέ πνευματικές ικανότητες. 
Είχε λοιπόν τά απαραίτητα φόντα γιά νά 
μπορέσει όχι μονάχα νά καταλάβει πιό 
ήταν τό καθήκον του σάν σκλαβωμένος 
"Ελληνας, αλλά ‘καί νά τό πραγματοποιή
σει.

Τό όραμα του ήταν νά μορφωθούν τά 
Ελληνόπουλα καί νά ελευθερωθεί ολόκλη
ρη ή Ελλάδα. Δούλεψε γ ι’ αυτό, σάν δά
σκαλος αλλά καί σάν συγγραφέας.

Τό πιό σημαντικό βιβλίο του είναι ή Λε
σβιάδα. Αυτή ε,κδόθηκε στή (Σμύρνη τό 
1851 δπως φαίνεται στο εξώφυλλο.

Μέ τή Λεσβιάδα διδάσκει στά Ελληνό
πουλα τής Λέσβου τή γνήσια Ελληνική 
καταγωγή τους. Δίνει τήν Ιστορία της Λέ
σβου χωρίς να προσθέτει ή νά άφαιρεί κά
τι. "Αναφέρει τά -δεινά των Λεσβίων οταν 
μάλωναν μεταξύ τους καί τις επιτυχίες τους 
οταν ήταν ενωμένοι. Σέ χωριστές σελίδες 
εξυμνεί τούς πνευματικούς ανθρώπους τής 
Λέσβου από τήν αρχαιότητα μέχρι τό 
1849. Καί στό τέλος περιγράφει τά χωριά 
τής Λέσβου. Δηλαδή, νά ποιοι 'είμαστε, νά

τί κάναμε, νά που ζοΰμε.
Συγχρόνως όμως στις ωδές του δίνει 

συμβουλές στή νεολαία καί τήν προτρέπει 
νά μορφώνεται. Παράλληλα τούς δίνει θάρ
ρος, λέγοντας δτι ή ώρα τής λευτεριάς εί
ναι κοντά καί πρέπει νά έτοιμάζονται γιά 
νά τήν αποκτήσουν.

«Χαρά! τό τέρμα των κακών! ακούετε;
— σαλπίζει
δ τής 'ευημερίας δέ, καιρός ήδη έγγύζει».

Ό -Σταυράκης ’Αναγνώστης μέ τό πρω
τοπόρο πνεύμα του, τήν έντονη προσωπικό
τητά του, τήν πίστη του στά Ιδανικά τής 
φυλής καί τή μεγάλη του προς τήν ελευθε
ρία αγάπη, γίνεται μπουρλοίτιέρης των ψυ
χών. ’Ανάβει στά Λεσβιακά νιάτα καί δια
τηρεί μέ τις συμβουλές καί τις παροτρύν
σεις του άσβεστη τή φλόγα τής Λευτε
ριάς.

’Απορεί κανείς πώς μπόρεσε αυτή τήν 
εποχή νά περάσει απαρατήρητο άπό τούς 
Τούρκους ενα τέτοιο βιβλίο. ’Αλλά απο
ρεί καί γιά τό θάρρος τού ’Αναγνώστη. Καί 
δέν είναι μόνο αυτό. Καί έπιστολές καί 
ποιήματα μέ περιεχόμενο Ιπαναστατικό 
εστελνε σέ γνωστούς του.

Τόση ήταν ή έπιρροή του πού οί μαθη
τές του, κατοπινοί δάσκαλοι καί συγγρα
φείς, στά βιβλία πού έγραψαν έδωσαν πε
ριεχόμενο πατριωτικό. Τόση άγάπη γιά 
τήν Πατρίδα του, τόσος πόθος γιά Λευτε
ριά! πώς νά μήν έμπνέουν;
Β ι 6 λ ι ό γ  ρ α φ ί α : α) «Η ΛΕΣΒΙΑΣ

ΩΔΗ» Στ. ’Αναγνώστη (Σμύρνη 
1851).
β) «Ή 'συμβολή τής Λέσβου στον 
αγώνα τής εθνεγερσίας» Γ. Βαλέτα 
(’Αθήνα 1979).

γ) «Ό Σταυράκης ’Αναγνώστου καί 
ή Λεσβιάδα» εδσαγωγή του κ. Γ. Βα
λέτα στήν έπανέκδοση τής. Λεσβιάδας 
(’Αθήνα 1972).
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4  Προβλήματα... Προτάσεις... Παραξενιές

G A M EN O I Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Ι

Ή έλπίδα του φτωχού, ή άπόγνωση του 
ναυτικού,ό πόνος τής μάνας ή τής άδερ- 
φής, φέρνουν στούς 'Αγίους τάμοττα. Πολ
λές φορές τά τάματα αυτά είναι πραγμα
τικά αριστουργήματα λαϊκής τέχνης.

Τέτοια τάματα φτάνουν πολλά και στό 
δικό μας "Αγιο. Είναι κρίμα διμως νά κρύ
βονται στά μπαούλα. Δέ θά μπορούσε στον 
Ταξιάρχη νά γίνει ενα μουσείο μέσα στό 
όποΐο νά φυλάγονται, άλλά καί νά μπο
ρούν οί έπισκέπτες νά τά θαυμάζουν;

Έ κ εΐ θά μπορούσαν άκόμα νά φυ
λαχτουν καί τά διάφορα παλιά ιερά σκεύη 
καί ό σάκκος του Γρηγορίου του Ε ' καί 
οί διάφορες παλιές εικόνες αν θέλουμε νά 
μείνουν στό χωριό καί νά μην έξαφανι- 
στουν από χέρια ληστών.

Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ

Πολλοί Μανταμαδιώτες τής Αττικής 
έρχονται στό γραφείο τού Συλλόγου καί 
ζητούν δουλειά. Αμέσως άρχίζουμε νά 
ψάχνουμε καί άλλοτε τούς βρίσκουμε άλ
λοτε όχι. ’Αλλά τό ψάξιμο καί ή τακτο
ποίηση σέ ,μιά καλή δουλειά συνεπάγεται 
καί υποχρεώσεις σέ διάφορους άνθρώπους. 
‘Η υποχρέωση αύτή άντισταθμίζεται άπό 
τήν ικανοποίηση ότι βοηθήσαμε κάποιον 
χωριανό μας.

Πολλές φορέ( δμως του βρίσκουμε δου
λειά αλλά δέν βρίσκουμε τόν ίδιο νά ε ι
δοποιήσουμε ή τόν βρίσκουμε καί μάς λέει, 
δτι τακτοποιήθηκε.

^Ηταν τόσο δύσκολο νά μάς ένη μερώ
σει;

Ι Σ Ε Σ  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΕ Σ

Τά αποτελέσματα τών εισαγωγικών έξε- 
τάσεων στά άνώτοττα καί άνώτερα έκπαι- 
δευτικά ιδρύματα καί τό μικρό ποσοστό έ- 
πιτυχίας πού ειχοα/ τά παιδιά του Λυκείου

του Μανταμάδου μάς έβαλε σέ πολλές 
σκέψεις. Τό μόνο πού δέν πέρασε άπό τό 
μυαλό μας είναι τό νά ρίξουμε ευθύνες. 
Γιατί ή έπιτυχία αύτή είναι αποτέλεσμα 
ένός πολύπλοκου ψυχαπνευματικοϋ μηχα
νισμού. Ενός μηχανισμού μέ πολλούς χει
ριστές.

Αύτό πού μάς απασχόλησε περισσότερο 
είναι τό αν τά παιδιά μας διαγωνίστηκαν 
μέ τις ίδιες προϋποθέσεις πού διαγωνίστη
καν καί τ’ άλλα.

Τά παιδιά στό σχολείο, είτε γιοπτί δέν 
τούς άρέσει ενα μάθημα είτε γιατί δέν 
πρόσεξοα/, δημιουργούν κενά στή μόρφω
σή τους. Τά παιδιά τών πόλεων δμως έχουν 
τήν εύκαιρία νά καλύψουν αύτά τά κενά 
ή μέ τό νά ρωτήσουν, aocv πιο θαρρετά, 
τό δάσκαλό τους ή μέ τό νά βρουν έναν 
ιδιωτικό δάσκαλο, (φροντιστήριο, φοιτη
τή κλπ.).

‘Η άνάγκη του ιδιωτικού δάσκαλου υ
ποχρέωσε πολλούς γονιούς άπό τήν έπαρ- 
χία νά στριμωχθούν καί αύτοί στά κέν
τρα γιά τό καλό τών παιδιών τους, άσχε
τα άν ή μετακίνηση αύτή πολλές φορές δέν 
είχε τό ποθούμενο αποτέλεσμα.

Αύτό δμως έχει σάν συνέπεια νά έρημώ- 
νεται ή έπαρχία. Φανταστείτε τί θά γίνει 
μέ τά άκριτικά μας νησιά άν δλοι οί γο
νείς ακολουθήσουν τό παράδειγμά τους.

Τότε τί πρέπει νά γίνει;
Δέ θά γράφαμε τούτες τις γραμμές άν 

δέν είχαμε νά προτείνουμε μιά λύση.
Πριν άπό μερικά χρόνια, όταν δέν ύπήρ- 

χε ό θεσμός τών πρόσθετων καθηγητών, ό 
στρατός έστελνε πτυχιούχους στρατιώτες 
νά διδάξουν σέ σχολεία. Τό ίδιο μπορεί νά 
γίνει καί τώρα. Ό  στρατός νά βοηθήσει τά 
άκριτικά νησιά, άποσπώντας πτυχιούχους 
στρατιώτες γιά νά φροντίσουν τά παιδιά 
πού θέλουν νά δώσουν έξετάσεις στούς πα
νελλήνιους διαγωνισμούς.

’Έτσι οί ευκαιρίες θά είναι ίσες γιά ό
λους καί γιά τά παιδιά τών πόλεων καί 
γιά τά παιδιά τών χωριών,
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f 3  "Ο,τι φτάνει στ* αύτιά μας

#  Ά ρρα6ωνιά(ϊΓηκαν
Τό μέλος τοϋ Δ .Σ . τοϋ Συλλόγου μας 

κ. Νικ. Παπαϊωάννου και ή δ. Ελένη Πα- 
νούσου.

Ό  κ. Γεώργ. Συριτέλης και ή δ. Μαίρη 
Φράγκου.

Ό  κ. Σαράντος Μαρμαρινός καί ή δ. 
Ελένη Βαλαμιοΰ.

Ό  κ. Ευστράτιος Πασπαλαδέλλης καί ή 
δ. Άθηνά Βαλαμιοϋ.

Ό  κ. Νικ. Στυλιανίδης καί ή δ. Ράνια 
Γαρδελάκη.

Ό  Σύλλογος τούς συγχαίρει καί τούς 
εύχεται καλά στέψανα.
#  Γέννησαν

Ή κ. Ρηνούλα σύζυγος τοΰ Στέλιου 
Σταμάτη καί έκανε κόρη.

CH κ. Ελένη σύζυγος τοϋ Χαραλ. Κα- 
ραμανώλη καί εκανε κόρη.

Ή κ. Νίκη Στυλιανίδου σύζυγος τοΰ 
Ά θ. Φραγκούλη καί εκανε κόρη.

Ή κ. Χριστίνα σύζυγος τοΰ Νικ. Άπο- 
στολέλλη καί εκανε κόρη.

Ό  σύλλογος εύχεται στούς ευτυχείς γο
νείς νά τούς ζήσουν καί νά τά χαροϋν.
Ο ΠΕΝΘΗ  

Πέθαναν οί:
Δη;μ. Σουλογάννης, Δη,μ. Γιάννος, Μιχ. 

X ' ' Δημητρίου, Μαρ. Καπιωτά, Γρηγ. Θεο
δοσίου.

Ό  Σύλλογος εκφράζει στούς συγγενείς 
τους τά συλλυπητήριά του.
#  Προσφορές στον Σ ύλλογό  μας 

Ό  κ. Παναγ. Μανοΰσος 1000 δρχ.
Ό  κ. Γρηγ. Τζωάννος 500 δρχ. καί
Ό  κ. Παναγ. Βέης 1000 δρχ. καί ένα φι- 

δόδερμα γιά ενίσχυση τοΰ Συλλόγου μας.
Ή κ. Κική Βακιρτζή 1000 δρχ. σέ μνή

μη τοΰ συζύγου της Θανάση.
Ό  κ. Βασιλ. Τζελαϊδής 1000 δρχ. καί ό 
Μιχάλης Λαζαρής 500 δρχ. γιά ένίσχυ- 

ση τοϋ Περιοδικού μας.
#  Ό  κ. Μιχ. Χηροπαίδης, παλιό μέλος τοΰ 
Δ .Σ .  τοϋ Συλλόγου, άνοιξε στο χωριό κα
θαριστήριο.

Τοϋ ευχόμαστε καλές δουλιές.

#  Τό "Αλσος Ν. Φιλαδέλφειας λειτουργεί 
σάν χειμερινό κέντρο στο όποΐο γλεντοϋν 
οί Μυτιληνιοί μέ τό Λεσβιακό παραδοσιακό 
συγκρότημα.
φ ’Από τούς εξι πολυέλαιους πού άλλα
ξαν στον Ταξιάρχη τον ενα χάρισε τό 
μέλος τοϋ Συλλόγου μας κ. Χαρ. Καρα- 
μανώλης, τον άλλο ό κ. Στέλιος Βαρ- 
βαράς καί τον τρίτο άνώνυμος.

φ Οί επ ιτυχίες τοϋ Μανταμάδου στις α
νώτερες σχολές.

Δυστυχώς φαίνεται δτι τά Μανταμαδιω- 
τόπουλα πού πέρασαν στις ανώτατες σχο
λές ήταν πολύ λίγα.

Μάθαμε δτι πέρασε ή Μαρία, κόρη τοΰ 
Στράτου Ψωμά στή Γυμναστική ’Ακαδη
μία, ή ’Αριάδνη κόρη τοΰ Τάκη Άποστο- 
λέλλη στή Νομική καί ό Σωτήρης γιος 
τής Στρατούλας Γεωργοπούλου - Άπο- 
στολέλλη στήν ’ Ιατρική.

Στά παιδιά καί τις οίκογένειές τους 
εκφράζουμε τά πιό θερμά μας συγχαρη
τήρια.

Ή μεγάλη δμως επιτυχία τοΰ Μανταμά
δου βγήκε μέσα άπό τό οικοτροφείο. Είχε 
εφτά παιδιά τής Γ ' Λυκείου καί από αυτά 
πέρασαν τά πέντε σάν αριστούχοι στήν 
Παιδαγωγική ’Ακαδημία. Δηλ. έπιτυχία 
71,4ο)ο. Σωστός θρίαμβος! Γι' αυτό αξί
ζουν συγχαρητήρια δχι μόνο στά παιδιά 
άλλά καί στούς υπεύθυνους τοϋ οικοτρο
φείου. ‘'Οπως μαθαίνουμε τούς έχουν έξα- 
σφαλίσει καί Μαθηματικό νά τούς κάνει 
φροντιστήριο.

Μπράβο παπα - Στρατή! Μπράβο καί 
σ’ δλους πού μέ όποιοδήποτε τρόπο βοη
θούν τό οικοτροφείο.

’Ά ν σκεφτοϋμε δτι είναι τό μόνο οι
κοτροφείο άπό τά τέσσερα τής Λέσβου 
πού δέν έχει δική-του περιουσία καί έπι- 
χορηγεΐται άπό τό κράτος μέ τό ποσό τών 
70 - 80 χιλ. δραχμών μονάχα τό χρόνο, 
ένώ τά έξοδά του φτάνουν τις 300 χιλιά
δες, τότε δυο φορές μπράβο. Δυο φορές 
καί τρεις γιατί τό οικοτροφείο έκπληρώ- 
νει δπως πρέπει τον προορισμό του.
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Δ ΙΚ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

Σολωνος 87-89  & Χαρ. Τρικούπη  

Τ ηλ. 3624.736

Α)ΦΟΙ ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗ- 
Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ο. Ε.

Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  

I. Δ Ρ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ  ΟΥ 143

Π Ο Ρ Σ Ε Λ Α Ν Ε Σ  — Ψ Υ Γ Ε ΙΑ  
Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Ε Σ  — Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Ε ΙΣ  

Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Α  
Μ Ο Υ Λ ΙΝ Ε Ξ  — Σ Ε Μ Π  — Π Υ Ρ Ε Ξ

Π Λ Η Ρ Ε Σ  Σ Ε Ρ Β Ι Σ  — Α Ν Τ )Κ Α

Για  ο,τι χρειά ζετα ι τό σπίτι 
τηλεφ ω νείστε μας στό 8651.798

Τό «Λ Ε Σ Β ΙΑ Κ Ο  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ 

ΚΟ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α » σάς π ερ ιμέ

ν ε ι στό ’Ά λσος Ν. Φ ιλαδέλφειας  

για Συρτό - Καρσιλαμά - Ζ εϊμ π έ

κικο - Πηδηχτό. Γ λ έν τ ι γιά μερα- 

κλήδες. Μουσική άπ' τη περιοχή 

τών Νόμπελ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΟ

ΚΟ Κ ΚΙΝ Ο  ΓΑ ΡΥ Φ Α Λ Λ Ο  

Π Ο ΙΗ Μ Α ΤΑ

Πανεπιστημίου 44 - 3ος όροφος 

Γραφ. 14 - 15 

Τ ηλ . 3602.995

Τ ά
καλλίτερα δώρα

· ·  Vείναι τα προιοντα
του τοπου μας
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