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Κύριοι,

Για μία ακόμη φορά επανερχόμαστε και 
ζητούμε τη λήψη απαραίτητων μέτρων για 
τα αδέσποτα σκυλιά, αλλά και από την 
πλημμελή επιτήρηση ενός «ιδιοκτήτη» 
σκυλιών, που κυκλοφορούν στο χωριό μας 
κατά κύριο λόγο στην περιοχή της εκκλησίας 
του Ταξιάρχη και εντός του στρατοπέδου.

Ο λόγος που μας αναγκάζει να ζητούμε τη 
λήψη μέτρων είναι ότι καθημερινά έχουμε 
κρούσματα επίθεσης σε ανθρώπους, αλλά 
και σε ζώα με αποτέλεσμα να διακατεχό-
μαστε από αγανάκτηση, φόβο και πανικό και 
μερικές φορές ο πανικός μπορεί να οδηγήσει 
σε «ακραίες» συμπεριφορές απόλυτα 
δικαιολογημένες.

Για πλήρη ενημέρωση σάς καταγγέλλουμε 
μερικά από καταγεγραμμένα συμβάντα:

1. Τα αδέσποτα πνίγουν κάθε τόσο κότες σε 
κοτέτσια.

2. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκουν, συχνότατα, 
αρνιά κατασπαραγμένα από σκύλους και 
τα κοπάδια τους διαλυμένα.

3.  Συχνά επιτίθενται σε κατοίκους του 
χωριού που πάνε να επισκεφτούν την 
εκκλησία ή το νεκροταφείο του χωριού. 
Τέτοιες επιθέσεις έχουμε και σε 
ανθρώπους μέσα στο χωριό.

4.  Η αγέλη των σκύλων τού «ιδιοκτήτη» 
πολλάκις ξεκοιλιάζει γάτες γεγονός που 
κατά τα φαινόμενα τον «ευχαριστεί».

5.  Πολλά σκυλιά προστατεύονται από τους 
ντόπιους με υπευθυνότητα, αλλά το 
πλήθος των αδέσποτων είναι μεγάλο και 
χρειάζεται ειδική μέριμνα. 

6.  Γνωρίζει, επί παραδείγματι,  ο στρατηγός 
ότι μέσα στο στρατόπεδο υπάρχουν 39!! 
σκυλιά που το χρησιμοποιούν και ως 
ορμητήριο τους;

Σας καλούμε να λάβετε τα δέοντα μέτρα για 
την προστασία της περιουσία μας αλλά και 
της σωματικής μας ακεραιότητας.

Δεν επιθυμούμε, μεμονωμένα γεγονότα 
που προβάλλονται μονόπλευρα από τον 
«ιδιοκτήτη» που έχει αναγορευτεί σε 
«φι λοσκυλικός»  και  τέρπεται  από 
«άρρωστη» τηλεοπτική προβολή να 
έρθουμε σε ρήξη μαζί του, ας εξετάσουν οι 
προβάλλοντες μονόπλευρα τα γεγονότα και 
τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των κατοίκων του χωριού και τότε θα 
διαπιστωθεί ποιοι είναι «ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΙ» και 
ποιος «ΦΙΛΟΣΚΥΛΙΚΟΣ».

Άλλωστε ενώ τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε ως αγρότες είναι τόσο πολύ 
μεγάλα που τα περισσότερα μέσα ενημέ-
ρωσης αδιαφορούν για αυτά, δείχνουν 
όμως, υπέρμετρο ζήλο σε γεγονότα ήσσονος 
σημασίας.

Γι' αυτό και απευθυνόμαστε με ανοιχτή 
επιστολή και ζητούμε βοήθεια γιατί δεν 
ξέρουμε από πού να ζητήσουμε βοήθεια 
προστασίας του ανθρώπου από την απειλή 
των σκύλων. 

Άραγε υπάρχει υπεύθυνος;

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

Στρ. Πατσιλέλλης                    Παν. Σταμάτης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ για τη ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
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Ξεχωριστή βραδιά, ξεχωριστή τιμή.

Ήρθαν πολλοί, πάρα πολλοί, από όλα τα μέρη 
του νησιού, γέμισε το παλιό ελαιοτριβείο, το 
Πολύκεντρο Μανταμάδου, από νιάτα αντάμα 
με ασπρομάλληδες παππούδες, από 
αγωνιστικότητα, ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Την  Κυρ ιακή  18  Δεκέμβρη,  η  ΚΟ 
Μανταμάδου, η ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ και το ΝΣ 
Λέσβου της ΚΝΕ, διοργάνωσαν εκδήλωση για 
να τιμήσουν τον κομμουνιστή αγωνιστή Νίκο 
Βαβούδη.

Την εκδήλωση άνοιξε η γραμματέας της ΚΟ 
Μανταμάδου, Μαρία Γιαννίκα που αφού 
καλωσόρισε θερμά τους παρευρισκόμενους 
τόνισε:

« Στο πρόσωπο του Νίκου Βαβούδη τιμάμε και 
όλους τους αγωνιστές που έδωσαν την ζωή τους 
για το Κόμμα, για τα δίκια της εργατικής τάξης, 
για το λαό.

Η ζωή του είναι ένα ημερολόγιο Αγώνα με 
συγκλον ιστ ικές  στ ιγμές ηρωικές και  
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  β α θ ι ά  α ν θ ρ ώ π ι ν ε ς  κ α ι  
συγκινητικές, που εμπνέουν και θα εμπνέουν για 
πάντα του κομμουνιστές, όλους τους λαϊκούς 
αγωνιστές, στους σημερινούς και αυριανούς 
αγώνες για την οικοδόμηση της πιο δίκαιης και 
ανθρώπινης κοινωνίας, του σοσιαλισμού».

Για τη ζωή και τη δράση του Νίκου Βαβούδη, 
για τους αγώνες του και την αταλάντευτη 
στάση του στα ιδανικά και στις αρχές του ΚΚΕ 
μίλησε ο Δημήτρης Καρατζιτζής.

«Ο Νίκος Βαβούδης γεννήθηκε το 1906 ή το 
1903 στην Οδησσό της Ρωσίας. Πατέρας του 
ήταν ο Μανταμαδιώτης Στρατής Βαβούδης και 
η μητέρα του Ρωσίδα.

Μικρός ζει τα γεγονότα της Οκτωβριανής 
Επανάστασης τα οποία επέδρασαν στη 
μετέπειτα αγωνιστική του πορεία. Σύντομα 
επέστρεψαν οικογενειακώς στον Μανταμάδο. 
Σαν νιόφερτος από τη χώρα των Μπολσεβίκων 
του δόθηκε το παρατσούκλι «Μπολσεβίκος» και 
έτσι τον θυμούνται οι παλιότεροι στο χωριό.

Στο χωριό δούλευε με τον πατέρα του σαν 
βυρσοδέψης και την ίδια δουλειά συνέχισε 
μετά την εγκατάστασή του στην Μυτιλήνη. 
Επηρεασμένος από τις ιδέες της σοσιαλιστικής 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟ ΒΑΒΟΥΔΗ

επανάστασης στη Ρωσία, που μετά το 1922 
παρουσιάζουν ραγδαία  άνοδο στον  
Μανταμάδο αλλά και από άλλα γεγονότα της 
εποχής όπως μικρασιατική καταστροφή, 
προσφυγιά, φτώχεια, ανεργία, διώξεις, 
τρομοκρατία κλπ. οδηγείται στο να οργανωθεί 
από τον επίσης αγωνιστή και ήρωα 
Μανταμαδιώτη Αχιλλέα Κοντάρα το 1927 στο 
ΚΚΕ.

Γρήγορα αναδείχτηκε σε στέλεχος και 
πρωτοστατούσε  στους  αγώνες  των  
εργαζομένων στη Μυτιλήνη.

Το 1928 φεύγει διωγμένος στον Πειραιά και 
συνεχίζει από εκεί την δράση του. Πρωτοστατεί 
στην ίδρυση του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου  
Πειραιά, του οποίου υπήρξε και γραμματέας. 
Το 1927 ξέσπασε η πρώτη παγκόσμια 
οικονομική κρίση. Οι πλατιές λαϊκές μάζες 
δέχονται ισχυρά πλήγματα.

Η φτώχεια και η ανεργία πήραν πρωτοφανείς 
διαστάσεις, με αποτέλεσμα την απότομη 
όξυνση της ταξικής πάλης. 

Η Κυβέρνηση Βενιζέλου ψήφησε τότε τον 
περιβόητο Νόμο 4229/1929 γνωστό ως 
«ιδιώνυμο» που στρεφόταν κατά του ΚΚΕ και 
απαγόρευε τη δράση οργανώσεων που 
διέπονταν από τις αρχές της ταξικής πάλης. 
Στόχος του παραπάνω νόμου υπήρξε και το 
Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Πειραιά που 
γραμματέας του ήταν ο Νίκος Βαβούδης.

Αρχές του 1931 συλλαμβάνεται με στημένη 
κατηγορία. Βασανίζεται επί μέρες και επιζεί σε 
άθλια κατάσταση. Τελικά απαλλάσσεται από 
την στημένη κατηγορία.

Ξανασυλλαμβάνεται πάλι με το ιδιώνυμο 
ξαναβασανίζεται απάνθρωπα (του βγάζουν τα 
νύχια) κλείνεται στις φυλακές Συγγρού και 
μεταφέρεται στις φυλακές Αίγινας.

Στις 8 Μαΐου 1934 έκανε τον γύρο του κόσμου 
η είδηση : «Οκτώ κουμουνιστές δραπέτευσαν 
από τις Φυλακές της Αίγινας». Ανάμεσά τους 
και ο Νίκος Βαβούδης. Ψάχνουν παντού αλλά 
μάταια. Παίρνονται μέτρα παρακολούθησης, 
καταστολής κλπ. ενάντια σε όποιον αγωνίζεται 
με τις γραμμές του ΚΚΕ και του ταξικού λαϊκού 
κινήματος.
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Μετά την απόδραση ο Νίκος Βαβούδης 
φεύγει στη Σοβιετική Ένωση με ένα γκαζάδικο, 
συμμετέχει ενεργά στην οικοδόμηση του 
Σοσιαλισμού και μαθητεύει στο Κομμουνιστικό 
Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων της Ανατολής, 
στη Μόσχα.

Το 1936 φεύγει από την Σοβ. Ένωση και 
πηγαίνει στην Ισπανία όπου υπηρετεί ως 
Ταγματάρχης στη Διεθνή Ταξιαρχία – 
Αντιφασιστικό Εθελοντικό Βαλκανικό Τάγμα 
«Γκεόργκι Δημητρώφ» στο πλευρό του 
«Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας» στον 
Ισπανικό Εμφύλιο, ενάντια στον δικτάτορα 
Φράνκο.

Ο Νίκος Βαβούδης ήταν ένας από τους 
ηρωικούς εθελοντές που γλύτωσαν από τον 
φασίστα Φράνκο, γυρίζει πίσω στη Σοβ. Ένωση 
και σε λίγο καιρό αρχίζει ο Β' Παγκόσμιος 
Πόλεμος.

Οι Σοβιετικοί τον χρησιμοποιούν σαν 
ασυρματιστή σε παράτολμες αποστολές σε 
κατεχόμενες από τους Χιτλερικούς περιοχές.

Συμμετέχει και σε αποστολές στην 
Γιουγκοσλαβία και σαν ασυρματιστής του 
Γκεόργκι Δημητρώφ.

Έρχεται πίσω στην ελεύθερη Ελλάδα του 
Ιούλη τον 1944 με την Σοβιετική Αποστολή του 
συνταγματάρχη Ποπώφ, που επισκέπτεται το 
Αρχηγείο του ΕΛΑΣ.

Για ένα διάστημα βρίσκεται στη Σόφια και 
επιστρέφει πάλι στην Ελλάδα, αρχές 1945.

Όταν το ΚΚΕ τέθηκε εκτός νόμου 
αναλαμβάνει υπεύθυνος του παράνομου 
μηχαν ισμού  επ ι κο ι νων ιών  του  ΚΚΕ  
(ασύρματοι).

Στον τομέα αυτόν χρησιμοποιεί το 
ψευδώνυμο «Κουφός» και υπογράφει με ένα 
«Κ».

Στις 15 Νοέμβρη του 1951 δυνάμεις της 
Ασφάλειας και του στρατού με επικεφαλής τον 
Υπουργό Εσωτερικών Κ. Ρέντη εισέβαλαν στο 
σπίτι της οικογένειας του Νίκου Καλουμένου, 
Λυκούργου 39 στην Καλλιθέα, όπου σε 
διαμορφωμένη κρύπτη βρισκόταν ο Νίκος 
Βαβούδης.

Ο Νίκος Βαβούδης κατασυκοφαντήθηκε 
μέσω του τύπου σαν «πράκτορας»,  
«κατάσκοπος» και διάφορα άλλα.

Οι εφημερίδες της εποχής προσπάθησαν να 
προβάλουν τα γεγονότα σχεδιασμένα και 
σκηνοθετημένα κάτω από τις οδηγίες των 

Αμερικάνων αλλά και της Κυβέρνησης με 
στόχο να χτυπήσουν το ΚΚΕ και το λαϊκό 
προοδευτικό δημοκρατικό κίνημα, και να 
αποπροσανατολίσουν τον λαό από τα μεγάλα 
προβλήματα της εποχής όπως η συμμετοχή 
στον πόλεμο της Κορέας, το Κυπριακό, η 
ένταξη στο ΝΑΤΟ κλπ. Όλα βέβαια που 
έγραφαν οι εφημερίδες διαψεύστηκαν από την 
ίδια τη ζωή.

Οι ασύρματοι χρησιμοποιήθηκαν από το 
εντός Ελλάδας κλιμάκιό της Κεντρικής 
Επιτροπής του παράνομου ΚΚΕ, για 
επικοινωνία με την ηγεσία του Κόμματος που 
βρισκόταν στο εξωτερικό.

Την περίοδο εκείνη η τρομοκρατία, φυλακές, 
εξορίες και γενικά οι κάθε μορφής διώξεις ήταν 
καθημερινό φαινόμενο και όπως έχει γράψει σε 
άρθρο του ο Γιάννης Πασαλίδης πρόεδρος της 
Ε.Δ.Α. «όταν ένα κόμμα διώκεται είναι φυσικό οι 
οπαδοί του να καταφεύγουν σε κρύπτες και 
κατακόμβες όπως οι πρώτοι Χριστιανοί».

Ο Νίκος Βαβούδης ο «εκ Μανδαμάδου 
Ρωσίας» όπως γράφει στην έκθεση του ο 
Ιατροδικαστής υπήρξε σ' όλη του τη ζωή ο 
αδιάλλακτος κομμουνιστής, ο ταπεινός 
αγωνιστής, πιστός εκφραστής των αρχών του 
Μαρξισμού, Λενινισμού, του προλεταριακού 
διεθνισμού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης, 
ταγμένος με πάθος στην υπεράσπιση των 
συμφερόντων της εργατικής τάξης μέχρι την 
τελευταία του στιγμή.

Ο Νίκος Βαβούδης προτίμησε να στήσει 
μόνος του τον εαυτό του μπροστά στο 
εκτελεστικό απόσπασμα, παρά να πέσει στα 
χέρια των δημίων του: «Πες τους αυτουνούς ότι 
εμένα δεν θα με βάνουνε στο χέρι ζωντανό!»

Τιμάμε τον Νίκο Βαβούδη και μαζί μ' αυτόν τις 
χιλιάδες αγωνιστών που εκτελέστηκαν, 
εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν για λευτεριά, 
δημοκρατία, κοινωνική πρόοδο και τον 
σοσιαλισμό.

Ανάμεσα σ' αυτούς και τους δεκάδες 
Μανταμαδιώτες.

Τιμάμε τον Δημήτριο Προκοπέλλη ή Στράτη, 
τον Νίκο Μαρμαρινό, τον Γιώργο Ζερβό, τον 
Χαράλαμπο Γεωργούλα,  τον  Ιγνάτη 
Αντωνέλλη, τον Στέφανο Φουντή, τον Γιάννη 
Ανουσά, τον Χαράλαμπο Κανόνη, τον Νικόλα 
Αδαλή, τον Αχιλλέα Κοντάρα, τον Στρατή 
Αποίκο και τον Παρασκευά Κούκο.»
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Πριν από λίγες μέρες έφθασε στα χέρια μου μια 
έκδοση απλή, που πολύ συνηθίζεται στις μέρες μας, 
ένα ημερολόγιο, το οποίο όμως, όπως εκτιμώ, 
αποδεσμεύει πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία 
έκρινα ότι έπρεπε και δημόσια να κοινοποιήσω. 

Πρόκειται για το Ημερολόγιο για το έτος 2012 που 
τύπωσε και κυκλοφορεί η Μητρόπολη Μηθύμνης, 
δηλαδή το Προσκύνημα των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Μανταμάδου.

Η ἐκδοση αυτή, για κάποιους λόγους που θα 
αναφέρω παρακάτω, προσλαμβάνει για μένα 
ιδιαίτερη σημασία. Εξηγούμε, αρχίζοντας από τα 
τυπικά, θα λέγαμε. Είναι ένα καλαίσθητο 
Ημερολόγιο, προσεγμένο τυπογραφικά, τυπωμένο 
σε καλό χαρτί, με χρήσιμα ημερολογιακά στοιχεία 
που βοηθούν τον καθένα στην καθημερινότητά του 
(γιορτές, νηστείες κτλ) αλλά και πέρα από αυτήν, με 
ωραίες φωτογραφίες, κατατοπιστικές λεζάντες, με 
ελάχιστα τυπογραφικά λάθη (τα οποία καλό είναι να 
εντοπιστούν και να απαλειφθούν σε μελλοντικές 
εκδόσεις), και γενικά αποτελεί ένα χρήσιμο 
καθημερινό εργαλείο αλλά και ένα αισθητικό 
αποτέλεσμα υψηλό. 

Φυσικά, ο φορέας που το εκδίδει έχει άμεση σχέση 
με το Προσκύνημα, με τον Ταξιάρχη, θα έλεγα, και 
είναι εύλογο ότι γύρω από αυτόν στρέφεται και 
κινείται, και το περιεχόμενο του Ημερολογίου, ως 
θα όφειλε. Για όλα αυτά αξίζουν συγχαρητήρια 
στους εμπνευστές της έκδοσης: σκέπτομαι αμέσως 
τον αρχιερατικό επίτροπο αιδ. παπα-Στρατή Δήσσο 
και τους επιτρόπους του Ταξιάρχη αλλά και όποιον 
άλλο συνέβαλε στην έκδοση αλλά δεν μπορώ να 
γνωρίζω.

Ωστόσο, όπως έλεγα και στην αρχή, με αφορμή 
την έκδοση αυτή κάποιες άλλες σκέψεις μου 
δημιουργήθηκαν, κάποιες ιδέες μου ήλθαν στο 
μυαλό και θέλω ανοιχτά να τις εκφράσω, ελπίζοντας 
ότι κάποιες από αυτές, παρά τις δυσκολίες των 
καιρών, μπορεί να πραγματοποιηθούν.

Όπως είναι γνωστό, αυτό που διακρίνει τα 
Ημερολόγια από τότε που άρχισαν να 
κυκλοφορούν, είναι η περιοδικότητα, δηλαδή η 
συνέχεια στο χρόνο: κάθε χρόνος και το 
Ημερολόγιό του. Κατά τούτο, θέλω να προτείνω 
στους εμπνευστές της έκδοσης, να συνεχίσουν την 
προσπάθειά τους και για του χρόνου και του 
παραχρόνου κτλ, την οποία μπορεί να εμπλουτίσουν 
συστηματικά. Δηλαδή, είδα με χαρά ότι εκτός από 
το βασικό θέμα που βέβαια είναι και πρέπει να είναι 
ο Ταξιάρχης και το Προσκύνημα του Ταξιάρχη, τα 
θέματά του Ημερολογίου αγκαλιάζουν την 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 2
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ευρύτερη περιοχή του Μανταμάδου. Αυτό είναι, 
κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό, επειδή 
Ταξιάρχης και Μανταμάδος είναι πλέον σχεδόν 
έννοιες και οντότητες ταυτόσημες. Κατόπιν τούτου, 
τα επόμενα χρόνια μπορεί το Ημερολόγιο, αφού 
αναφερθεί στον Ταξιάρχη, να επικεντρωθεί σε ένα 
θέμα της ευρύτερης περιοχής, π.χ. την κεραμική, 
την κτηνοτροφία, ή τον Άγιο Στέφανο, τον Άγιο 
Γιάννη στα Πλατάνια, τις παλιές βρύσες, τα 
εξωκκλήσια, τις σύγχρονες ασχολίες των κατοίκων 
κτλ και πάνω σε αυτό να πλέκει ένα ιστορικό και 
φωτογραφικό οδοιπορικό.

Το σημαντικότερο όμως. Έχω τη γνώμη ότι το 
Προσκύνημα και οι άνθρωποι που το πλαισιώνουν, 
πέρα από το ευρύτερο φιλανθρωπικό έργο που 
απλόχερα προσφέρουν, έφθασε η ώρα να 
διαθέσουν και ένα μικρό σχετικά ποσό για ένα 
εκδοτικό πρόγραμμα. Αυτό που προσπάθησα, 
προσπαθήσαμε να εγκαινιάσουμε με την έκδοση 
του βιβλίου του Απόστολου Ν. Καρανικόλα μέσω 
του Δήμου, έφθασε η ώρα, τώρα πια που δεν έχουμε 
δήμο, να το αναλάβει το Προσκύνημά μας. Με άλλα 
λόγια, όπως η ηγουμένη Ευγενία Κλειδαρά και ο 
Άγιος Ραφαήλ χρηματοδοτούν απλόχερα εκδόσεις, 
έτσι και το Προσκύνημα του Ταξιάρχη μπορεί κάθε 
χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες και την 
προσφορά, να επιδοτεί την έκδοση ενός βιβλίου 
γύρω από την ιστορία, τη λαογραφία, την παράδοση 
του Μανταμάδου, και πιστέψτε με είναι πολλά 
τέτοια κείμενα που αναμένουν την χρηματοδότηση 
για να έλθουν στο φως και να στολίσουν τα σπίτια 
και τις καρδιές των Μανταμαδιωτών. Και για να γίνει 
αυτό είμαστε πολλοί που μπορούμε αφιλοκερδώς 
να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια, με τις όποιες 
γνώσεις μας, ενώ είμαι βέβαιος ότι και τα έσοδα από 
τις πωλήσεις θα υπερκαλύπτουν τα έξοδα της 
έκδοσης, ή το άνοιγμα δεν θα είναι μεγάλο και 
πάντα προσφορά υπέρ του Ταξιάρχη. Έτσι λοιπόν 
το Ημερολόγιο του Ταξιάρχη πέρα από την 
ευχαρίστηση που μας προσφέρει τώρα που το 
κρατούμε στα χέρια μας και επικοινωνούμε με το 
νησί και το χωριό μας, μπορεί να γίνει η αιτία και η 
αφορμή για πολλά σημαντικά πράγματα, για τα 
οποία δεν απαιτούνται πολλά: λίγα χρήματα αλλά 
κυρίως καλή διάθεση, προγραμματισμός και η 
πεποίθηση ότι το όνειρο, κάποιες στιγμές, πολύ 
εύκολα μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Παναγ. Δ. Μιχαηλάρης
Ιστορικός-Διευθυντής Ερευνών

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
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Ο  Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου – μέλος της Ο.Γ.Ε. - 
με  μια πάρα πολύ όμορφη και πλούσια σε πολιτιστικό και 

ηπολιτικό περιεχόμενο «γιορτή», τίμησε την 8  Μάρτη 
«Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας».

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 
Κυριακής 11 Μάρτη στη Μηχανή τ’ Αγιού (Πολύκεντρο 
Μανταμάδου).

Φίλοι και μέλη του Συλλόγου παρακολούθησαν τη 
εκδήλωση με ένα κατακόκκινο γαρίφαλο στο χέρι 
προσφορά των  άλλων συλλόγων του χωριού. 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από προβολή φωτογραφίας, 
απαγγελίες ποιημάτων και  από ανάγνωση κειμένων.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Γιαννίκα και 
προλόγισε η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία  
Γροσομανίδη – Χηροπαίδη.

Στη  συνέχεια με συναρπαστικό λόγο η Γαβριέλα 
Σουλουγάννη διευθύντρια του Λυκείου Μανταμάδου και 
με το τίτλο «Τριλογία» αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα 
του ρόλου της γυναίκας που «…θεραπεύεται μόνη της 
όταν αρρωσταίνει και δουλεύει 18 ώρες τη μέρα» και  για 
τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη πραγματικότητα τον 
αγώνα της για ισοτιμία και χειραφέτηση. Ιδιαίτερη η 
στιγμή όταν με τρυφερότητα και αγάπη απήγγειλε το 
ποίημα της Κικής Δημουλά αφιερωμένο στις γυναίκες, 
«Σημείο αναγνωρίσεως»,  (Άγαλμα Γυναίκας με δεμένα 
χέρια). Μαζί με όλες τις γυναίκες του ακροατηρίου 
μοιράστηκε την έντονη συγκίνηση από τα  τελευταία 
λόγια.  Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι αιχμάλωτη, για  την  
κοινωνική θέση της γυναίκας, (ολόκληρη η ομιλία της 
δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα).

Το ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο ένα από τα 
σημαντικότερα «κεφάλαια» της νεοελληνικής ποίησης 
που  φέτος συμπληρώνονται  100 χρόνια από τη γέννησή 
του, επέλεξε η  Χρύσα Καρούλη και διάβασε με υπέροχα 
δροσερή και γλυκιά φωνή το ποίημα του «Η Παραμυθένια 
Πολιτεία». 

  Ακολούθησε αφηγηματική ανάγνωση με τον τίτλο 
«Ζωή Παλιά,  με… μικρό αφιέρωμα στις Μάνες», … με 
αποσπάσματα  από  τα κείμενα που κάποτε έγραψαν οι: 
Νίκη Κοντούλη–Βακιρτζή, Ηλίας Παρασκευαΐδης,  
Λευτέρης Παρασκευαΐδης (Λεσβαδιώτης), Πρόδρομος 
Τζωάνος (Αγκάθ),  Δήμητρα Πασπαλά και Μαρία 
Γροσομανίδη–Χηροπαίδη. Κάποια από τα αποσπάσματα  
των κειμένων δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό 
«Μανταμαδιώτκα».

Η  Φανή Σαραντινού και η Βαγγελιώ Καρούλη διάβασαν 
τα κείμενα, και η παραστατική ανάγνωση τους μάγεψε 
όλους τους παρευρισκόμενους και θύμισαν στον καθένα   
μικρές στιγμές της ζωής του ..., 

Ενώ παράλληλα προβάλλονταν φωτογραφίες. 
Φωτογραφίες παλιές και πιο… παλιές.

 Την επιλογή και επιμέλεια των κειμένων και των 
φωτογραφιών είχε η Φιλιώ Μαυρομάτη. Το φωτογραφικό 
υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν  από την συλλογή του 
Δημήτρη Καρατζιτζή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες από 
τους Μαζικούς φορείς του Μανταμάδου, όπως επίσης και 
αντιπροσωπεία του και του Συλλόγου Προοδευτικών 
Γυναικών Μυτιλήνης.

Προλόγισμα από την Μαρία Γροσομανίδη– Χηροπαίδη 
πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Μανταμάδου

Η πρόεδρος του Συλλόγου αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας 

ηκαι στην καθιέρωση της να γιορτάζεται η 8  Μάρτη 
«Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας» και  μεταξύ άλλων είπε:

«…Τιμούμε τη μνήμη των εργατριών στα  υφαντουργία 
και  στα ραφτάδικα η κινητοποίηση των οποίων πνίγηκε 
στο αίμα από τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι εργάτριες 
εκείνη την εποχή δούλευαν για 16 ώρες την μέρα και οι 
μισθοί τους ήταν σημαντικά μικρότεροι από τους μισθούς 
των ανδρών εργατών. Με την απεργία τους διεκδικούσαν 
δεκάωρη δουλειά φωτεινές και υγιεινές αίθουσες 
εργασίας καλύτερα μεροκάματα. Και ήταν 8 Μάρτη του 
1857.»

 Τιμούμε τους αγώνες που μας έχουν αποδείξει ότι 
τίποτα δεν χαρίζεται αλλά καταχτιέται με αγώνα.

ηΗ 8  Μάρτη είναι μια ιστορική αγωνιστική επέτειος, μέρα 
απολογισμού της πάλης των γυναικών για την ισοτιμία, 
την χειραφέτησή τους και την κοινωνική τους ισότητα.

Μέρα που το εργατικό και το γυναικείο κίνημα κάνει το 
δικό του απολογισμό και προετοιμάζει τη συνέχεια της 
δράσης του, σε μια περίοδο που εξαπολύεται 
καταιγιστική επίθεση σε βάρος των όποιων κατακτήσεων 
και δικαιωμάτων της γυναίκας.

Στο όνομα της οικονομικής κρίσης και με πρόσχημα την 
αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους, εφαρμόζεται η 
ποιο σκληρή αντιλαϊκή πολιτική των τελευταίων 40 
χρόνων. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και Ε.Ε για 
το κούρεμα του χρέους τα μνημόνια διαρκείας δεν 
πρόκειται να βγάλουν την Ελλάδα από αυτή τη βαθειά 
κρίση. Και ούτε τα μνημόνια ευθύνονται για αυτή. Τα 
μνημόνια τα εφαρμόζουν για να φορτώσουν τις συνέπειες 

Ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου
τίμησε την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας
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της κρίσης στο λαό και να τσακίσουν τα δικαιώματα της 
εργατικής τάξης ,των γυναικών της νεολαίας του λαού 
γενικότερα, ώστε να διευκολύνουν την μελλοντική 
κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Όλα τα επιτελεία της αστικής τάξης κορυφώνουν και 
ηπάλι τα εκβιαστικά διλλήματα για την 7  δόση, το PSI την 

ελεγχόμενη ή ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, δηλαδή την 
παραμονή ή όχι στην ευρωζώνη, τη δραχμή ή το  Ευρώ; 
Με ή χωρίς επίτροπο;

Ετοιμάζονται σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της 
τρόικα και των άλλων διεθνών ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών να ικανοποιήσουν όλες τις βάρβαρες 
αξιώσεις του κεφαλαίου. Έτσι μια σειρά προαποφα-
σισμένα μέτρα μπαίνουν στην τελική διαμόρφωση τους 
άμεσα, μετά από συσκέψεις, συμφωνίες, ακόμη και 
διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων της συγκυβέρνησης και 
των κοινωνικών εταίρων. Μέτρα που θα εφαρμοστούν 
μέσα στο 2012 και 2013. Δηλαδή μέτρα που θα δεσμεύουν 
και τις επόμενες κυβερνήσεις.

Ένα πράγμα είναι καθαρό το θύμα είναι ο λαός είτε με 
ελεγχόμενη χρεοκοπία όπως έχουμε τώρα, είτε με 
ανεξέλεγκτη όπως απειλούν ότι θα έχουμε το επόμενο 
διάστημα.

ηΗ ΟΓΕ την φετινή 8  Μάρτη την αφιερώνει στο τρίπτυχο 
ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΕΡΓΙΑ– ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ, δεδομένου ότι σ' αυτά 
συγκεντρώνονται τα πυρά της επίθεσης.

Σήμερα η ανεργία σπάει κόκκαλα, κλείνει σπίτια. Η 
διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποδιοργανώνει 
πλήρως τη ζωή της οικογένειας, και ιδιαίτερα της 
εργαζόμενης γυναίκας με τους διπλούς και τριπλούς της 
ρόλους. Η παραπέρα εμπορευματοποίηση και 
ιδιωτικοποίηση της Παιδείας της Υγείας, η λειτουργία του 
Ε.Ο.Π.Π.Υ οι ιδιώτες γιατροί που μπαίνουν τώρα στα 
συγχωνευμένα νοσοκομεία, οι περικοπές σε φάρμακα, 
εξετάσεις,  κοινωνικές παροχές δημιουργούν 
προϋποθέσεις της μέγιστης κερδοφορίας για το 
κεφάλαιο.

Η κρατική πρέζα θα διανέμεται μέσα στα νοσοκομεία 
νομιμοποιώντας τη χρήση.

Το ξήλωμα των όποιων κοινωνικών υπηρεσιών η 
εμπορευματοποίηση των δομών Πρόνοιας, οι 
συγχωνεύεις και το κλείσιμο προνοιακών ιδρυμάτων, οι 
ελλείψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα αυξημένα 
τροφεία, χτυπούν αλύπητα της γυναίκες της λαϊκής 
οικογένειας.

Άνοιξαν τα σχολεία χωρίς βιβλία, χωρίς χρηματο-
δότηση οι σχολικές επιτροπές για λειτουργικά έξοδα. 
Ήδη ξεκίνησαν οι συγχωνεύσεως και το κλείσιμο 
σχολείων.

Στο όνομα του χρέους έχει βαλθεί η κυβέρνηση να 
βγάλει στο σφυρί ότι έχει απομείνει από τη δημόσια 
περιουσία. Αξιοποίηση τη λένε και όχι ξεπούλημα 
παίζοντας με τη νοημοσύνη του λαού.

Το Αγροτικό εισόδημα χρόνο με το χρόνο συρρικνώ-
νεται οι τιμές των προϊόντων μας μένουν στάσιμες εδώ 
και χρόνια ή κατρακυλούν προς τα κάτω.

Ενώ αντιθέτως πετρέλαιο, Φ.Π.Α, κόστος παραγωγής 
και ζωής πήγαν στα ύψη. Παράλληλα δεν έχουν τέλος τα 
διάφορα χαράτσια οι εισφορές και η άγρια φορολόγηση.

Η Ε.Ε η Τρόικα και η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου 
μας οδηγούν τώρα στην ολοκληρωτική καταστροφή.

Φίλοι και Φίλες
ηΗ 8  Μάρτη αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη του 

εργατικού και του γυναικείου κινήματος που εμπνέει και 
σήμερα της γυναίκες της λαϊκής οικογένειας στη πάλη 
για τις σύγχρονες ανάγκες τους παρά τα 155 χρόνια που 
μας χωρίζουν .

Αποτελεί σύμβολο αγώνα που φωτίζει και τη σημερινή 
πάλη των γυναικών για ισοτιμία και χειραφέτηση.

ηΤιμώντας την 8  του Μάρτη συνεχίζουμε τον αγώνα μας 
με το κεφάλι ψηλά άφοβα και οργανωμένα. Δεν έχουμε 
άλλη επιλογή».

Για να σημάνει όπως λέει κα
 η Σοφία Μαυροειδή – Παπαδάκη 

«η εποχή του ανθρώπου και γυναίκες και άνδρες θα 
κοιτούν χειροπιασμένοι μέσα από το ίδιο ολάνοικτο 

παράθυρο τον ήλιο».
Φ. Μ.
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...στο λιομάζωμα ...στο “εργατικό”
(η μοδίστρα Μαρία Στράτη με τις μαθήτριές της)

...στο καμίνι πλουμίζοντας τα κ’μάρια

...στη συλλογική δραστηριότητα
(η Ελισάβετ Κεχαγιά κόβει την βασιλόπιττα
του Συλλόγου Γυναικών)

...στο ελεύθερο χρόνο (παρακαμούδα στης Κατρουλούς και της Χατζησοφιάς τον μαχαλά)



Γυναίκες Μανταμαδιώτισες ...Γυναίκες Μανταμαδιώτισες ...

...στην μπουγάδα
(γυναίκες από το συνοικισμό στη βρύση του Ταξιάρχη)

...μετά τη δουλειά στο εργοστάσιο
(υφαντουργίνες από τα υφαντήρια της Νέας Ιωνίας)

...στο σχολείο
(η Σαπφώ Παπαϊωάννου-Φωντή με μαθήτριές της)

...στον Σύλλογο
(από εκδήλωση στο γραφείο του Συλλόγου μας)

...στην κοινωνική ζωή
(εκδρομή με φορτηγό)

...στους αγώνες για μια καλύτερη ζωή
(η Ελένη Χατζημιχάλη με συνεξόριστές της, στο Τρίκερι)



Στο γλυκό χλωμό της πρόσωπο 
ανέβηκε κύμα η ντροπή και τo'βαψε 
σαν παπαρούνα. Τα μεγάλα γαλανά 
μάτια της θόλωσαν.  Δεν έκρυψε την 
αλήθεια.

 «Γυναίκες είμαστε, χαζά πράματα, 
κάνουμε λάθη, πέφτει τ' αλάτι καμιά 
φορά λίγο, άλλοτε το κρεμμύδι μπορεί 
να σου καεί…Αράθυμος ο άντρας σε 
κοπανάει…Μπορεί να 'χει άδικο. Ο 
Θεός ας τόνε συγχωρέσει… ΄Αντρας 
μου είναι. Αυτόν δε μου 'δωσε ο Θεός; 
Αυτόν δεν έχω κορόνα στο κεφάλι 
μου;»

Ο Θεός όμως όταν έφτιαξε τη 
γυναίκα εργαζόταν μέχρι αργά την έκτη 

μέρα. ́Ενας άγγελος πλησίασε και είπε:
-Γιατί σπαταλάς τόσο πολύ χρόνο γι' αυτή;
Και ο Κύριος απάντησε:
-Ξέρεις πόσες προδιαγραφές πρέπει να πληρεί για να την 

τελειοποιήσω; Πρέπει να παίζει περισσότερους από 200 ρόλους και 
να μπορεί να φτιάξει όλων των ειδών τα φαγητά, θα πρέπει να 
αγκαλιάζει πολλά παιδιά ταυτόχρονα, να δίνει μια αγκαλιά που θα 
θεραπεύει οτιδήποτε, από ένα πληγωμένο γόνατο μέχρι μια 
πληγωμένη καρδιά και να τα κάνει όλα αυτά μόνο με δύο χέρια.

Ο άγγελος εντυπωσιάστηκε:
-Μόνο με δύο χέρια…αδύνατον!  Και είναι το βασικό μοντέλο;! 

Πολλή δουλειά για μια μέρα…περίμενε μέχρι αύριο και την 
ολοκληρώνεις

-«Όχι»,είπε ο Κύριος. Είμαι τόσο κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της 
δημιουργίας, που θα είναι η αγαπημένη της καρδιάς μου. 
Θεραπεύεται μόνη της όταν αρρωσταίνει και δουλεύει 18 ώρες την 
ημέρα.

Ο άγγελος πλησίασε και άγγιξε τη γυναίκα.
-Μα την έφτιαξες τόσο μαλακή Κύριε…
-Είναι μαλακή, αλλά την έφτιαξα και δυνατή. Δεν διανοείσαι τι 

μπορεί να αντέξει και να ανταπεξέλθει.
-Μπορεί να σκεφτεί; ρώτησε ο άγγελος
-Όχι μόνο να σκεφτεί, αλλά να αιτιολογήσει και να 

διαπραγματευτεί.
Ο άγγελος άγγιξε της γυναίκας το μάγουλο
-Κύριε φαίνεται πως η δημιουργία σου στάζει! Της έχεις βάλει 

πολλά βάρη…
-Δεν στάζει…είναι δάκρυ
-Τι εξυπηρετεί; Ρώτησε ο άγγελος
-Τα δάκρυα είναι ο τρόπος να εκφράσει τη λύπη της, τις αμφιβολίες 

της, την αγάπη της, τη μοναξιά της, τον πόνο και την υπερηφάνεια της.
Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στον άγγελο.
-Κύριε είσαι ιδιοφυΐα! Σκέφτηκες τα πάντα. Η γυναίκα είναι 

υπέροχη.
-Πράγματι είναι!
-Η Γυναίκα έχει αντοχές, μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα και να 

έχει πολλές ευθύνες. Δημιουργεί ευτυχία, αγάπη και έχει άποψη. 
Χαμογελάει όταν θέλει να τσιρίξει. Τραγουδάει όταν θέλει να κλάψει, 
κλαίει όταν είναι ευτυχισμένη και γελάει όταν φοβάται. Δίνει μάχη για τα 
πιστεύω της. Αντιμάχεται την αδικία. Δεν δέχεται το «όχι» για 
απάντηση όταν διαβλέπει καλύτερη λύση. Δίνει τον εαυτό της για την 
προκοπή της οικογένειάς της. Συνοδεύει τη φίλη της στο γιατρό όταν 
φοβάται.

Η αγάπη της είναι άνευ όρων.
Κλαίει όταν τα παιδιά της κερδίζουν. Είναι ευτυχισμένη όταν οι φίλοι 

της τα καταφέρνουν. Είναι συντετριμμένη όταν χάνεται κάποιος 

ΤΡΙΛΟΓΙΑ
Σουλουγάνη Γαβριέλλα

συγγενής ή φίλος αλλά βρίσκει τη δύναμη να συνεχίσει τη ζωή. Γνωρίζει 
πως ένα φιλί και μια αγκαλιά θεραπεύουν μια πληγωμένη καρδιά.

Έχει μόνο ένα ελάττωμα.
Ξεχνάει τι αξίζει…
Τι αξίζει!
Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνειδητοποιήσει η γυναίκα το ρόλο της 

στη σημερινή κοινωνία και να διεκδικήσει τα δικαιώματά της σε όλους 
τους χώρους και τα επίπεδα ζωής. Οφείλει να αναγνωρίσει την 
αυτονομία και αυτοτέλειά της και να αποτινάξει μύθους παλιούς και 
σύγχρονους, όπως αυτόν που την ορίζει ως «ασθενές φύλο»

Σήμερα, στην εποχή της πολιτικής των μνημονίων, του ΔΝΤ και της 
Τρόικας, σε μια περίοδο που ο κόσμος της εργασίας δέχεται 
ολομέτωπη επίθεση, που διαλύονται οι κοινωνικοί θεσμοί και 
καταργούνται παροχές και δικαιώματα, οι επιπτώσεις είναι αισθητές σε 
όλους τους εργαζόμενους, οι γυναίκες όμως λόγω της 
πολυπλοκότητας του ρόλου τους πλήττονται ακόμα περισσότερο.

Ο άνισος καταμερισμός εργασίας εντός του σπιτιού, η φροντίδα των 
νεότερων και των γηραιότερων μελών σε συνθήκες κατεδάφισης της 
δημόσιας κοινωνικής πρόνοιας, αναμφισβήτητα βαραίνουν τις πλάτες 
των γυναικών, με συνέπειες τόσο στην προσωπική όσο και στην 
κοινωνική ζωή τους.

Ο αγώνας τους για την επιβίωση είναι πολύπλευρος, καθημερινός και 
σκληρός και επηρεάζεται άμεσα από όλες τις θεωρούμενες 
«παράπλευρες» επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών, π.χ. παιδικοί 
σταθμοί που κλείνουν, σχολεία χωρίς βιβλία, κατάργηση επιδομάτων 
και γενικότερα κατάρρευση κάθε είδους κοινωνικής συνδρομής…

8 Μάρτη λοιπόν γιορτάζουν όλες οι γυναίκες.
Γιορτάζουν όσες είναι περήφανες που είναι γυναίκες και όσες έχουν 

αναγκάσει οι συνθήκες να το μετανιώσουν.
Όσες θεωρούνται όμορφες και όσες δεν ακούσανε ποτέ πόσο 

όμορφες είναι.
Μας αφιερώνω ένα ποίημα της Κικής Δημουλά με αφορμή ένα στίχο 

της «σε λέω γυναίκα γιατί είσαι αιχμάλωτη»
Η ποιήτρια εμπνέεται από ένα άγαλμα στον πεζόδρομο της Τοσίτσα, 

δίπλα στο Πολυτεχνείο. Ο γλύπτης το ονομάζει «Ήπειρο» και 
παριστάνει μια γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα παραπέμποντας στην 
αιχμαλωσία της Β. Ηπείρου. Η ποιήτρια προσδίδει άλλο συμβολισμό.  
Αναγνωρίζει την πάγια ανά τους αιώνες κοινωνική θέση «αιχμαλωσίας» 
της γυναίκας.

Ένας απελπισμένος ερωτευμένος έχει γράψει ανορθόγραφα με 
μαρκαδόρο: «Κρυσταλλία, ξεκώλα», κάτι που συμπίπτει με τη επιθυμία 
της ποιήτριας να δει τη γυναίκα να «ξεκολλάει» να σπάει τα δεσμά της 
και ελεύθερη να βαδίζει στη ζωή:

Δεμένα είναι πισθάγκωνα τα χέρια σου
μ' ένα σκοινί μαρμάρινο,
κι η στάση σου είναι η θέλησή σου
κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις…

Δεν μπορείς
ούτε μία βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου
ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα.

Δεμένα είναι τα χέρια σου
Όλοι σε λένε άγαλμα,
εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως

γιατί τα δεμένα χέρια σου, που έχεις
όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω,
σε λέω γυναίκα!

Σε λέω γυναίκα 
γιατί είσ' αιχμάλωτη.

Και η αιχμαλωσία είναι σχετική. Ίσως ποτέ να μη βρεθεί μια λύση… 
Όμως και πάλι εγώ σας λέω Γυναίκες.
Όχι αιχμάλωτες ή ελεύθερες, όχι κατώτερες ή ανώτερες…
Απλά Γυναίκες!

Χρόνια Πολλά 

14 ΄
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Ο Στράτος, γιος του 
Μανώλη Φραγκούλη 
κ α ι  τ η ς  Μ α ρ ί α ς  
Σ τ ρ ά τ ο υ  Ψω μ ά ,  
ξ ε κ ί ν η σ ε  ν α  
διακρίνεται για τις 
α θ λ η τ ι κ έ ς  τ ο υ  
επιδόσεις από πολύ 
μικρός.

  Στα 15 του χρόνια 
ήρθε πρώτος στα 
300μ. με εμπόδια, 
στους Πανελληνίους 
αγώνες παίδων.

Έτρεξε στην Κύπρο 
το 2008 εκπροσωπώντας την Ελλάδα με την εθνική 

οςομάδα και ήρθε 2  στα 110μ με εμπόδια.
Το 2010 γίνεται έφηβος και κερδίζει τις πρώτες 

θέσεις και στα 100μ και στα 200μ, στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα στίβου.

Την ίδια χρονιά παίρνει μέρος στους Μεσογειακούς 
οςαγώνες εφήβων στην Τυνησία και έρχεται 2 .

Στη Μόσχα στους Πανευρωπαϊκούς συλλόγων 
ος οςβγαίνει 3  στα100μ και 5  στα 200μ.

Το 2011 νέος πια κατεβαίνει και πάλι στο 
ηΠανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών και παίρνει την 2   

ηθέση στα 100μ και 3  στα 200μ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ ΔΡΟΜΕΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Την ίδια χρονιά με την ομάδα 4x100μ ανδρών στο 
ο ι  Σλίβεν της Βουλγαρίας έρχονται 2 στους 

Βαλκανικούς αγώνες. Με την ίδια ομάδα στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες στην Οστράβα της Τσεχίας 
καταφέρνουν και μπαίνουν στον τελικό.

Το 2012 αν και είναι ακόμα νέος κερδίζει στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου τους 

οςάνδρες και στέφεται 1  Πανελληνιονίκης στα 400μ 
και εκπροσωπεί την Ελλάδα στους βαλκανικούς 
αγώνες κλειστού στίβου ανδρών στην Κων/πολη.

Στράτο, θερμά συγχαρητήρια, και 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ.

Το Διοικ.Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΓΗ Γκιουζλεμέδες

Γκιουζλεμέδες
Για τη ζύμη: 1 ποτήρι νερό, 1 φλ. καφέ ελαιόλαδο,

1 κουτ. γλυκού σόδα και όσο αλεύρι χρειαστεί

Για τη γέμιση: 300γρ. φέτα, ένα κομμάτι λαδοτύρι,

λίγη μυζήθρα ξερή τριμμένη, 2 ή 3 αυγά, λίγο πιπέρι

Για το τηγάνισμα: ελαιόλαδο

Φτιάχνουμε τη ζύμη όχι πολύ σφιχτή και την 

αφήνουμε να ξεκουραστεί. Για τη γέμιση τρίβουμε τα 

τυριά ξεκινώντας από τη φέτα και το λαδοτύρι και 

προσθέτουμε τα υπόλοιπα. Ανοίγουμε το φύλλο και το 

κόβουμε σε τετράγωνα κομμάτια 8-10 εκ. 

Τοποθετούμε στη μια πλευρά του τετραγώνου 

διαγωνίως γέμιση και διπλώνουμε σε τρίγωνο, ή 

διαφορετικά βάζουμε τη γέμιση στο κέντρο και 

διπλώνουμε σε φάκελο. Πατάμε καλά με το πιρούνι τις 

άκρες για να κολλήσουν και τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. 

Βγάζουμε και τοποθετούμε για λίγο σε απορροφητικό 

χαρτί και μετά πασπαλίζουμε με τριμμένη μυζήθρα και 

σερβίρουμε.
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Μια φορά, ήταν ένας
Τρεις μηδέ κανένας
Ένας στραβός, ένας κουτσός κι ένας γυμνός.
Βλέπει ο στραβός ένα λαγό
Τρέχει ο κουτσός τον πιάνει
Τον αρπά ο γυμνός τον βάζει στον κόρφο του
Τέντζερη τον είχανε
Μαγείρεψαν φάγανε.
Γέμισ' η κοιλιά τους σαν αμπάρι
το στόμα τους δεν πήρε χαμπάρι

Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς κι είχε τρεις γιους. Στο 
περιβόλι του παλατιού είχε μια μηλιά, που έκανε κάθε χρόνο 
τρία μήλα μονάχα. Ήταν όμως χρυσά.

Μόλις ωρίμαζε το κάθε μήλο εξαφανιζόταν. Κάθε χρόνο 
διέταζε ο βασιλιάς και τα φύλαγαν, χωρίς αποτέλεσμα. Τα 
μήλα χάνονταν ένα-ένα μόλις ωρίμαζαν και γίνονταν χρυσά.

Όταν έγιναν παλικάρια οι γιοι του, τους φωνάζει ο βασιλιάς 
και λέει: «Να παραφυλάξετε σεις οι ίδιοι, να δούμε ποιος 
κλέβει τα μήλα». «Ναι, πατέρα, θα παραφυλάξουμε».

Παραφυλάγει ο πρώτος. Τον πήρε ο ύπνος, χάθηκε το 
πρώτο μήλο. ΙΙαραφυλάγει ο δεύτερος, χάνεται και το 
δεύτερο. Παραφυλάγει ο τρίτος τα μάτια του χαλκάδες 
ορθάνοιχτα. Ακούει μεσ' την νύχτα ένα σαλαγητό. Ρίχνει 
σαΐτα προς το μέρος που το άκουσε, χτυπάει το δράκο, πριν 
προφτάσει να κόψει το μήλο. Δε σκοτώθηκε όμως το θεριό 
αλλά έφυγε. Το πρωί το μήλο έλαμπε επάνω στο κλαράκι του.

Λέει το παιδί στον πατέρα του: «Εγώ πατέρα το θεριό το 
χτύπησα αλλά ήταν πηχτό το σκοτάδι και δεν μπόρεσα να το 
ξεκάνω ολότελα κι έφυγε, όπως φαίνεται. Να πάρουμε τα 
σημάδια από το αίμα του, αν πάμε να το βρούμε».

Σηκώνονται, ο βασιλιάς κι οι γιοί του, πήρανε το δρόμο 
ακολουθώντας τα σημάδια και φτάσανε σε ένα πηγάδι. Είδαν 
πιο πέρα, σημάδια δεν είχε «Μέσα στο πηγάδι θα πήγε, είπαν. 
Πρέπει να κατεβούμε και να κοιτάξουμε».

Γυρίζει ο ένας στο παλάτι, φέρνει ένα σκοινί, δένουν τον 
πρώτο, το κατεβάζουν σιγά-σιγά. Μόλις έφτασε στα μισά 
βάζει φωνή δυνατή: «Φωτιά, καίγομαι, τραβήξτε με απάνω». 
Το τράβηξαν και τον λύσανε.

Κατεβάζουν τον μεσιακό, τα ίδια: «Φωτιά, τραβήξτε με 
απάνω». Τον ανέβασαν κι αυτόν.

«Εγώ θα κατέβω) ό,τι κι αν γίνει», λέει ο μικρός, που ήταν 
πάντα σε όλα παλικάρι. Τον κατεβάζουν ως τα μισά, 
αναστέναξε βαθιά. «Να σε ανεβάσουμε;». «Όχι, αμολάτε το 
σχοινί». Σιγά-σιγά κατέβηκε στον πάτο. Βλέπει ένα δρόμο, 
μέσα στη γη. Περπατά λιγάκι, ανταμώνει τρεις κοπέλες σαν 
το κρύο το νερό. «Πως βρεθήκατε εδώ;». «Ένας δράκος μας 
έφερε και δεν μπορούμε να φύγουμε». «Ποιές είστε;». «Οι 
τάδε βασιλοπούλες». «Εγώ θα σας ανεβάσω. Όμως θα 
στεφανωθείς εσύ τον μεγάλο μου αδελφό, εσύ τον δεύτερο. Κι 
εσύ, είπε στην πιο όμορφη, θα περιμένεις να ανέβω να σε 
πάρω. Δέχεσαι;». «Δέχομαι», είπ' εκείνη. Κι οι άλλες είπαν: 
«Σύμφωνες».

Τις πηγαίνει εκεί που κρεμόταν το σκοινί. Μια μια τις 
τράβηξαν επάνω. Σαν άρχισαν να τραβούν τη δική του, της 
είπε: «Σαράντα μέρες περίμενε με. Αν δεις και δε φανώ, πες 
στους γονιούς μου να σε στείλουν στην πατρίδα σου». «Ίσαμε 
να ζω θα σε περιμένω», του είπε εκείνη». «Το σκοινί να το 
σιγουράρετε, άμα τελειώσω, να μπορέσω να ανεβώ». «Καλά», 
του απαντά η κοπέλα. Την τραβήξανε κι αυτήν.

Πήρε το παλικάρι το δρόμο και πήγαινε μέσα στο πηγάδι. 
Βλέπει ένα σπιτάκι. Στην πόρτα καθόταν μια γριά: «Μου 
δίνεις, κυρά, λίγο νεράκι». «Αχ! Γιε μου, που 'ναι το για, το 
νεράκι; Σήμερα θα φάει ο δράκος του βασιλιά την κόρη και θ' 
αφήσει λεύτερο το νερό να πάρουμε όλοι για ένα μήνα. Κι 
ύστερα να δούμε πάλι σε ποια θα πέσει ο κλήρος. Στα μαύρα 

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

Κόκκινη κλωστή δεμένη... .
«Τα χρυσά μήλα»

είναι ντυμένη η πολιτεία μας, απ' αυτό το θεριό αφορμή. Κάθε 
μήνα και μια κοπέλα μας ξετελεύει από τη ζωή. Σήμερα έπεσε 
ο κλήρος στου βασιλιά την κόρη». «Που τις τρώει;». Του δείξε 
η γριά, πέρα στο βουνό, ένα δέντρο μεγάλο. «Αυτού έχει μια 
νερομάνα, που χόρταινε την πολιτεία και τον κάμπο 
ολόκληρο νερό πριν φανεί αυτός δράκος. Τώρα αυτός όμως 
το γυρίζει αλλού το νερό μας ένα μήνα, κι όταν του πάνε το 
συμφωνημένο, το γυρίζει σε εμάς μια μέρα και παίρνει όλος ο 
κόσμος, όσο προφτάσει. Το διαφυλάγουμε σαν να ναι 
γιατρικό, για να μην ξεραθούμε από τη δίψα».

Σηκώνεται αυτός, πηγαίνει ίσια στο δέντρο που του δείξε η 
γριά. Βλέπει μια βασιλοπούλα ντυμένη στα χρυσά. Καθόταν 
κι έκλαιγε τη μοίρα της τη μαύρη κι περίμενε, να 'ρθει ο δράκος 
να τη φάει. Μόλις είδε το βασιλοπαίδι του φωνάζει: «Φύγε, να 
μη χάσεις και τη ζωή σου». «Εγώ θα μείνω εδώ, να σώσω 
εσένα κι όλη την πολιτεία», λέει αυτός «Αλλά είμαι 
ξενυχτισμένος κι ίσως να κοιμηθώ βαθιά. Αν δεις κι έρχεται το 
θηρίο ξύπνα με».

Ξαπλώνει αυτός, τον πήρε μεμιάς ο ύπνος. Ξύπνησε 
ακούγοντας ένα βογγητό. Σα σίφουνας ερχόταν το θεριό κι 
έτρεμε η γης. Βγάζει τη μαχαίρα του. Όταν πήγε κοντά χιμάει 
απάνω του. Να. να, να, να, το ξέκανε. Σαν το είδε σκοτωμένο 
η βασιλοπούλα, τρελάθηκε από τη χαρά της. «Έλα να πάμε 
να σε γνωρίσει ο πατέρας μου», του λέει.

Πήγαν. Ο βασιλιάς δεν πίστευε στα μάτια του, που έβλεπε 
την κόρη του μπροστά του. Του είπε εκείνη τι έγινε και πως 
την έσωσε το βασιλόπουλο. Και πως θα έχουνε πάντα νερό, 
αφού σκότωσε το δράκο... του λέει τότες ο βασιλιάς: «Αφού 
την έσωσες, έλα να σε κάνω γαμπρό, να γίνει δικιά σου». 
«Καλός ο λόγος σου, αν δεν είχα δομένο το λόγο μου σε άλλη. 
Δεν μπορώ να πάρω το λόγο μου πίσω».

Του δωρίσανε καλά κι αγαθά και τον αφήσαν κι έφυγε.
Πηγαίνει, πιάνει το σχοινί, ανεβαίνει και παίρνει το δρόμο 

για το παλάτι γεμάτος χαρά.
Εκεί που πήγαινε, βλέπει ένα θεριό να 'ρχεται ίσαμε με 

βοδοτούλουμο μεγάλο. Καλοβλέπει, ήταν μια δράκαινα 
γκαστρωμένη. Σκέφτηκε αυτός: «Σίγουρα θα είναι η γυναίκα 
του δράκου που σκότωσα και πηγαίνει κοντά του». Βγάζει τη 
μαχαίρα του χύνεται απάνω της. Μια δυνατή την καρδιά και 
πέφτει νεκρή. Έτσι εξολόθρεψε τη δρακογενιά και σώθηκε η 
υπόγεια πολιτεία.

Πηγαίνοντας παρά πέρα βλέπει ένα γέρο. Καλημερίστηκαν 
και γνωρίστηκαν. Ήταν από την ίδια χώρα: «Τι νέα 
μπάρμπα;». «Εσένα περιμένει ο πατέρας σου, η κοπέλα κι ο 
κόσμος όλος. Όσο περνούν οι μέρες τόσο κι αδυνατίζει το 
κορίτσι, κλεισμένο σα χήρα μέσα στο παλάτι. Κι ο πατέρας 
παίρνει τα βουνά, τάχα για κυνήγι, όμως δε χτυπά φτερό. 
Όλοι καταλαβαίνουν πως βγαίνει από την ανυπομονησία του 
κι απ' τη λαχτάρα να σ' ανταμώσει, να 'ρχεσαι». 
Χαιρετίστηκαν, έφυγε ο γέρος. Το παλικάρι δεν περπατούσε 
όπως πρώτα, μα έτρεχε. Και ξεπετούσε η καρδιά του να πάει 
όσο πιο γρήγορα κοντά στους δικούς του.

Καθώς έτρεχε, βλέπει έναν καβαλάρη. «Για πού ώρα καλή;» 
«Στο χωράφι μου πηγαίνω». «Μου δίνεις τ' άλογό σου να σου 
δώσω εκατό λίρες;» Του το δίνει, παίρνει τις λίρες.

Κάνει καβάλα το βασιλόπαιδο, έγινε καπνός κι έφταξε -όση 
ώρα το λέμε- στο παλάτι τους.

Πήγε πάνω στην ώρα που μιλούσαν απελπισμένοι ο 
πατέρας του κι η κοπέλα. Της είπε πως δεν ελπίζει να γυρίσει 
ο γιος του. Κι αν μπορεί να φύγει, να δει τη μοίρα της. «Εγώ τη 
μοίρα μου την είδα, θα τον περιμένω όσο ζω. Άλλον δεν 
παντρεύομαι. Μονάχα αν δίνω βάρος τότε φεύγω».

Κείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα το 
βασιλοπαίδι, τι γίνεται δε γράφεται, ούτε λέγεται...

Ετοιμαστήκαν όλα βασιλικά και σε δέκα μέρες.
Κάναν γάμο και χαρά Και καλή ξεφαντωσιά.



b  aΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

ΓΑΜΟΙ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò åêöñÜæåé óôïõò ïéêåßïõò ôùí, ôá èåñìÜ ôïõ óõëëõðçôÞñéá.

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ôïõò åý÷åôáé íá ôïõò æÞóïõí !!!

17΄

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ôïõò åý÷åôáé ç þñá ç êáëÞ!!

V Παναγ. Χατζέλλης – Κατερίνα Μιχ. Ξενάκη

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ôïõò åý÷åôáé íá æÞóïõí ευτυχισμένοι !!!

V Δημ. Ευαγγ. Χατζηαναγνώστου – Άννα Παρ. Φωντή

V

V

V

 Άννα Παύλου Παρασκευΐδη – Μακρυμανωλάκη
     γέννησε αγόρι
 Βιργινία Τσαλαπάτη (κόρη Βασιλικής Βέη)

     σύζυγος Γεωργίου Αλέκου γέννησε αγόρι
 Βάσια Ιγν. Καραμανώλη σύζ. Κοτρογιάννη Αποστόλου

     γέννησε κορίτσι 

Παναγιώτα Αναγνώστου σύζυγος Δημητρίου Τσαλαπάτη
γέννησε αγόρι
Σοφία Γεωργίου Λεβεντού σύζυγος Χρήστου Παγώνη
γέννησε αγόρι

V 
     
V 
     

C             C            C            C  

C  C  

Μιχάλης Δημ. Βογιατζής Ελπίδα Ευστρ. Μαχαίρα Μαρία Έδισσων Μιχαηλάρη Νίκη  Ευστρ. Λαζαρή

Νίκος  Βαχτσαβάνης                 Ευαγγελία (Βάλια) Μιχ. Κουτζαμπάση

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Η συμβολή σας στην βελτίωση του περιοδικού και 
στον εμπλουτισμό της ύλης του, μας είναι 
απαραίτητη.

Ανταποκρίσεις από δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις στο χωριό, στην υπόλοιπη Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, αναμνήσεις και ιστορίες από τα 
παληά, φωτογραφίες και κάθε πληροφορία νέα ή 
παληά για το χωριό μας, είναι σημαντικά και 
καλοδεχούμενα για τη βελτίωση του περιοδικού 
μας.

Ό,τι υλικό έχετε, μπορείτε να το δίνετε στον Νίκο 
Παπαϊωάννου στο χωριό ή να το στέλνετε στη 
διεύθυνσή του Κοτζιά 6 Μαρούσι Τ.Κ. 151 26 ή σε 
ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
madamados@yahoo.gr.

Παληές φωτογραφίες μπορείτε να τις δίνετε στον 
Στράτο Βαχτσαβάνη να τις αντιγράφει και να τις 
πέρνετε πίσω.

Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Σύλλογος «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» εξέδωσε και 
κυκλοφόρησε ένα πολύ όμορφο συλλεκτικό 
ημερολόγιο με παλιά παραδοσιακά 
επαγγέλματα.

Όποιοι δεν το προμηθεύτηκαν θα 
μπορέσουν να το πάρουν το καλοκαίρι από τα 
μέλη του Διοικ. Συμβουλίου.

Ακόμα κάνει γνωστό ότι θα κάνει το ίδιο και 
για το 2013, με άλλα επαγγέλματα. Γι' αυτό 
παρακαλεί, όποιοι συγχωριανοί έχουν 
σχετικές φωτογραφίες να τις δώσουν για να 
αξιοποιηθούν για τον παραπάνω σκοπό.

Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιεύσουμε τις 
φωτογραφίες του ημερολογίου.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ



b ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ a
ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ Óõëëüãïõ êáé ôïõ ðåñéïäéêïý

ÓõíäñïìÝò Περιοδικού και Ενισχύσεις áðü ÌáíôáìÜäï και διάφορα μέρη της ÅëëÜäáς

ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÁÍÁÐÍÅÕÓÔÉÊÙÍ ÍÏÓÇÌÁÔÙÍ
ÁÍÄÑÅÁÓ ×. ÓÔÑÁÔÇÓ

Ðíåõìïíïëüãïò - Åíôáôéêïëüãïò
ÂÜê÷ïõ 24, ÂÜñç

Ôçë.: 210 9655831  - êéí.: 6944472954
a

Ïõæåñß - ìåæåäïðùëåßï (Èåïëüãïõ ÊáñáâáñâÝñç)
“Ç åëéÜ”

Áã. Áíáñãýñùí 13 & Âáëôåôóßïõ, Êïñùðß
Ôçë.: 2130 413384 - êéí.: 6950091204

a
ÁÂÁÃÉÁÍÏÓ ÌÉ×ÁÇË ÁÐÏÓÔÏËÏÓ

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ
ÁÍÁÊÁÉÍÉÓÅÉÓ ÏÉÊÉÙÍ ÊÁÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ

ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 30 ÄÁÖÍÇ
Ôçë.: 210 9716521 - êéí.: 6945210237

a
HELLO TRAVEL

Ôáîéäéùôéêü ãñáöåßï
ÔÜóïò & ÄçìÞôñçò ÔóáëáðÜôçò

Óüëùíïò 86, ÁèÞíá
Ôçë.: 210 3604450 - 210 3603580

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΛΗΣ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Τηλ.: 6944608572

a
ÅõÜããåëïò Áè. Öñáããïýëçò

Ãåíéêüò Ïéêïãåíåéáêüò Ãéáôñüò
Âßáíôïò 18 & Åë. ÂåíéæÝëïõ, Í. Óìýñíç

Ôçë.: 210 9320015

a
ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ ÅÕÁ

¸íôõðá, åðáããåëìáôéêÝò êÜñôåò, äéáöçìßóåéò.
Êéí.: 6973828228

a
ÔÁÎÉ ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ “Ï ÁÍÔÑÅÁÓ”

Ôçë.: 22530 93005 - Êéí.: 6945348308

a
ÂÁÓÉÁ ÉÃÍÁÔÉÏÕ ÊÁÑÁÌÁÍÙËÇ

Øõ÷ïëüãïò (PhD) - Øõ÷ïèåñáðåýôñéá
ËÝêôïñáò Øõ÷ïëïãßáò Ó.Ó.Å.
ÊáíÜñç 39 ÄÜöíç (ðëçóßïí ìåôñü)

Ôçë.: 210 9961066 - êéí.: 6977699988

18 ΄

Αβαγιανός Ευστράτιος Γαλλία .................................................................................................47 €

Ευαγγέλου Νίκη για τη μνήμη του πολυαγαπημένου της αδελφού Μιχάλη Βογιατζή ..........50 €

Βασιλέλλη Στέλλα στη μνήμη της αδελφής της Ντίνας Σαλτέλλη ..........................................50 €

Βασιλέλλη Βαρβάρα για τη μνήμη Μόδεστου Βασιλέλλη και Ντίνας Σαλτέλλη ....................50 €

Χιλέ Όλγα στη μνήμη του άντρα της Γιώργου και του γιού της Μιχάλη ................................50 €

Βεμβέτσου Ευαγγελία και Μάρω στη μνήμη Ελπίδας Μαχαίρα ............................................50 €

Μαρκοπούλου Ελπινίκη στη μνήμη του συζύγου της Βασιλείου .........................................100 €

Μιχαηλάρη – Πουρνάρα Τούλα για τη μνήμη της μητέρας της

Μαρίας Έδισσων Μιχαηλάρη ..................................................................................................150 €

Βαξεβάνης Μηνάς στη μνήμη των γονιών του Αθανασίου και Σταματίας .............................30 €

Βιόλατζης Κώστας ..................................................................................................................100 €

Ανουσάς Νικόλαος Αμερική .......................................................................................................50 $

Κολοκοτρώνη Μαρία Λιβαδειά .................................................................................................20 €

Αποστολέλλης Τάκης Μυτιλήνη ...............................................................................................50 €

Τσακίρης Γρηγόρης Θεσσαλονίκη ...........................................................................................20 €

Στυλιανίδου Αικατερίνη Μυτιλήνη ............................................................................................20 € 

Αδαλής Νίκος Μανταμάδος ......................................................................................................20 €

Μπαλλή Αννέτα Μαναταμάδος .................................................................................................20 €

Πρινάρη Ουρανία Μανταμάδος .................................................................................................20 €



ÔÆÁÊÉÁ ÏÉÊÏËÏÃÉÊÁ ÂÉÏÁÉÈÁÍÏËÇÓ ×ÙÑÉÓ ÊÁÌÉÍÁÄÁ

  ÁÂÁÃÉÁÍÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
Åë. ÂåíéæÝëïõ 30,  ÄÜöíç

Ôçë.: 210 9716521 - 6945210237

a
ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ

ÁÃÃÅÉÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ
“Ï ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ”

¢ãéïò ÓôÝöáíïò ÌáíôáìÜäïõ
Ôçë. 22530 - 61536, Êéí.:6947279929

ÄçìÞôñéïò Ó. ÊïõâäÞò

a
ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ

ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ
ËÁÄÏÔÕÑÉ - ÃÑÁÂÉÅÑÁ - ÖÅÔÁ - ÃÑÁÂÉÅÑÉÔÓÁ - 

ÂÏÕÔÕÑÏ ÍÙÐÏ - ÂÏÕÔÕÑÏ ÁÃÍÏ
Ôï ôçëÝöùíï ôïõ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÕ ãéá ðáñáããåëßåò áëëÜ 
êáé ãéá ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßåò, åßíáé : 2253061270

a
ÊÑÅÁÔÁ & ÔÕÑÏÊÏÌÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ

ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ ÌÕÔÉËÇÍÇÓ
ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÂÅÌÂÅÔÓÏÓ
ÐáñáãùãÞò: ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ

ÌáíôáìÜäïò ËÝóâïõ, ôçë.: 22530 61155, êéí.: 6937507708
Õðïê/ìá: Êëåïâïýëïõ 37, Í. Êüóìïò ÁèÞíá, ôçë.: 210 9023374

a
ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÊÁÑÁÂÁÔÁÊÇÓ

REMAX, ÁíåîÜñôçôç Éäéüêôçôç ÊôçìáôïìåóéôéêÞ Åðé÷åßñçóç
ÊáâÝôóïõ 3, 811 00, ÌõôéëÞíç

Ôçë.: 22510 20920, 22510 20960

a
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “YΓΕΙΑ”
Xáλανδρίου 14 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43

Ôçë.: 210 6004144 - 6973 536184

a
ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÏÍ "ÍÔÁËÉÁ»

ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÓÐÇËÉÄÇÓ
ÁëêáìÝíïõò 118 Áã. ÐáíôåëåÞìïíáò Á÷áñíþí

Ôçë.: 210 8826180

a
ÓÔÅËÉÏÓ Á. ÁØÏÊÁÑÄÏÓ

ÐÁÈÏËÏÃÏÓ
Ôñßôùíïò 51 - 55, Ðáëáéü ÖÜëçñï

Ôçë.: 210 9829251 - 9835149

a
ÌÉ×ÁËÇÓ ËÁÆÁÑÇÓ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ
Öïñìßùíïò 17, ÐáãêñÜôé, 161 21 (ðëçóßïí Caravel)
Ôçë.: 29770 285960, 210 7224574, 210 7294244

Fax: 210 7224574, êéí.: 6977285960

ÄÇÌ. ÊÁÑÁÊÙÍÓÔÁÍÔÇÓ - ÄÇÌ. ÍÅÑÁÔÆÏÓ
Æõãïóôáèìßóåéò, ÇëåêôñïíéêÝò åõèõãñáììßóåéò, 

ÁìïñôéóÝñ, ÔïðïèÝôçóç êáé åðéóêåõÞ,
ÁíáñôÞóåéò - ÅëáôÞñéá - ×áìçëþìáôá

Áãçóéëáüõ 34 - ÔæéôæéöéÝò
ôçë.: 210 9418575

a
ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÅËÇÃÉÁÍÍÇÓ

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÏÄÏ×ÏÓ - ÌÅÔÁÖÏÑÅÁÓ
ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ - ÁÈÇÍÁÓ

Ôçë.: 22510 46970 - 22530 93385, êéí.: 6944304845
a

ÉÖÉÃÅÍÅÉÁ Ð. ÔÆÁÍÍÏÕ
ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ

28çò Ïêôùâñßïõ 21 Í. Éùíßá (Ýíáíôé Ionia Center)
Ôçë. Éáôñåßïõ: 210 2716733 - Ôçë. Ïéêåßáò: 210 2772908

a
APIKOS SYSTEMS

ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ - Ç×ÏÓÕÓÔÇÌÁÔÁ - 
ÐÕÑÁÍÉ×ÍÅÕÓÇ - ACCESS CONTROL - ÈÕÑÏÔÇËÅÏÑÁÓÇ - C.CTV

ÁÐÏÉÊÏÕ Ã. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÓ

×ÑÏÌÏÂÉÔÏÕ 241, ÐÅÉÑÁÉÁÓ (ÔÁÌÐÏÕÑÉÁ)
ÔÇË.: 210 4610690, ÊÉÍ.: 6944366735, ÏÉÊÉÁÓ: 210 4410847

www.apikos-systems.gr
a

×ÁÔÆÇÓÏÖÉÁÓ ÄÇÌ. & ÕÉÏÓ Ï.Å.
ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ

ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ - ÊÁÔÓÔÇÌÁÔÁ - ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÉ ×ÙÑÏÉ
Ôçë.: 210 2312727 - 210 2318891

a
ÓÐÕÑÏÓ ÌÁÑÉÍÏÓ

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙΝ
Í. ÌïõäáíéÜ ×áëêéäéêÞò, Ôçë.: 23730 22631, 23071

a
ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÊÉÍÇÔÇÓ ÔÇËÅÖÙÍÉÁÓ WIND
ΑΝΔΡΟΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Õìçôôïý 76 ÐáãêñÜôé, Ôçë.: 210 7017182
Φιλολάου 64 Παγκράτι, Τηλ.: 210 7565505

a
ART DIRECTOR

ÅËÅÍÁ ÌÕÓÉÊÏÕ
¸íôõðá - Áößóåò - Ëïãüôõðá - Äéáöçìßóåéò

Ôçë.: 210  4902871, êéí.: 6972290838
a                   

ÓÙÔÇÑÇÓ Ä. ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ
ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÁÓÔÑÅÍÔÏËÏÃÏÓ - ÇÐÁÔÏËÏÃÏÓ - 

ÅÍÄÏÓÊÏÐÏÓ ÐÅÐÔÉÊÏÕ
ÊÏÕÍÔÏÕÑÉÙÔÏÕ 144, ÐÅÉÑÁÉÁÓ

Ôçë.: 210 4115375 - Ôçë. Ïéêßáò: 210 4182269
a

ÏÕÆÁ - ÔÕÑÉÁ - ÂÏÕÔÕÑÁ - ÃÉÁÏÕÑÔÉÁ ÌÕÔÉËÇÍÇÓ
ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ ÌÕÓÉÊÏÓ

ÊáéóÜñåéáò 189 Íßêáéá, ÐåéñáéÜò, Ôçë.: 210 4913698
a

ÖÁÑÌÁÊÅÉÏ
ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÔÆÙÁÍÍÏÓ

Áìöéêôýïíïò 16 Èçóåßï, Ôçë./Fax: 210 3410440
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ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÌÉ×. ÐÁÐÁÄÅËËÇÓ
Áñôïðïéúá - Æá÷áñïðëáóôéêÞ

"ÔÏ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ»
Ðéôôáêïý 30 ÌõôéëÞíç, Ôçë.: 22510 45188

a
ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁËÂÁÍÏÓ
ÅËÁÉÏ×ÑÙÌÁÔÉÓÔÇÓ

Ôçë.: 210 2615879
a

Í. ÔÓÁÚÑÇÓ
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÏÄÏ×ÏÓ - ÌÅÔÁÖÏÑÅÁÓ

ÌáíôáìÜäïò - ÁèÞíá, Ôçë.: 22530 93335
a

ÁÐÏÈÇÊÇ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÕËÉÊÏÕ
ÍÉÊÏÓ ÊÏÕÍÔÏÕÑÅËËÇÓ

Ë. ÖõëÞò & Êáìáôåñïý 1, Êáìáôåñü
Ôçë.: 210 2687374 - Ïéê.: 210 2685682

a
"ÖÙÔÏ ÍÉÊ»

ÅÔÓÑÁÔÉÏÓ ÍÉÊ. ÂÁ×ÔÓÁÂÁÍÇÓ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÇÓÅÉÓ - ÂÉÍÔÅÏËÇØÅÉÓ

ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÓ ËÅÓÂÏÕ
Ôçë. 22530 61520, Êéí.:6945348307 

a
STUDIO ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ VIDEO-ÊÅÍÔÑÏ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ

È. ÇÑÁÊËÅÏÕÓ
Áã. Äçìçôñßïõ 128, Ôçë.: 210 9754438

a
Ä. ØÁÑÑÏÓ & ΥΙΟΣ Ï.Å.

ÁËÏÕÌÉÍÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ - ÓÉÄÇÑÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ
ÌáíôáìÜäïò ËÝóâïõ, Ôçë.: 22530 61158

a
ËÏÕÊÉÁ ÌÐÁËËÇ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ
×áñïêüðïõ 42, ÊáëëéèÝá, ôçë.: 210 9582789

a
ÓÔÑÁÔÏÓ ÐÁÑ. ÔÆÁÍÍÏÕ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ
ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ - ×ÑÇÓÉÓ LASER

Ãñçãïñßïõ Å´ 49, ÍÝá Éùíßá, ôçë.: 210 2797204
a

ÓÔÅËÉÏÓ ÅË. ÂÅÌÂÅÔÓÏÓ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ - ÏÐÙÑÏÐÙËÅÉÏ

ÌéêñÜò Áóßáò 141, ÔåñøéèÝá, ÁÍÙ ÃËÕÖÁÄÁ
Ôçë.: 210 9613460

a
-SUPERCON-

Ç/Õ - ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÅÉÓ - ÊÉÍÇÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÁ
Áã. Äçìçôñßïõ 140, Áã. ÄçìÞôñéïò

Ôçë.: 210 9708209 - 10, fax: 210 9708211
a

"LESVOS SHOP» - ÊÙÓÔÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ
ÁÕÈÅÍÔÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ËÅÓÂÉÁÊÇÓ & ËÇÌÍÉÁÊÇÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ

Ðñïóêüðùí Áúäéíßïõ2, ÍÝá Óìýñíç, Ôçë.: 210 9355569
a

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ ÃÕÍÁÉÊÅÉÙÍ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÂÑÁÌÉÄÇÓ

Êáëáìéþôïõ 12 - 105 60 ÁèÞíá, Ôçë.: 210 3221435

ÊÑÅÁÔÁ ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ

ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÓ. ×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ
ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇ & ÁÓÊËÇÐÉÏÕ
ÌÕÔÉËÇÍÇ, Ôçë.: 22510 24930

a
ÔÕÑÏÊÏÌÅÉÏ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÌÕÓÔÁÊÅËËÇÓ
ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÓ ËÅÓÂÏÕ

Ôçë.: 22530 61223
a

a
ÂÁÓÉËÉÊÇ Ã. ÂËÁ×ÏÕ - ÐÁÍÁÃÇ (ÐÁÐÁÂÁÓÉËÇ)

ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÏÓ
ÁÃÃÅËÁ Ã. ÂËÁ×ÏÕ

ÄÉÊÇÃÏÑÏÓ
Íáõáñßíïõ 18 - 20 ÁèÞíá

Ôçë.: 210 3617844 - 210 3618392
a

ÌÅÍÇ ÊÏÕÑÄÏÕÓÁ
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ

ÄñÜìáò 9 - 11, ÊáëëéèÝá
Ôçë.: 210 9586998 - 210 9326546

a
ÓÔÑÁÔÏÓ ÊÁÑÁÊÙÍÓÔÁÍÔÇÓ

Áóöáëéóôéêïß ÐñÜêôïñåò

ÕøçëÜíôïõ 117 ÐåéñáéÜò Ô.Ê. 18532
Ôçë.: 210 4135815-6, Fax: 210 4135805

Êéíçôü: 6973793595
a

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ê. ÓÐÁÍÏÓ
ÁÑÔÏÃËÕÊÉÓÌÁÔÁ

"ÁÔÔÉÊÇ ÃÇ»
ÄçìÜñ÷ïõ ×ñÞóôïõ ÌðÝêá 97
ÐåñéöåñåéáêÞ ïäüò ÓðÜôùí

Ôçë.: 210 6633545
a

ÓÔÅÑÃÉÏÓ Ê. ÃÊÏÕÍÔÁÍÁÓ
ÅÌÐÏÑÉÏ ÓÉÄÇÑÏÕ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ

Ë. ÓðÜôùí - ¢ñôåìéò ÁôôéêÞò
Ôçë.: 22940 80056 - 6944353420

a
ÔÁÎÉÄÅÕÔÇÓ

ÂÉÂËÉÁ - ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÕËÉÊÏ
ÁèÞíá:  ÉððïêñÜôïõò 34

Ôçë.: 210 3628852, Fax: 210 3626862
Èåóóáëïíßêç:  Áìýíôá 7, Ôçë.: 2310 220476

El VIAJE
MUSIC BAR AND COFEE MOMENTS

Γιάννης Κωστόπουλος
Κολοκοτρώνη 45 Βύρωνας

Τηλ. 210 7666866 - 6977436963
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Έκθεση ζωγραφικής του
ΚΩΣΤΑ ΖΙΑΜΠΑΡΑ

Η αίθουσα τέχνης 
«αγκάθι - κ άλος» 
(Μηθύμνης 12 και 
Ε π τ α ν ή σ ο υ  Π λ .  
Αμερικής, τηλ. 210 
8640250 ) οργάνωσε 
και παρουσίασε έκθεση 
ζωγραφικής του Κώστα 
Ζιαμπάρα την περίοδο 
20 Φεβρουαρίου έως 
και 10 Μαρτίου.

Εκτέθηκαν 30 έργα 
μικρών και μεσαίων διαστάσεων, όλα λάδια.

Μεταξύ άλλων η Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού 
σημειώνει στο λεύκωμα του Κ.Ζ. που έχει εκδοθεί: 

«Η όψιμη ενότητα έργων του Κώστα Ζιαμπάρα, 
καταπιάνεται στο μεγαλύτερο μέρος της με τη 
Μυτιλήνη όπου ο ζωγράφος ζει και εργάζεται τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια. Αν και τα έργα του 
απεικονίζουν το αστικό και το υπαίθριο τοπίο του 
νησιού επιλέγοντας να σταθούν με ενδελέχεια σε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά σημεία του, δεν 
αποτελούν στην ουσία μια εκτεταμένη τοπογραφική 
αναγνωριστική προσέγγιση.» 

Επίσης και ο Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γιάννης Χ. 
Παπαϊωάννου σημειώνει:

«Όλα αυτά ο Ζιαμπάρας τα επεξεργάζεται με 
ελεγχόμενη οικονομία. Τα έργα του είναι το ίδιο 
σιωπηλά και εύγλωττα με το δημιουργό τους. Χωρίς 

art
περιττά στολίδια, με 
ο δ η γ ό  τ ο υ  τ η  
δαμασμένη τεχνική 
και με επίγνωση της 
σ η μ ε ι ο λ ο γ ι κ ή ς  
λε ι τουργ ίας  του  
χ ρ ώ μ α τ ο ς ,  
παρουσιάζει μιαν 
έκθεση πινάκων που 
έχουν ποικιλία και 
ενότητα μαζί. Μια 
ε ν ό τ η τ α  π ο υ  
εκπορεύεται από 
διαμορφωμένη στοχαστική θέση απέναντι σε όσα μας 
περιβάλλουν, απέναντι στην κλίμακα του κόσμου και 
την προσωρινότητα των ανθρώπινων.»…

Ο Κώστας Ζιαμπάρας γεννήθηκε το 1967 στη 
Μελβούρνη.

Φοίτησε στο εργαστήριο ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ. 
με καθηγητές τον Γιάννη Ψυχοπαίδη και τον Μάριο 
Σπηλιόπουλο. Αποφοίτησε το 2002. Επίσης σπούδασε 
στην Σχολή "Βακαλό", 1992-94.

Δίδαξε σχέδιο σε υποψήφιους των Σχολών Καλών 
Τεχνών, την περίοδο 2002-2006.

Είναι παντρεμένος με την Αθανασία Χαρ. Βατζάκη, 
ζει μόνιμα στον Μανταμάδο και εργάζεται στην 14η 
Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στη Μυτιλήνη.
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Αποκριάτικη γιορτή στο Πολυκέντρο
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