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ππεερριιοοδδιικκόό ««τταα  ΜΜααννττααµµααδδιιώώττκκαα»»  κκααιι  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

γαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, συνε-
χίζουµε την έκδοση του περιοδικού
µας «τα Μανταµαδιώτκα», που από το
1979 είναι ο βασικός τρόπος επικοινω-

νίας µε τους συγχωριανούς µας σε όλα τα µέρη
του κόσµου, χάρις στο δικό σας φιλότιµο και στις
προσπάθειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Γι’ αυτό σας παρακαλούµε θερµά ποτέ

να µην ξεχνάτε την συνδροµή σας, που εί-

ναι το κύριο έσοδο για την έκδοση του. ∆ια-

φορετικά θα βρεθούµε στην δύσκολη θέση

να διακόψουµε την έκδοση , πράγµα το

οποίο κανένας δεν το θέλει, γιατί θα χαθεί η

µεταξύ µας επικοινωνία.

Παρά τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουµε (βλέπετε, η οικονοµική κρίση δεν
άφησε ανεπηρέαστο και τον Σύλλογο µας), συνε-
χίζουµε την διοργάνωση εκδηλώσεων. Ετσι λοι-
πόν στην περίοδο που πέρασε κάναµε τις
παρακάτω εκδηλώσεις

� Την Κυριακή 11 Νοεµβρίου στα γραφεία του
Συλλόγου µας, γιορτάσαµε τον Ταξιάρχη και τι-
µήσαµε την απελευθέρωση της Λέσβου από τους
Τούρκους το 1912. Πολλοί συγχωριανοί και φίλοι
µας τίµησαν µε την παρουσία τους και όλοι µαζί
ήπιαµε, τραγουδήσαµε, χορέψαµε και ευχηθήκαµε
να κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας για να εί-
ναι του χρόνου όλα καλύτερα.

� Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στην κατάµεστη
αίθουσα µας κόψαµε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
του Συλλόγου, ανταλλάξαµε ευχές για τον και-
νούριο χρόνο, τραγουδήσαµε τα παραδοσιακά µας
κάλαντα, µε το ουζάκι µας φυσικά, νόστιµους µε-
ζέδες και παραδοσιακά γλυκά. Εγινε και η βρά-
βευση των επιτυχόντων σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στους
οποίους ευχηθήκαµε καλές σπουδές και καλό πτυ-

χίο, αλλά κυρίως τους ευχηθήκαµε να γίνουν σω-
στοί άνθρωποι µε αγωνιστική στάση ζωής και διά-
θεση για προσφορά και δράση, γιατί µόνο µέσα
από την καθηµερινή πάλη και τους κοινωνικούς
αγώνες µπορούµε να αλλάξουµε τα πράγµατα σε
µια κατεύθυνση φιλολαϊκή µε µέλλον και προ-
οπτική για όλους.

� Οι συναντήσεις των νέων του Συλλόγου στα
γραφεία µας γίνονται όλο και συχνότερα και πιο
οργανωµένα, γεγονός που µας γεµίζει χαρά αυτές
τις δύσκολες στιγµές που όλα ξεφτίζουν και ισο-
πεδώνονται. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό που τα νέα
παιδιά είναι δεµένα µε τον τόπο, τις παραδόσεις
και τις πολιτιστικές µας αξίες, µα κυρίως, που σ’
αυτή την εποχή της φτώχειας, της αποξένωσης
και των τεράστιων κοινωνικών προβληµάτων, συ-
σπειρώνονται γύρω από τον Σύλλογο και ανα-
πτύσσουν µεταξύ τους ισχυρούς δεσµούς φιλίας
και αγάπης.

Στις 9 Μαρτίου διοργάνωσαν ένα πολύ
όµορφο αποκριάτικο γλέντι και πρόσφατα, τη
µέρα του πανηγυριού,  τίµησαν τον Ταξιάρχη και
διασκέδασαν µε τον τρόπο που ξέρουµε να γλεν-
τάµε οι Μανταµαδιώτες.

Ελπίζουµε του χρόνου να µπορέσουµε να
γιορτάσουµε το πανηγύρι µας όλοι µαζί µε ένα
τρικούβερτο γλέντι όπως αρµόζει σ’ αυτή τη µέρα. 

Την Κυριακή 30 Ιουνίου, 
στις 12.00 το µεσηµέρι, 

στην αίθουσα του Συλλόγου µας
θα ανοίξουµε τον Κλείδωνα….. 

(να βγει η χαριτωµένη!!!)
Όποιος δεν έρθει, θα χάσει… 

Σας περιµένουµε όλους!

Α



Την Κυριακή στις 10 Μάρτη  2013 στη Μηχανή τ΄Αγιού

(Πολύκεντρο) ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου –μέλος

της Ο.Γ.Ε.– τίμησε την 8η Μάρτη «Παγκόσμια ημέρα της Γυ-
ναίκας»  και διοργάνωσε μια όμορφη και πλούσια σε πολιτι-

στικό και πολιτικό περιεχόμενο «γιορτή».

Γέμισε το παλιό ελαιοτριβείο από κόσμο, με κόκκινα γα-

ρύφαλλα στα χέρια. Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία

Γιαννίκα και μίλησε η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία  Γρο-

σομανίδη – Χηροπαίδη.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από προβολή βίντεο-φωτο-

γραφίας, με απαγγελίες ποιημάτων και  με την ανάγνωση κει-

μένων. Απόσπασμα από το ποίημα με τίτλο: «Στεφανινά» του

Γιάννη Ρίτσου διάβασε η  Χρύσα Καρούλη.

Η γυναίκα μέσα από το αρχείο της Κοινότητας
Μανταμάδου.

Στην παρουσίαση που ακολούθησε με αναφορά στα αρ-

χεία της κοινότητας Μανταμάδου σε σχέση με τη Μανταμα-

διώτισσα Γυναίκα, η Ευαγγελία Καβακλή, λέκτορας του

Πανεπιστημίου Αιγαίου στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας,

με λόγο απλό, μίλησε για τη σημασία της διατήρησης του αρ-

χείου του Δήμου Μανταμάδου ως αποδεικτικό της ταυτότη-

τας των κατοίκων και ως τεκμήριο της κοινωνικό -

οικονομικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου.

Στη συνέχεια ξεχωριστό τόνο έδωσε η Γαβριέλλα Σου-

λουγάννη, διευθύντρια του Λυκείου Μανταμάδου, που με

αφορμή τα αρχεία της κοινότητας  και την ψηφιακή αλλαγή

παρουσίασε αποσπάσματα από έγραφα που δείχνουν την

θέση της γυναίκας τον 19ο αιώνα. Προικοσύμφωνα του 1880,

δικαστικά και εκκλησιαστικά συμβούλια ξαναζωντάνεψαν

στιγμές από το παρελθόν. Η γυναίκα βίωνε το φυλετικό δια-

χωρισμό που επέβαλαν τα ήθη. Η ομιλία έκλεισε με αναφορά

στη σύγχρονη Μανταμαδιώτισσα και με ένα ποίημα του Κ.

Παλαμά.

«Γυναίκα αν θές αντρίκια να δουλέψεις ….μέσα σου
κάψε το τριπλό ξόανο που τους δούλους κάνει. 

Συνήθεια, Κέρδος, Πρόληψη…»

Ακολούθησε αφηγηματική ανάγνωση κειμένων που

αφορούν την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα και τις καταστά-

σεις όπως βιώνονται από χιλιάδες γυναίκες του μόχθου, που

αγωνιούν και αναζητούν λύση στα προβλήματά τους, αλλά

και τη διέξοδο προς ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτές και για τα

παιδιά. Συμμετείχαν στο διάβασμα οι Φανή Σαραντινού και

Βαγγελιώ Καρούλη και με την παραστατική ανάγνωση των

κειμένων  συγκίνησαν και προβλημάτισαν όλους.

Την επιλογή και επιμέλεια των κειμένων και βίντεο - φω-

τογραφιών είχε η Φιλιώ Μαυρομάτη και στην δημιουργία των

βίντεο βοήθησε η φοιτήτρια του Πανεπιστήμιου Αιγαίου  Αγ-

γελικη Καρυπίδου. Τον χειρισμό των οπτικοακουστικών συ-

στημάτων  είχε ο Μιχάλης Χατζηδημητρίου 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τοπικού

Συμβουλίου Γιώργος Φιλιππίδης, αντιπροσωπείες από όλους

τους Μαζικούς φορείς του Μανταμάδου, του Συλλόγου Μαν-

ταμαδιωτών Αθήνας, όπως επίσης και αντιπροσωπεία του

Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης.

Αγώνας για την ανατροπή της πολιτικής της
βαρβαρότητας…
από την  ομιλία της πρόεδρου του Συλλόγου Γυναικών. 

Η πρόεδρος του Συλλόγου αφού καλωσόρισε τους πα-

ρευρισκόμενους αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας και

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

«…Οι ρίζες της 8ης Μάρτη βρίσκονται στην ιστορία του ερ-

γατικού κινήματος και στους αγώνες των εργατριών. Είναι  επέ-

τειος για την ηρωική θυσία των απεργών γυναικών στις 8 Μάρτη

του 1857 στη Νέα Υόρκη.

Καθιερώθηκε η 8η Μάρτη ως παγκόσμια μέρα της γυναί-

κας το 1910 στη Β Διεθνή Συνδιάσκεψη των σοσιαλιστριών γυ-

ναικών μετά από πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν, κάτω από το

σύνθημα: Αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών και την
Ειρήνη.

Στην Ελλάδα η πρώτη απεργία εργατριών έγινε στις

13/4/1892 από τις υφάντριες του εργοστασίου των αδελφών Ρε-

τσίνα στον Πειραιά».

Για τη σημερινή κατάσταση τόνισε: « Η φετινή 8η του

äñáóôçñéüôçôåòäñáóôçñéüôçôåò
Ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου τίμησε την 

Παγκόσμια  Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας
της Φιλιώς Μαυρομάτη



Μάρτη του 2013, η 8η Μάρτη του 21ου αιώνα  συναντά τις γυ-

ναίκες, το εργατικό και λαϊκό κίνημα με τσακισμένα δικαιώματα.

Όλες οι συνθήκες, οι ντιρεκτίβες, οι αποφάσεις της ΕΕ πα-

κετάρουν μέσα σε ένα πολυτελέστατο περιτύλιγμα τα πιο αντι-

δραστικά μέτρα. Μας έχουν κηρύξει πόλεμο χωρίς ημερομηνία

λήξης. 

Δεν υπάρχει κανένα επίπεδο στη ζωή των γυναικών, της λαϊ-

κής οικογένειας που να μην έχει τσακιστεί. Δεν είναι σίγουρη για

το τι μισθό ,τι σύνταξη, τι επίδομα θα πάρει τον επόμενο μήνα

,αν θα συνεχίσει να έχει δουλειά, αν θα μπορεί  να σπουδάσει,

αν θα κάνει οικογένεια, αν θα μπορεί να ταΐσει το παιδί της.

Η ανεργία χτυπάει κόκκινο, η μερική απασχόληση η αύξηση

των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, η κατάργηση των οικο-

γενειακών επιδομάτων, η φοροληστεία χτυπούν ανελέητα τη γυ-

ναίκα και όλη τη λαϊκή οικογένεια.

Η μητρότητα μπαίνει κυριολεκτικά στο απόσπασμα γιατί

κοστίζει στους εργοδότες. Η παραπέρα εμπορευματοποίηση και

ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, της Υγείας, της Πρόνοιας συνεχώς

υποβιβάζουν το επίπεδο των γυναικών ενώ δημιουργούν προ-

ϋποθέσεις μέγιστης κερδοφορίας για το κεφάλαιο.

Κατεδαφίζεται ότι έχει απομείνει από τον δημόσιο χαρα-

κτήρα στην εκπαίδευση. Οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο σχο-

λείων με όλα τα επακόλουθα ανοίγουν το δρόμο για το νέο

σχολείο της Αγοράς.

Πετρέλαιο, Φ.Π.Α, κόστος παραγωγής, απογειώθηκαν ενώ πα-

ράλληλα οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, τα  χαράτσια, η βάρ-

βαρη φορολογία εξαθλιώνουν τα αγροτικά νοικοκυριά».

Και κλείνοντας: «…Μπορούμε και θέλουμε να αλλάξουμε

τη ζωή μας. Έχουμε χρέος απέναντι και στα παιδιά μας. Έχουμε

χρέος να αντιπαλέψουμε για ένα μέλλον που θα τους εξασφαλί-

ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους αφήσουμε

κληρονομιά τους μισθούς των 200 και 300 Ευρώ, τη σύνταξη στα

βαθιά γεράματα, την ανεργία και ανασφάλεια,  την εργασιακή

περιπλάνηση, την αβάσταχτη φοροληστεία  και την αμορφωσιά

προκειμένου τα μονοπώλια να κερδοφορούν. 

Η 8η του Μάρτη μας εμπνέει και μας καθοδηγεί μας δείχνει

το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης όλων αυτών που μας

ανήκουν και μας στερούν».

7



Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστούν πτυ-
χές της τοπικής ιστορίας του Μανταμάδου, Λέσβου. Ενός τόπου
με πλούσια ιστορία και παράδοση, που φυσικά δεν είναι δυνατό
να καταγραφεί στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Εδώ παρουσιά-
ζονται αδρομερώς τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα
της περιοχής καθώς και στοιχεία πολιτισμού και θρησκευτικής
παράδοσης.  Για τη συλλογή του υλικού αξιοποιήθηκε ένα μικρό
μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προφορικές μαρτυρίες
κατοίκων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων αλλά και το διαδί-
κτυο. 

Ο Μανταμάδος λοιπόν, που “άλλοτε αριθμούσε τρεις χι-
λιάδες ψυχές αλλά τώρα δεν έχει ούτε τις μισές” όπως γράφει ο
Παρασκευαϊδης (1987: 19), βρίσκεται σε απόσταση 37Km από
τη Μυτιλήνη και σε υψόμετρο 150μ. Το χωριό είναι κτισμένο
μέσα σε λαγκαδιά και δε φαίνεται. Όχι μόνο γιατί η θέση του ήταν
έτσι διαλεγμένη για να προστατεύεται από τους επιδρομείς αλλά
και γιατί και το χρώμα του είναι δεμένο με τον γύρο τόπο, αφού
οι πέτρες των σπιτιών προέρχονται από τα γύρω βουνά. Οι κά-
τοικοι ασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς ιδιαίτερα όμως
με την κτηνοτροφία. Το όνομά του προέρχεται από την τουρκική
λέξη μαντάς που σημαίνει βόδι1.  Για το πότε μεταφέρθηκε το
χωριό στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι γνωστό, αλλά μαρ-
τυρίες αναφέρουν ότι αυτό συνέβη κατά τον 18ο αιώνα, σε μια
προσπάθεια των κατοίκων να προστατευτούν από την πειρατεία
που λυμαινόταν τη θέση “ Παλιός” που λέγεται ότι βρισκόταν
πριν. 

Η θέση του απέναντι από τα παράλια της Μικράς Ασίας
επηρέασε τόσο τη σύσταση του πληθυσμού, ιδιαίτερα μετά την

Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την ανταλλαγή των πλη-
θυσμών, όσο και την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη του
τόπου. Για παράδειγμα στον οικονομικό τομέα η αγγειοπλαστική,
μια από τις σημαντικές απασχολήσεις των κατοίκων έως τα μισά
του περασμένου αιώνα, συνιστούσε εμπορικό δίαυλο επικοινω-
νίας με τα τουρκικά παράλια. Επιπλέον, η φύτευση της αδραμι-
τινής ποικιλίας ελιάς κατά τον 19ο αιώνα στα λεσβιακά χώματα
(ποικιλία που μεταφέρθηκε από την περιοχή του Αδραμιτίου)
οδήγησε στην εκτεταμένη ελαιοκαλλιέργεια που χαρακτηρίζει
ακόμη και σήμερα την περιοχή, όπως θα φανεί και στη συνέχεια. 

Σήμερα, ο Μανταμάδος αριθμεί περίπου χίλιους μόνιμους
κατοίκους, αν και οι εγγεγραμμένοι δημότες είναι περισσότεροι
και ανήκει, πλέον, ως κοινοτική ενότητα στον διευρυμένο Δήμο
Μυτιλήνης. Μέχρι πρόσφατα όμως μαζί με τα χωριά Κάπη, Κλειώ
και Πελόπη αποτελούσε αυτόνομο δήμο. Οι κάτοικοι στην πλει-
οψηφία τους ασχολούνται με την κτηνοτροφία και την ελαι-
οκαλλιέργεια. Ο Μανταμάδος φημίζεται για την παραγωγή
γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος πολύ καλής ποιότητας
και αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη πέντε κρεοπωλείων,
τριών τυροκομείων, το ένα εκ των οποίο συνεταιριστικό και δύο
γαλακτοπωλείων. Άλλα επαγγέλματα που εντοπίζονται στο χω-
ριό είναι οι μικρού τύπου βιοτεχνίες και οι οικογενειακού τύπου
εμπορικές επιχειρήσεις. Ένας μεγάλος αριθμός παραδοσιακών
επαγγελμάτων σήμερα έχει εκλείψει, όπως εκείνο του πεταλωτή,
του γανωτή - σιδερά, του ζευγά, του τσαγκάρη αλλά και εκείνο
του αγγειοπλάστη θεωρείται παραδοσιακή απασχόληση2. Σε
σχέση με παλιότερα, που λειτουργούσαν στην περιοχή τέσσερα
ιδιωτικά ελαιοτριβεία, σήμερα υπάρχει μόνο ένα που λειτουργεί

Εργασία της μαθήτριας Παπαγιαννάκη Ελευθερίας
-Α' τάξη Λυκείου Μανταμάδου- η οποία διακρίθηκε στα πλαίσια 

μαθητικού διαγωνισμού προς τιμήν του ιστορικού Ν. Σβορώνου.

Ο ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μια οπτική τοπικής ιστορίαςΜια οπτική τοπικής ιστορίας

Ο ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

1.   http://www.lesvosonline.gr/lesvos_gr/Map/places/madamados/madamados.htm
2.   Το λεύκωμα του φυσιολατρικού συλλόγου “Ηλιαχτίδα” προσφέρει πλούσιο φωτογραφικό υλικό



συνεταιριστικά και απασχολούνται σε αυτό εποχιακά οι κάτοικοι
για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Ενδιαφέρον είναι το
γεγονός ότι η εξαρτημένη εργασία δεν εμφανίζεται σε μεγάλη
κλίμακα και όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των κατοίκων εί-
ναι προτιμότερο κανείς “να έχει τη δική του δουλειά”. Άλλωστε,
εκτός λίγων εξαιρέσεων, όλοι οι κάτοικοι διαθέτουν κτήματα με
ελαιόδεντρα για την παραγωγή λαδιού, στα οποία κατά τους χει-
μερινούς μήνες απασχολείται όλη η οικογένεια.

Η δομή της οικογένειας στο Μανταμάδο παραμένει πα-
τριαρχική – πυρηνική, αφού μεγάλο μέρος του γυναικείου πλη-
θυσμού τυπικά δεν εργάζεται. Οι γυναίκες είναι κατά κύριο λόγο
αγρότισσες ή διατηρούν μικρά καταστήματα. Οι νέοι, ολοκλη-
ρώνοντας το Λύκειο συνήθως φεύγουν για σπουδές και ανάλογα
επιστρέφουν ή όχι. ένα μεγάλο μέρος τους όμως παραμένει στα
μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς η προσφορά εργασίας είναι πε-
ριορισμένη στην περιφέρεια. 

Αυτή η “αφαίμαξη” του πληθυσμού σε συνδυασμό με την
γενικότερη υπογεννητικότητα έχει οδηγήσει πρόσφατα στην
ανατροπή των “εκπαιδευτικών” δεδομένων για τους κατοίκους
του χωριού, αφού από τη σχολική χρονιά 2011 – 2012 το Δημο-
τικό σχολείο υποβαθμίστηκε από 6θέσιο σε 5θέσιο. Για την ανα-
τροπή αυτού του γεγονότος έγιναν συντονισμένες προσπάθειες
από τους κατοίκους της περιοχής, χωρίς αποτέλεσμα. Παράλ-
ληλα, στις 24 Γενάρη 2011 το “κάτω σχολειό” , το παλιό Δημοτικό
και μετά Γυμνάσιο Μανταμάδου, καταστράφηκε από πυρκαγιά.
Μαζί του παραδόθηκε στις φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της πο-
λιτισμικής κληρονομιάς του χωριού μας. Όλα τα ληξιαρχικά στοι-
χεία τόσο του Μανταμάδου όσο και των υπολοίπων χωριών του
πρώην δήμου κάηκαν. Αυτή η διπλή “καταστροφή” σήμανε τον
κώδωνα του κινδύνου για το εκπαιδευτικό μέλλον του τόπου,
σύμφωνα με τις αφηγήσεις των κατοίκων.  Οι Μανταμαδιώτες δί-
νουν μεγάλη σημασία στην παιδεία και θεωρούν ότι “ο Μαντα-
μάδος βγάζει επιστήμονες” και γι' αυτό η καταστροφή του
σχολείου σήμανε πολλά για κείνους. Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρουν ότι “θρηνήσαμε όλοι μας την καταστροφή του κτηρίου. Και
πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού μέσα στους πέ-
τρινους τοίχους πήραμε τις πρώτες μας γνώσεις και κάναμε τα
πρώτα δειλά βήματα στην κοινωνική μας ένταξη. Πάντοτε θεω-
ρούσαμε το χώρο ιερό αφού εκεί μέσα ποτίστηκε και αναθρά-
φηκε το κοινωνικό μας είναι3”. 

Η έμφαση που οι κάτοικοι δίνουν στον πολιτισμό και την
παιδεία, για κείνους, αποδεικνύεται από την ύπαρξη και ενεργή
λειτουργία τριών συλλόγων. Στους συλλόγους αυτούς συμμετέ-
χει κυρίως ο γυναικείος πληθυσμός και δραστηριοποιούνται σε
διάφορους τομείς. Η Χ., μέλος του Συλλόγου Γυναικών Μαν-
ταμάδου αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 1987 και έχει τριανταένα
χρόνια σταθερής δημιουργικής δουλειάς, βασισμένη στην το-
πική κουλτούρα και τη λαϊκή παράδοση των Μανταμαδιωτών
και στα ιδιαίτερα ζητήματα των γυναικών. Στο επίκεντρο της

δράσης του αναμφισβήτητα είναι η γυναίκα που καθημερινά
αγωνιά και παλεύει για την Ειρήνη, τη δουλειά, την παιδεία, τον
πολιτισμό και το μέλλον των παιδιών της. Έχει ιδρύσει το χορευ-
τικό τμήμα γυναικών Μανταμάδου και με τις εκδηλώσεις που κά-
νει αγκαλιάζει την τοπική κοινωνία.

Ο σύλλογος “Ηλιαχτίδα” με φυσιολατρικό προσανατολι-
σμό έχει τρία χρόνια λειτουργίας και αποτελείται από εκατό μέλη
και επτά γυναίκες απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο. Το έργο
του εκτός από περιβαλλοντολογικές εκδρομές και δεντροφυ-
τεύσεις είναι να στηρίζει άπορες οικογένειες στο βαθμό του δυ-
νατού, αναφέρει η Μ. 

Τέλος ο πιο “παλιός” είναι ο σύλλογος Κυριών και Δε-
σποινίδων  “Η Ομόνοια” που ιδρύθηκε το 1917 και ασχολήθηκε
με ποικίλες δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια. Διατηρεί λαο-
γραφικό μουσείο για να μην ξεχνούν οι νέοι τις ρίζες τους και το
πως ζούσαν οι παλιότερες γενιές και δημιούργησε τη Χορωδία
με σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον παρέ-
χει ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς τυμπανοκρουσίες και διοργα-
νώνει εκδρομές για να μπορούν οι γυναίκες να γνωρίσουν και
άλλα μέρη του νησιού τελειώνει η Α.  Η ιστορία του συλλόγου
αυτού αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής ιστορίας και
προσφέρεται για έρευνα.  

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ένα θρησκευτικό
σύμβολο που χαρακτηρίζει τον Μανταμάδο. Άλλοι δεν γνωρί-
ζουν τον Μανταμάδο ως Μανταμάδο αλλά ως το χωριό που βρί-
σκεται ο Ταξιάρχης. Η εκκλησία του Αγίου βρίσκεται σε μικρή
απόσταση απ' το χωριό. Ο αρχικός ναός χτίστηκε πριν από το
1700. Το 1879 ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων. Το εικόνισμα του
Αγίου είναι ανάγλυφο, κατασκευασμένο από άγνωστο υλικό. Ο
θρύλος αναφέρει ότι το φιλοτέχνησε ένας μοναχός, από πηλό

και αίμα. Στην περιοχή υπήρχε παλιό μοναστήρι. Σε μια επι-
δρομή τους Σαρακηνοί πειρατές έσφαξαν τους μοναχούς. Γλί-
τωσε μονάχα ένας που είχε σκαρφαλώσει στη στέγη. Οι
Αγαρηνοί τον κυνήγησαν. Αλλά όταν τον πλησίασαν είδαν μπρο-
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στά τους να έρχεται μια μανιασμένη θάλασσα που απειλούσε να
τους καταπιεί. Τρομαγμένοι άφησαν τον καλόγερο και έφυγαν.
Ο μοναχός, που απέδωσε τη σωτηρία του στον Ταξιάρχη, μάζεψε
πηλό και με το αίμα των σκοτωμένων συνάδελφων του έφτιαξε
το εικόνισμα του Αγίου.

Ο Ταξιάρχης είναι ο προστάτης Άγιος της περιοχής αλλά
και όλης της Λέσβου. Ιδιαίτερα τον σεβόταν οι Τούρκοι για τα
πολλαπλά του θαύματα. Φορούσε σιδερένια παπούτσια και
έτρεχε παντού να προστατεύσει τους χριστιανούς. Η μορφή του
εβένινου εικονίσματος πείθει ότι είναι έργο μιας φλογερής πί-
στης, ενός απλού ανθρώπου. Το σκοτεινό πρόσωπο είναι γεμάτο
δύναμη καθώς προβάλλει μέσα απ' το αστραφτερό ασημένιο
πλαίσιο. Ο Ταξιάρχης του Μανταμάδου είναι το μοναδικό ανά-
γλυφο, εικόνισμα της Λέσβου. Ακόμα και σήμερα οι προσκυνη-
τές τρέφουν ανάμεικτα συναισθήματα για αυτή τη μοναδική
εικόνα. Άλλοτε αντικρίζουν το πρόσωπο του Αγίου πολύ άγριο
και απόμακρο και άλλοτε πολύ ήρεμο και οικείο, πιστεύοντας ότι
κατά αυτό τον τρόπο ο Άγιος προσπαθεί να τους περάσει διά-
φορα μηνύματα.

Στην εκκλησία του Αγίου φυλάγεται, σαν εθνικό και θρη-
σκευτικό κειμήλιο, ο αρχιερατικός σάκος του εθνομάρτυρα Οι-
κουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε. Τον σάκο αυτό
αγόρασε σε δημοπρασία ο μανταμαδιώτης μητροπολίτης Πορ-
φύριος Φωτιάδης ο οποίος κατά τον απαγχονισμό του Πα-
τριάρχη ήταν Πρωτοσύγκελος του Πατριαρχείου. Μετά τον
θάνατό του οι συγγενείς του τον δώρισαν στο Προσκύνημα.
Υπάρχουν ακόμα, παλιό χρυσοκέντητο επιτραχήλιο του 1656,
παλιά ευαγγέλια και εκκλησιαστικά βιβλία. Ανάμεσα στις εικόνες
του ναού, αρκετές είναι του 16ου αιώνα. Η πηγή απ' την οποία
αναβλύζει τα αγίασμα, θεωρείται απ' τις πιο αρχαίες της Λέσβου.
Στο προσκύνημα υπάρχει και ο τάφος του μητροπολίτου Πορ-
φυρίου με εντοιχισμένη πλάκα.

Το πανηγύρι του Ταξιάρχη γίνεται την Κυριακή των Μυρο-
φόρων και παίρνει μεγάλη θρησκευτική λαμπρότητα. Χιλιάδες
πιστών συρρέουν απ' όλα τα μέρη του νησιού με τις τεράστιες
λαμπάδες τους και τα αναθήματά τους για να ευχαριστήσουν τον

Άγιο. Το Πανηγύρι συνδέεται και με το αρχαιολατρικό έθιμο της
ζωοθυσίας. Το ζώο σφάζεται αφού ευλογηθεί απ' τον παπά,
πράο, και όπως λέγεται, χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση.
Το έθιμο δείχνει πόσο παλιά είναι η λατρεία του Αγίου. Η εκκλη-
σία γιορτάζει και στις 8 Νοεμβρίου .

Για τους ντόπιους ο Ταξιάρχης είναι “μια μορφή θεϊκή που
ζούσε πριν πολλά χρόνια στο χωριό”. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις
τους είναι πολύ θαυματουργός. Η Α. αναφέρει “ήμουν αυτόπτης
μάρτυρας όταν μια γυναίκα παρακαλώντας τον είδα να ιδρώνει
η εικόνα και η γυναίκα με το μαντήλι της σκούπιζε τον ιδρώτα
του. Αυτό δεν μπορεί να μου το αμφισβητήσει κανείς.” Η ίδια πε-
ριγράφει γλαφυρά την προσωπική της εμπειρία σχετικά με την
Επιφάνεια του συγκεκριμένου Αγίου. Η θαυματουργική ικανό-
τητα του συγκεκριμένου Αγίου καθώς και η Επιφάνειά τους
στους “αγαπημένους” του πιστούς  φαίνεται να επιβεβαιώνεται
από μια μεγάλη μερίδα των ερωτηθέντων, ιδίως των γυναικών. Ο
Άγιος αυτός αποτελεί σύμβολο για την πλειοψηφία των κατοί-
κων του χωριού και η σχέση των ντόπιων μαζί του είναι πολύ ιδι-
αίτερη. 

Σε γενικές γραμμές περιγράφηκαν ορισμένες πτυχές της
τοπικής ιστορίας του Μανταμάδου. Η προσπάθεια αυτή δημι-
ούργησε πληθώρα νέων ερωτημένων και ενδιαφερόντων στη
γράφουσα, αλλά στα πλαίσια αυτής της εργασίας ήταν δύσκολο
να διερευνηθούν στο σύνολό τους. Έγινε μια πρωτογενής προ-
σπάθεια να περιγραφούν οι βασικές δομές της τοπικής αυτής
κοινωνίας με γνώμονα τις τοπικές ιδιαιτερότητες και θα ήταν ζη-
τούμενο να έχει πετύχει το σκοπό της. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

Πρωτογενείς πηγές
-Μαρτυρίες κατοίκων
-cd Δήμου Μανταμάδου

Δευτερογενείς πηγες
-Παρασκευαϊδης 1987 
-Περιοδικό Μανταμαδιώτικα

Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μάρτη στο Μανταμάδο από την Τοπική Γραμματεία της Παναγροτικής
Αγωνιστικής  Συσπείρωσης (ΠΑΣΥ) για το Κιλελέρ. Δεκά-
δες κόσμου έδωσαν το παρών, τιμώντας έτσι τους κολίγους
που εναντιώθηκαν απέναντι στους τσιφλικάδες οι οποίοι
διεκδικούσαν την απαλλοτρίωση των χωραφιών.
Στην εκδήλωση χαιρέτησαν εκπρόσωποι από το ΠΑΜΕ, το
ΜΑΣ και την ΟΓΕ, υπήρξε αφήγηση κειμένων-ποιημάτων
ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Στρατής Κόμβος, μέλος
της Τοπικής Γραμματείας της ΠΑΣΥ.  Στη συνέχεια ακολού-
θησε πορεία μέσα από το χωριό που κατέληξε στο μνημείο
των Λαϊκών Αγωνιστών, όπου και κατατέθηκαν στεφάνια.  

εκδήλωση για το Κιλελέρ

âéâëéïêñéôéêÞâéâëéïêñéôéêÞ



«Ως τα 36 μου…» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Πανα-
γιώτη Ν. Βέη που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Πρόκει-

ται για ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο που
αναφέρεται στα νεανικά χρόνια του συγγραφέα.
Είναι καρπός επίπονης πνευματικής εργασίας που
αξίζει τον κόπο να μελετήσει κανείς. Από τη λε-

πτομερειακή περιγραφή γεγονότων και καταστά-
σεων, συμπεραίνουμε πως για τη συγγραφή του ο

Παναγιώτης έχει αντλήσει πλούσιο υλικό από σημειώσεις
που κρατούσε σχεδόν καθημερινά στο ημερολόγιό του. Εδώ βρί-
σκει χρυσή εφαρμογή το «nulla dies sine linea», δηλαδή «καμιά
μέρα χωρίς γραμμή».

Ο συγγραφέας αφιερώνει το βιβλίο του σε όλους αυτούς
που αγάπησε ή άσκησαν καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση
του χαρακτήρα του κατά την παιδική του ηλικία και σημάδεψαν
ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή του. Συγκεκριμένα, το βιβλίο του το
αφιερώνει στους γονείς του Μαρία και Νίκο Βέη, στους δασκάλους
του Παρασκευά Μαλλίδη και Παναγιώτη Στυλιανίδη, στο Κομ-
μουνιστικό Κόμμα, στο οποίο οφείλει «το μεγαλύτερο μέρος της
διαπαιδαγώγησής του», στη γυναίκα του Μαρία, στο χωριό του
τον Μανταμάδο και στον ηθοποιό Θανάση Βέγγο, που με το ζωο-
γόνο γέλιο που του χάριζε τον βοηθούσε «να αντιμετωπίσει τις δυ-
σκολίες και τις αντιξοότητες της ζωής του». 

Ο συγγραφέας περιγράφει τη ζωή του στα καράβια από τη
μέρα που έκανε το παρθενικό του ταξίδι με το χιώτικο καΐκι «Νι-
κόλαος» μέχρι την αναχώρησή του για την Αυστραλία. Μια ζωή
γεμάτη περιπέτειες, απολαύσεις, συγκινήσεις, έρωτες, αλλά και
απογοητεύσεις, πικρίες, βάσανα και φαρμάκια. Η θάλασσα, μολο-
νότι τις περισσότερες φορές ήταν «πικροθάλασσα», χαλύβδωσε
το χαρακτήρα του, τον έφερε σε επαφή με άλλους λαούς, τον
μύησε στη νοοτροπία τους, στον πολιτισμό τους, πλάτυνε τους
πνευματικούς του ορίζοντες, τον βοήθησε «να σπουδάσει τη ζωή
μέσα σε δύσκολες συνθήκες». Η συνεχής πάλη με τα κύματα και τα
στοιχεία της φύσης σε άγριες και αφιλόξενες θάλασσες τον έκανε
θαρραλέο, ριψοκίνδυνο, ατρόμητο στις φουρτούνες, ανθεκτικό
στις κακουχίες και στις συμφορές. Τον έμαθε να λατρεύει τη ζωή
και να μη φοβάται το θάνατο. Παράλληλα, μέσα από τις δικές του
βιωματικές εμπειρίες, μας δίνει μια ρεαλιστική εικόνα της ζωής
των θαλασσινών με όλες τις χαρές και τις λύπες, τους κινδύνους
και τα δράματά της. Ψυχογραφεί τους Έλληνες ναυτικούς που ενώ
θεωρούν τη ζωή τους σκληρή και απάνθρωπη, λατρεύουν τη θά-
λασσα και δεν μπορούν να ζήσουν μακριά από αυτή.

Ο συγγραφέας αναφέρεται και στα παιδικά του χρόνια και
αισθάνεται ιερή συγκίνηση κάθε φορά που ζωντανεύουν μέσα του
σκηνές και θύμησες από το παρελθόν. Στα μακρινά ταξίδια του με
ποντοπόρα πλοία, η σκέψη του ταξιδεύει σε πρόσωπα και τόπους
που αγαπά. Τότε φουντώνει και ο πόθος του να γυρίσει στην πα-
τρίδα του. Μέσα στο μυαλό του στροβιλίζουν οι ειδυλλιακές εικό-
νες του χωριού. Αναπολεί τα βελάσματα των αρνιών και των
κατσικιών, τα δέντρα, τις πρασινάδες, τις πηγές, τις ρεματιές, τα
κελαδήματα των πουλιών, τους απλούς ανθρώπους και τις φυσι-
κές ομορφιές του Μανταμάδου. Νοσταλγεί τους γονείς του, τους 

φίλους του και τα στενά σοκάκια όπου γνώρισε τα πρώτα του ερω-
τικά σκιρτήματα και καρδιοχτύπια. Αξέχαστα βιώματα που κου-
βαλάει πάντοτε μαζί του, γιατί είναι η ίδια του η ζωή. Κι όταν
επιστρέφει στη γενέθλια γη, τον βλέπουμε να ξυπνά το γλυκοχά-
ραμα και να δρασκελίζει τις βουνοπλαγιές και τα μονοπάτια όπου
πήγαινε με τον πατέρα του όταν ήταν ακόμα παιδί. Να τριγυρνά
μέσα στην άγρια φύση, να μαζεύει μανιτάρια και αγριόχορτα, να
τσαλαβουτά στα τρεχούμενα νερά, να ξαπλώνει κάτω από τα
πεύκα και να «βουλιάζει στις αναμνήσεις». Στο βιβλίο του περι-
γράφει ανάγλυφα ό τι στα χρόνια εκείνα τον συγκίνησε, τον χα-
ροποίησε ή τον πλήγωσε. Σκιαγραφεί με απλές και αδρές πινελιές
τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του, που μένουν ανεξίτηλες
στη μνήμη του. Με αξιοθαύμαστη απλότητα εννοιών και παρα-
στάσεων, απεικονίζει τις προσωπικές του εμπειρίες αλλά και τα
πάθη και τα παθήματα των ανθρώπων της εποχής του. 

Ο Παναγιώτης Βέης στο βιβλίο αυτό ασκεί αμείλικτη κριτική
σε ό τι αντιτίθεται στις αρχές του. Καυτηριάζει και στιγματίζει με
τρόπο οξύτατο οτιδήποτε απαράδεχτο συναντά στη ζωή του. Κα-
ταδικάζει την κοινωνική αδικία, τη στυγνή αναξιοκρατία, την εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την αστυνομοκρατία της
εποχής του, τις διώξεις λόγω πολιτικών φρονημάτων, τον εξευτε-
λισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Καταστάσεις που βίωσε ο
ίδιος στο πετσί του στα πέτρινα χρόνια της χούντας και ενάντια
στις οποίες αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις. 

Διακρίνει ακόμη κανείς μια απολυτότητα του συγγραφέα
στις απόψεις του κάτι που ίσως ενοχλήσει μερικούς από τους ανα-
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γνώστες. Ο υπέρμετρος ζήλος με τον οποίο υποστηρίζει τις
αντιλήψεις του και τα πιστεύω του αποπνέει μια διάθεση δι-
δακτισμού, ενώ η αυστηρή κριτική του στη στάση ζωής ορι-
σμένων ανθρώπων δίνει την εντύπωση ότι ενδεχομένως
αδικεί κάποιους από αυτούς. Καλό είναι κάθε συγγραφέας να
αντιμετωπίζει με σεβασμό όσους δεν ενστερνίζονται τις ιδέες
του και σκέφτονται διαφορετικά από αυτόν. Να μη δίνει την
εντύπωση ότι είναι αρνητικά προκατειλημμένος απέναντί
τους. Κάτι τέτοιο σε κάποια σημεία του βιβλίου δε γίνεται.
Γιατί ο Παναγιώτης από μικρός ήταν ενθουσιώδης, αυθόρμη-
τος, ευθύς, ειλικρινής, ασυμβίβαστος. Πάντα μιλούσε καθαρά
και ντόμπρα. Με παρρησία έλεγε αυτό που σκεφτόταν και πί-
στευε, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Στα γραφόμενά του
αποτυπώνεται ο χαρακτήρας του, ο ίδιος του ο εαυτός, ατό-
φιος, έτσι όπως είναι, χωρίς κανένα ίχνος υποκρισίας, χωρίς
καμιά προσποίηση και πρόσθετα φτιασίδια. 

Ο λόγος του, λιτός και απέριττος, ρέει άνετα, χωρίς κα-
θόλου να κουράζει. Η γλώσσα του απλή, καθομιλουμένη, αυ-
θόρμητη. Οι διάλογοί του είναι φυσικότατοι γραμμένοι στην
ντοπιολαλιά. Τα συναισθήματα πολλά, έντονα, αυθεντικά και
πηγαία. Η αφήγησή του έχει παραστατικότητα, δύναμη,
δράση και πολλά απρόοπτα. Χαρακτηριστικά της ο μικροπε-
ρίοδος λόγος και οι μικρές, κοφτές προτάσεις. Υπάρχουν
όμως και σημεία, ευτυχώς ελάχιστα, όπου ο λόγος είναι μα-
κροπερίοδος, πλαδαρός, ακατέργαστος. Με την ίδια απλό-
τητα δίνονται και οι περιγραφές σκηνών και εικόνων, πολλές
από τις οποίες είναι υποβλητικές. Δε χρειάζονται τα επίθετα
για να αποκτήσουν πνοή και χρώμα. Τα ρήματα και τα ουσια-
στικά είναι αυτά που τους δίνουν ποιότητα και ζωντάνια και
τις κάνουν να παρουσιάζονται μπροστά μας σαν πίνακες ζω-
γραφικής. Υπάρχουν «κομμάτια» δυνατά, όλο δραματικότητα.
Παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα, ενδεικτικά της περι-
γραφικής του δύναμης, από το περιστατικό της αναζήτησης μιας
ετοιμόγεννης κατσίκας τη νύχτα, μέσα στο καταχείμωνο: 

«Πέρασα τα τελευταία σπίτια και με γοργό βήμα ανέβηκα την
ανηφόρα φτάνοντας στο Λινόχωμα. Ανεβαίνοντας την ανηφόρα είχα
φάει μηχανικά την πίτα που είχα στο χέρι μου χωρίς να καταλάβω τη
γεύση και τη μυρωδιά της αφού ήμουν ολοκληρωτικά αλλού δοσμέ-
νος. Ως να ανεβώ στο Λινόχωμα γύριζα και έριχνα ματιές στο χωριό
και έπαιρνα θάρρος από τα φώτα. Τώρα κατηφορίζοντας προς τα Λι-
μνιά το έχασα και αυτό. Στο βάθος προς τη Μυτιλήνη γινόταν χαμός
από αστραπόβροντα. Ένα σφίξιμο ένιωθα μέσα μου. Το σφίξιμο του
φόβου. Πίσσα σκοτάδι και άρχισε να βρέχει δυνατά… Μικροί θάμνοι
και βραχάκια παίρνουν άλλες διαστάσεις μέσα στη νύχτα όπου η
απειρία και ο φόβος τα κάνουν να φαντάζουν τέρατα. Επικαλέστηκα
τον Ταξιάρχη και τράβηξα προς τα βράχια. Εκεί θα μπορούσα να κρυ-
φτώ σε μικροσπηλιές. Θα ήμουν περίπου στα μισά όταν άνοιξαν οι
ουρανοί. Βροχή και αέρας δεν άφηναν περιθώριο όχι μόνο να δεις
μια πιθαμή μπροστά σου αλλά σου έκοβαν και την αναπνοή. Με χα-
μηλωμένο το κεφάλι εξακολουθούσα να κινούμαι όσο πιο γρήγορα
μπορούσα. Ο μανδύας έγινε τόσο βαρύς, σαν να σήκωνα δυο φορές
τον εαυτό μου, και όπως ήταν μακρύς και έφτανε ως κάτω, μου έβαζε

τρικλοποδιές και κάθε τόσο έπεφτα…
Η βροχή έκοψε αλλά τα αστραπόβροντα συνέχιζαν με την ίδια

ένταση κρατώντας με καθηλωμένο για κάμποση ώρα ακόμη. Όταν
λιγόστεψαν και αυτά σηκώθηκα και συνέχισα προς τα βράχια. Θα ’χα
δε θα ’χα κάνει εκατό μέτρα όταν άκουσα καθαρά φωνή ή μάλλον
κραυγή κατσικιού. Στάθηκα και αφουγκράστηκα, τίποτα. Προχώ-
ρησα λίγο και στάθηκα ξανά, πάλι τίποτα. Λες να ήταν η φαντασία
μου; Προχώρησα ακόμα λίγο και αριστερά, κάτι σαν να έπιασε το αυτί
μου, σαν η έκτη αίσθηση να μου έλεγε πως κάτι γίνεται εκεί ένα γύρω.
Μια μεγάλη αστραπή που τα έκανε όλα μέρα μου έδειξε τι γινόταν
λίγα μέτρα μπροστά μου, ανάμεσα σε κάτι μικρά βραχάκια. Η κατσίκα
πάλευε με μια αλεπού. Έβαλα τις φωνές και έτρεξα προς τα εκεί. Το
αγρίμι έφυγε πιο πέρα. Έβγαλα το φακό και έψαξα για το μικρό. Το
βρήκα να είναι πεσμένο ανάμεσα στα πόδια της κατσίκας. Το σήκωσα
μα ήταν αργά. Ένιωσα στο χέρι μου το τελευταίο σπαρτάρισμα της
σύντομης ζωής του. Ένιωσα κάτι να πάλλεται μέσα μου. Μίσος με
πλημμύρισε για αυτά τα αγρίμια που χάλασαν μια ζωούλα που λίγο
πριν είχε γεννηθεί. Ο θυμός με πυρπόλησε διώχνοντας το φόβο. Άρ-
χισα να φωνάζω και να πετώ πέτρες προς όλες τις κατευθύνσεις. Να
φωνάζω και να βρίζω κατεβάζοντας όλα τα καντήλια των αγίων που
λίγο πριν παρακαλούσα. Έβριζα, πετούσα πέτρες και έκλαιγα από το
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θυμό μου. Έκλαιγα για
το κατσίκι που λίγο
ακόμα και θα το προ-
λάβαινα, έκλαιγα και
για μένα γιατί ένιωθα
και ένοχος που μου
είχε φύγει η κατσίκα
και φτάσαμε εδώ, σε
αυτό το αποτέλεσμα.
Καλμάρισα όταν άνοι-
ξαν οι ουρανοί πάλι
και το νερό έπεφτε με
το τουλούμι».

Να πώς περι-
γράφει την αντί-
δρασή του όταν ένας
αστυνομικός τον ει-
δοποίησε πως πρέπει

να εγκαταλείψει την Αλάσκα όπου είχε πάει με πλαστά χαρτιά και
το ψευδώνυμο Ντην Φραγκς για να εργαστεί: 

« - Ντην λυπάμαι αλλά πρέπει να μαζέψεις τα πράγματά σου,
δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.

Το κουτάλι με τη σούπα που ανέβαινε για το στόμα μου στα-
μάτησε μετέωρο και μετά ξανάπεσε στο πιάτο. Τα λόγια του αστυνο-
μικού ήταν σα να με χτύπησαν με σφυρί στο κεφάλι. Ένα πλάκωμα
στο στήθος ανέβηκε κόβοντάς μου την αναπνοή. Πετάχτηκα όρθιος,

βγήκα έξω και άρχισα να τρέχω πάνω στο παγωμένο χιόνι. Έτρεχα στο
πουθενά. Ο Αστυνομικός ούτε καν βγήκε έξω να δει. Ήξερε πως αργά
ή γρήγορα θα γύριζα πίσω. Έτρεξα διακόσια, σκάρτα τριακόσια μέ-
τρα ανεβαίνοντας το λοφίσκο του ατελείωτου άσπρου. Στάθηκα και
κοίταξα ένα γύρω. Βρισκόμουν στο κέντρο και τριγύρω μου το ατε-
λείωτο τίποτα. Το ατελείωτο άσπρο που σου τύφλωνε τα μάτια…».

«Πήρα την κατηφόρα τρέχοντας. Αν έμενα λίγο ακόμα μπορεί
να έμενα και για πάντα. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα φουριόζος μέσα
στην τραπεζαρία. Ο Τόνυ καθόταν στο τραπέζι και κάπνιζε. Πάνω στο
τραπέζι ήταν το πιάτο με τη σούπα. Πλησίασα και κάθισα δίπλα στον
Αστυνομικό. Ένα παράπονο με καταπήρε που έγινε δάκρυ και κλάμα
γοερό. Ο ενάμιση μήνας που πέρασε ήσυχα με έκανε να πιστέψω πως
από εδώ θα έφευγα οπόταν εγώ το αποφάσιζα και θα πήγαινα
γραμμή στο χωριό. Πάνω σε αυτό έκανα πλάνα και έχτιζα όνειρα και
τώρα τα όνειρα έγιναν δάκρυα και κυλούσαν στο σανίδι σχηματίζον-
τας μια μικρή λιμνούλα προτού βρουν διέξοδο και πέσουν σε μια χα-
ραμάδα».

Γενικά το βιβλίο του Παναγιώτη Βέη είναι καλογραμμένο,
αν εξαιρέσει κανείς μερικά λάθη, ορθογραφικά κυρίως και παρα-
τονισμούς, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Καλό θα ήταν να
είχε χωριστεί σε ενότητες – κεφάλαια, ώστε να είναι περισσότερο
ευανάγνωστο και εύληπτο. Όλα αυτά όμως δε μειώνουν την αξία
του, αφού είναι ένα τερπνό και ευχάριστο ανάγνωσμα, που κρατά
αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη από την αρχή μέχρι το τέ-
λος. 

Παύλος Σ. Παρασκευαΐδης
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Πριν από 1 χρόνο περίπου (Φεβρουάριο 2012) και
ύστερα από την έκδοση των βιβλίων του «Ιστο-
ρία των Σπετσών από την αρχαιότητα έως το
1822» και «Η ναυμαχία του Αργολικού και η

άλωση του Ναυπλίου» στα οποία καταγράφεται η
ιστορία των Σπετσών μέχρι το 1822, κυκλοφόρησε

ένα καινούριο βιβλίο (τρίτος τόμος) από το συμπατριώτη
μας, συγγραφέα αρκετών βιβλίων και μελετών, φιλόλογο και
ιστορικό Παύλο Σ. Παρασκευαίδη: «Η ιστορία των Σπετσών».
Περιλαμβάνει την δράση του ηρωικού νησιού από το 1823 μέ-
χρι τον τραγικό θάνατο του Καποδίστρια το 1831. Η προσέγ-
γιση στα ανωτέρω γίνεται με απόλυτη επιστημονική ακρίβεια
και σωστή χρήση της βιβλιογραφίας. Χρησιμοποιεί πολλές πη-
γές από τις οποίες αντλεί πληροφορίες, καθώς και επιστολές
που γράφτηκαν τότε (και είναι από τις πιο αξιόπιστες πηγές).

Για να σχηματίσουν οι αναγνώστες ολοκληρωμένη και
σαφή εικόνα για την προσφορά των Σπετσιωτών  στον αγώνα
και την πορεία τους μέσα στην Ιστορία δεν αναφέρεται μόνο
στη δράση τους, αλλά παρουσιάζει και το ιστορικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο αυτή εκδηλώθηκε. Κατά την εξιστόρηση των
γεγονότων δεν προσπαθεί να ωραιοποιήσει την εικόνα του πα-

ρελθόντος αποσιωπώντας θλιβερά περιστατικά. Και οι Σπε-
τσιώτες δεν ήταν αλάθητοι… Έκαναν και σφάλματα, είχαν και
αυτοί αδυναμίες και ελαττώματα. Εξάλλου οι ήρωες του ’21 με
την αυταπάρνηση, το μαχητικό πνεύμα και τα ηρωικά κατορ-
θώματα δεν έχουν ανάγκη από επαίνους και παραπληροφό-
ρηση.

Η ιστορία των Σπετσών που γράφει είναι τεκμηριωμένη,
ευχάριστη σε απλή και κατανοητή γλώσσα προσιτή στο ευρύ-
τερο κοινό. Το βιβλίο του πι-
στεύω ότι συνιστά μια
ανεκτίμητη κατάθεση και αν-
ταποκρίνεται στις απαιτήσεις
όλων αυτών που ενδιαφέρον-
ται να μάθουν την ιστορία της
πατρίδας μας.

Συγχαρητήρια στο συγ-
γραφέα για το όμορφο και
πολύ σημαντικό βιβλίο που
μας έδωσε.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1823 ΕΩΣ ΤΟ 1831»«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1823 ΕΩΣ ΤΟ 1831»



κέφτομαι κάποιες φορές πόσο γρήγορα κυλά ο καιρός
που τη μια στιγμή είσαι παιδί και την επόμενη βρίσκε-
σαι γιαγιά. Βλέποντας τα τελευταία χρόνια τα εγγόνια

μου, μου ́ ρχονται στο μυαλό στιγμές από τα χρόνια με τον παπ-
πού και τη γιαγιά στο Παλιό. 

Όλος ο πληθυσμός του Παλιού, άνθρωπο απλοί της δου-
λειάς, που πάλευαν να τα βγάλουν πέρα με τη βάρκα τους και
τα λίγα σύνεργα ψαρέματος που είχαν τότε. Όμως τότε η ζωή
ήταν απλή, χωρίς ιδιαίτερες υλικές απαιτήσεις. Τα καλοκαίρια
υπήρχαν και άλλα πιτσιρίκια και όλοι μαζί οργώναμε τις γύρω
ακρογιαλιές ξυπόλητοι. Γυρνάγαμε στα ψαροκάλυβα με γδαρ-
μένα  γόνατα και σχισμένα ρούχα που συχνά προκαλούσαν το
σχετικό μπερντάκι από τις μανάδες. Η πιο τυχερή ήμουν εγώ
γιατί η γιαγιά μου είχε αδυναμία.  Το χειμώνα όμως οι οικογέ-
νειες γυρνούσαν στο χωριό για το σχολείο των παιδιών και το
μάζεμα της ελιάς. Έτσι υπήρξαν φορές που έμεινα μόνη με τον
παππού και τη γιαγιά χειμώνα. Δεν μ’ ένοιαζε όμως γιατί είχα
καλούς φίλους κι’ ας ήταν μεγάλοι. Κατά βάθος ήταν κι’ αυτοί
παιδιά. 

Πρώτος και καλύτερος ο Παναγιώτης (Ψαρρός) ο άντρας
της κυρά Λένης. Εύκολα εκνευριζόταν με την κυρά Λένη και της
έβαζε φωνές για διάφορα. Με μένα όμως ποτέ. Καθόμουν στο
σοφά τους, εκείνος μπάλωνε τα δίχτυα κι εγώ ανακάτευα τις
σαΐτες και τις κλωστές του, έτσι που σε λίγη ώρα ήταν όλα μαλ-
λιά κουβάρια. Ποτέ δεν με μάλωσε ούτε με έδιωξε. Είχε απέ-
ραντη υπομονή όταν τον τάιζα, γιατί ήταν (λέει) το παιδί μου
και τον χτένιζα επίσης. Γελούσε με ένα τρανταχτό γέλιο  για τα
καμώματα μου. 

Επόμενη στάση μου οι Νταντουλαίοι. Ο Στρατής και ο Στέ-
λιος (Αργυρού) με τη μάννα τους τη κυρά-Βασιλικώ. Ο Στρατής
ήταν ανεξάντλητος στα παραμύθια κι ο Στέλιος όχι ακριβώς στα
παραμύθια αλλά σε κάθε είδους αφηγήσεις. Σ’ έκανε να πι-
στεύεις ότι όλες αυτές τις περιπέτειες που διηγιόταν τις είχε ζή-
σει αυτός. Η κυρά Βασιλικώ, μια ονειροπόλα γυναίκα, παλιά
αρχοντοπούλα του Μοσχονησιού, έμεινε σ’ όλη της τη ζωή το

χαϊδεμένο κοριτσόπουλο που έφυγε από ‘κεί. Θυμάμαι τις διη-
γήσεις της για το σπίτι τους στο «Νησί», το μπαχτσέ τους, τον
αρραβώνα της και την ετοιμασία του νυφικού της που είχε την
έννοια να το πάρει μαζί της στον «διωγμό» όπως έλεγε. Αλλά
και η γιαγιά έλεγε ότι θυμόταν το γάμο της Βασιλικώς που έγινε
στο χωριό, με το άσπρο δαντελένιο νυφικό, πράγμα πρωτό-
γνωρο εκείνα τα χρόνια για το χωριό. 

Ο μοναδικός στεριανός κάτοικος του Παλιού ήταν ο
μπάρμπα Πατσιός (Γιαννακίδης). Δεν ήταν ψαράς αλλά ήταν δε-
μένος με τους υπόλοιπους. Ήταν κτηνοτρόφος, είχε εκεί κοντά
τα πρόβατα του και έμενε σ’ ένα κτίσμα του πατέρα του στον
Παλιό, ο οποίος παλιότερα το λειτουργούσε σαν καφενέ για
τους θαλασσοδαρμένους καϊκτσήδες που ξέπεφταν εκεί. Τα κα-
λοκαίρια ο Παλιός ζωντάνευε από τις φαμελιές των ψαράδων
αλλά και τους μουσαφιραίους που φιλοξενούσαν. 

Στα ντάμια συνωστισμός. Οι άντρες τα βράδια έξω στις πο-
δόμες και στις βάρκες για ύπνο και οι γυναίκες και τα παιδιά στο
ντάμι, στο σοφά. Στο ντάμι του θείου μου Στέλιου (Ψαρρού) όλο
και κάποιοι μουσαφιραίοι ερχόντουσαν. Η θεία μου η Βαγγελιώ
πρόσχαρη καλομαγειρεύτρα είχε να περιποιηθεί κόσμο. Τα
έβγαζε όμως πέρα με τον καλύτερο τρόπο και με ελάχιστες ανέ-
σεις. Δεν θα ξεχάσω να αναφέρω τον Μανώλη (Αλεξάνδρου),
τον μανάβη που έπαιρνε τα ψάρια για πούλημα. Έφερνε και αυ-
τός τη φαμελιά του τα καλοκαίρια και η μικρή του η κόρη η
Βούλα ήταν σαΐνι στο να ξετρυπώνει και να πιάνει παγούρια. Ο
Μανώλαρος βροντόφωνος αλέγρος και γλεντζές, τα καλοκαι-
ρινά βράδια σήκωνε τον Παλιό στο πόδι με τις ουζοκατανύξεις
και τα ξαφνικά τσιμπούσια που έστρωνε με το τίποτα, με ντόπι-
ους και περαστικούς φίλους από το χωριό, στο άψε-σβήσε.

Αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν μια ανάσα. Τώρα εγώ είμαι
γιαγιά, ζώ πολύ μακριά από το χωριό, στην Ήπειρο, σ’ σένα σπι-
τάκι που έφτιαξα πολύ μικρό με σοφά, έτσι για να μου θυμίζει
ντάμι. Τα χειμωνιάτικα βράδια λοιπόν αναπολώ και νοιώθω τυ-
χερή γι’ αυτά που έζησα. Δεν θα με τρομάξει κανένα Δ.Ν.Τ. και
καμιά ύφεση γιατί είμαι πλούσια μέσα μου.
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Ο Παλιός όπως τον έζησα...
της Μαρίας Τσακίρη-Τσεκούρα

Θεσπρωτικό Πρέβεζας

ΣΣ



την εποχή της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας ορι-
σμένα “παραδοσιακά” επαγγέλματα συνεχίζουν να “κρα-
τούν” και να εξελίσσονται, άλλα τείνουν να εκλείψουν, ενώ

κάποια έχουν “χαθεί” , απ΄ το χωριό μας τουλάχιστον. 
Πιθανά να αναρωτηθεί κανείς: “Είναι το επάγγελμα του

“ψωμά” παραδοσιακό επάγγελμα;” Ίσως, στο βαθμό που η τεχνική
παραμένει αλώβητη από τεχνολογικά επιτεύγματα. Ψωμί αγορά-
ζουμε και σήμερα, η διαφορά έγκειται στη μέθοδο παραγωγής
του προϊόντος...  Άλλοτε όλες οι νοικοκυρές ήταν φουρνάρισσες.
Με την πάροδο του χρόνου το ψωμί βγήκε από τον ιδιωτικό και
πέρασε στο δημόσιο χώρο. Μεταφέρθηκε στο φούρνο. Εκεί μπο-
ρούσε κανείς να βρει και παξιμάδια, άντε να στείλε για ψήσιμο κ'
έναν νταβά φαΐ. Σιγά σιγά, ο φούρνος έγινε “αρτοποιείο” και τε-
λικά αρτοζαχαροπλαστείο, πρατήριο άρτου, σούπερ μάρκετ... Η
εξέλιξη παντρεύτηκε με την παράδοση και το αποτέλεσμα είναι
πέρα από κάθε αμφιβολία ανταγωνιστικό!

Το ίδιο ισχύει με την πλειονότητα των επαγγελμάτων που
ανθολογούνται στο φετινό και περσινό θεματικό ημερολόγιο
του Συλλόγου μας. (Αν και σε σχέση με το ημερολόγιο του 2012,
τα επαγγέλματα που ανθολογούνται στο φετινό είναι πιο “σύγ-
χρονα”). Επαγγέλματα δύσκολα που αντάμειβαν όμως τον βιοπα-
λαιστή, αν όχι στον απόλυτο οικονομικό βαθμό, σίγουρα όμως σε
δημιουργικότητα, τελείωση... Ο κατακερματισμός της εργασίας
δεν τα είχε, και ως ένα βαθμό, δεν τα έχει αγγίξει ως σήμερα... όσα
κατάφεραν να επιβιώσουν, βέβαια.

Ο “χασάπης” εξέτρεφε και, εν μέρει, εκτρέφει τα “ζώντα ζώα”
που πουλά. Ψάρια τρώνε όλοι, αλλά απ΄ τον “ψαρά” ξέρεις ότι θα
φας φρέσκο ψάρι, σημερινό... Γιατί, το καθημερινό για πολλούς
εδώ, αλλά ασύλληπτο για πολύ, πολύ κόσμο: “ΨΑΑΑΑΑΡΙΑΑΑΑΑΑ”
είναι παράδοση... 

Παράλληλα, ίσως λίγοι σύγχρονοι “μαραγκοί” να ξέρουν να
πλανεύουν το ξύλο το μαλλιαρό για να φτιάξουν πόρτες, ντουλά-
πια, παράθυρα... και σπάνια βγαίνουν πια στις σκεπές. Αλλά τα με-
ρεμέτια εκείνοι θα τα κάνουν.. Αντίστοιχα οι χτίστες μπορεί να
έχουν μετονομαστεί σε “εργολάβους οικοδομών”, μεταφράζεται
όμως αυτό σε διαφορετική προσφορά εργα-

σίας;  Ρολογά, ομπρελά ή πλανόδιο φωτο-

γράφο δεν έχουμε πια• για ζευγά και πεταλωτή ούτε λόγος ...στη
θέση τους χειριστές μηχανημάτων και βενζινάδικα... για όλα τ΄

άλλα η ψηφιακή εποχή... η παγκοσμιοποίηση... 
Προφανώς δε συμφέρουν πια... 

Έχει έρθει
η τεχνολογία για να δώσει τις οι-
κονομικές και έξυπνες λύσεις... Τεχνολογικές λύσεις που
αναμφισβήτητα έλυσαν τα χέρια στη σύγχρονη νοικοκυρά και
στην καθαρίστρια, αλλά άφησαν στη μοδίστρα τα στριφώματα...
και έκαναν την “haute couture¨ φερέφωνο του lifestyle....

Τεχνολογικές λύσεις που βελτιστοποίησαν τη μέθοδο παρα-
γωγής λαδιού αλλά και που οδήγησαν στην απομάκρυνση από το
χωράφι... και έκαναν τον “μπιχτσή” υπάλληλο γραφείου και τον μα-
νάβη και τον μικροπωλητή, έμπορο. Χωρίς βέβαια αυτό να ση-
μαίνει ότι γυρολόγους -μκροπωλητές δε συναντούμε πια- στα
πανηγύρια, στις γειτονιές, τα καφενεία. (Τι κ΄ αν αλλάζει η εθνικό-
τητα;) Κατά πως φαίνεται όλα τριγύρω αλλάζουνε μα όλα τα ίδια
μένουν και, επειδή κανείς δε ξέρει τι θα φέρουν οι καιροί, ακόμα
και το παραδοσιακό μπορεί να ξαναγίνει απαραίτητο... Μιας και
το χειροποίητο, το “καθαρό” και το φρέσκο παραμένουν αξίες
αναλλοίωτες. Ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, επιτακτικές...  Και
του χρόνου...  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους, όσοι βοή-
θησαν στη σύνθεση του ημερολογίου, προσφέροντας φωτογρα-
φικό υλικό αλλά και σημαντική τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα,
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χωριανούς και φίλους, που αγκα-
λιάζουν το ημερολόγιο με αγάπη και μεράκι. 
Μακάρι η φετινή χρονιά να φέρει σε όλους αισιοδοξία, χαρά και
δημιουργικότητα.

Για πληροφορίες και προμήθεια του θεματικού ημερολογίου
2013 ή και 2012, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα:
2253061188, 6937156885 ή και προσωπικά με τα μέλη του ΔΣ. 

Το ΔΣ του 
Φυσιολατρικού – Ανθρωπιστικού Συλλόγου “Ηλιαχτίδα”

ÔÔéé  ååßßííááéé  ááõõôôüü  ððïïõõ  êêÜÜííååéé  ÝÝííáá  ååððÜÜããããååëëììáá  
ððááññááääïïóóééááêêüü;;

ÔÔéé  ååßßííááéé  ááõõôôüü  ððïïõõ  êêÜÜííååéé  ÝÝííáá  ååððÜÜããããååëëììáá  
ððááññááääïïóóééááêêüü;;

Σ
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� ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ �

ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ

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

��  ÌáóôñáíåóôÜóç Åëåõèåñßá, óýæõãïò Áð. ×áôæçäçìçôñßïõ (ôïõ

×áñáëÜìðïõò), ãÝííçóå áãüñé

��  ÊïõâäÞ ¢ííá, óýæõãïò Äçì. ÁíáóôáóéÜäç, ãÝííçóå áãüñé

��  Ðñïêïðßïõ Ìáñßá, óýæõãïò Íôßâç ÁããÝëïõ, ãÝííçóå áãüñé

��  Ìüêá Áéêáôåñßíç, óýæ. Åõóôñáôßïõ Ìá÷áßñá, ãÝííçóå êïñßôóé

��  ÑÜäïõ Áíáóôáóßá (êüñç Ðáíáãéþôáò Ìé÷áçëÜñç), óýæõãïò

Ãåùñã. ÊïðÜíïõ, ãÝííçóå áãüñé

��  ÊïìðáîÞ Ìáñßá, óýæõãïò ÃéÜííç Áâñáìßäç, ãÝííçóå áãüñé

��  Ìáíïýóïõ Áííáìáñßá, óýæ. Áíô. ÊáóôáíÜêç, ãÝííçóå êïñßôóé

��  Áëâáíïý Ðüðç, óýæõãïò Êþóôá Äïýêç, ãÝííçóå áãüñé

��  ÁëåîÜíäñïõ Åëåïíþñá, óõæ.Ðáíáãéþôç Êüìç, ãÝííçóå êïñßôóé

��  Äçìçôñßïõ Áëßêç, óýæõãïò ÅììáíïõÞë Åðáìåéíþíäá (åããïíüò 

×ñéóôßíáò ÂïõëáìÜêç), ãÝííçóå áãüñé

��  ÊõñéáêÜêç Áñãõñþ, óýæ. Öñáããïýëç Ãåùñãßïõ, ãÝííçóå áãüñé

��  ×áôæçðáíáãéþôç Êáëëéüðç, óýæõãïò Åõóôñáô. ×áôæçíéêïëÜïõ,

ãÝííçóå êïñßôóé

��  ×áôæçäçìçôñßïõ Ãåùñãßá, óýæõãïò Åõóôñáôßïõ Ìáñìáñéíïý,

ãÝííçóå êïñßôóé

��  ÊáëïãíùìÜ Ìáñßá, óýæ. Ìé÷.-¢íèéìïõ ÄÞóóïõ, ãÝííçóå áãüñé

��  Ãêéïýíç ÉùÜííá, óýæõãïò Åëéóóáßïõ ÐáôóÝëá, ãÝííçóå áãüñé

��  ÔïõñëÞ Êáôåñßíá, óýæõãïò Ìé÷. Ö. ×éùôÝëëç, ãÝííçóå êïñßôóé

��  Ôóáêßñç ÅëÝíç, óýæ. Ìáíþëç Óôñïããõëïý, ãÝííçóå êïñßôóé

ÃÁÌÏÉ

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

��  ÁíáóôÜóéïò ÔóáìáäéÜò - ÂáóéëéêÞ ÂåìâÝôóïõ ��  ÄñÝëëáò Ãåþñãéïò - Öñáããïýëç Åëðéíßêç

�� ÅÐÉÔÕ×ÏÍÔÅÓ ÓÔÁ ÁÅÉ ��

ÂáêéñôæÞ Ñüæá ôïõ Ãåùñãßïõ, ÔìÞìá Öéëïëïãßáò, Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï ÁèÞíáò

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ôïõò óõã÷áßñåé êáé ôïõò åý÷åôáé êáëÝò óðïõäÝò!

��  ÁíáóôÜãêá Áíèïýëá

��  ÔæåëáúäÞ ÌáñéÜíèç

��  ×áôæçäçìçôñßïõ Ãéþñãïò

��  ÂåìâÝôóïò Ðáíáãéþôçò

��  Êáñáìáíþëçò ÅõóôñÜôéïò

��  ×áôæçíéêïëÜïõ Ãåþñãéïò

��  Áñãõñüò Ãåþñãéïò

��  ÓáìáñÜò ÅõóôñÜôéïò

��  ÓôáìÜôçò ÄçìÞôñéïò

��  ÊïõôæáìðÜóçò Ìé÷áÞë

��  ËéíÜñäïò Öþôéïò

��  Ìáñßíïõ ÈåïöÜíçò

��  Ìáíïýóïõ Ðáíáãéþôçò

��  ÃéÜííïõ ÐáíôåëÞò

��  Óôñáôïýëá Ãåùñãïðïýëïõ ÁðïóôïëÝëëç

��  Áøüêáñäïò ÅõóôñÜôéïò

��  ÔóïõêáëÜò Ðáíáãéþôçò

��  Ìé÷áçëßäçò ×ñÞóôïò

ÈÁÍÁÔÏÉ

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

ÁÑÑÁÂÙÍÅÓ

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

��  ÓôñÜôïò Ìáíþëçò - ÃáâñéÝëëá Áèáíáóßïõ Öéëßððïõ ��  Ìé÷Üëçò Çëßáò, ôïõ Ãåùñãßïõ - Öéëßá ÌðåíÜ



17

ÄåìåñôæÞò Ìé÷Üëçò óôç ìíÞìç ôïõ íïíïý ôïõ ÔÜóïõ ÊáñáêùíóôáíôÞ ............................................................................   20

Êïìßëçò ÅëåõèÝñéïò óôç ìíÞìç ôïõ ÓôñÜôïõ ÓáìáñÜ .......................................................................................................  30

ÐáðáúùÜííïõ Áìáëßá óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñá ôçò Ìé÷áëÜêç .............................................................................................  20

Ìáêñßäïõ - Êáðïõóïýæç Óôñáôïýëá ãéá åíßó÷õóç ôïõ ðåñéïäéêïý ..................................................................................  20

Âéüëáôæçò Êþóôáò óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñá ôïõ Ìáíþëç êáé ôçò èåßáò ôïõ ¢ííáò ÃåñïíôÝëëç .......................................... 200

ÌÜñù êáé Ãéþñãïò ÓáññÞò óôç ìíÞìç ôïõ îáäÝñöïõ ôïõò Ìé÷Üëç ÓáññÞ êáé ôùí ãïíéþí ôïõò ...................................... 100 

Óðçëßäïõ ÁããÝëá óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñá ôçò Áðüóôïëïõ ..................................................................................................  30

ÏéêïãÝíåéá ×áñáëÜìðïõò Ìé÷Üëç óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñáò ôïõò ÓôÝöáíïõ ....................................................................... 100

×áñáëÜìðïõò Åõáããåëßá óôç ìíÞìç ôïõ óõæýãïõ ôçò ÓôåöÜíïõ ....................................................................................... 50

ÌðáëëÞò ÅõóôñÜôéïò óôç ìíÞìç ôçò áäåñöÞò ôïõ ¼ëãáò ×éëÝ ........................................................................................  30

ÌðáëëÞ Ëïõêßá ãéá åíßó÷õóç ôïõ ðåñéïäéêïý ...................................................................................................................  60

Áâñáìßäçò ÅõÜããåëïò ãéá åíßó÷õóç ôïõ ðåñéïäéêïý ........................................................................................................  10

Êáñáìáíþëçò ÁëÝîçò óôç ìíÞìç ôïõ áäåëöïý ôïõ ÓôñÜôïõ ............................................................................................ 100

Ìåôáîùôïý ÑÝíá ãéá åíßó÷õóç ôïõ ðåñéïäéêïý ................................................................................................................  50

ÊáñáâáñâÝñçò Èåïëüãïò ãéá åíßó÷õóç ôïõ ðåñéïäéêïý ...................................................................................................  50

Ðáðáäüðïõëïò Ãåþñãéïò óôç ìíÞìç ôçò Ðáíáãéþôáò Ðñáóßíïõ .......................................................................................  20

ÐáóðáëÜ ÅëÝíç ãéá åíßó÷õóç ôïõ ðåñéïäéêïý ...................................................................................................................  50

ÁñìåíÜêçò ÓôñÜôïò óìíÞìç ôïõ Äçìçôñßïõ ÓôáìÜôç ........................................................................................................   30

Áðïóôüëçò êáé ÅëéóÜâåô ÊïðñéôÝëç óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñá ôïõò Éãíáôßïõ ........................................................................  50

ÁëÝêïò êáé ¢ííá ÊïõôóáìðÜóç (Áõóôñáëßá) óôç ìíÞìç ôçò áíçøéÜò ôïõò ÌáñéÜíèçò ÔæåëáúäÞ ......................................  50

� ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ �
ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ Óõëëüãïõ êáé ôïõ ðåñéïäéêïý

ÂáîåâÜíçò ÌçíÜò (ÌáíôáìÜäïò) ...............................   30

Ãñïóïìáíßäçò ×áñÜëáìðïò (ÌáíôáìÜäïò) .................   20

Ãéáííßêáò ÃéÜííçò (ÌáíôáìÜäïò) ..............................   20

Êáìðïýñç Áéêáôåñßíç (ÊïéëÜäá ËÜñéóáò) ..................   30

Äïýêá Áéêáôåñßíç (ÌáíôáìÜäïò) ..............................   20

ÌðïóôáíÜ Áííïýëá (ÌõôéëÞíç) .................................   20

ÂïãéáôæÞ Óôáõñßôóá (ÌõôéëÞíç) .................................   40

Êïëïêïôñþíç Ìáñßá (ËéâáäåéÜ) ................................ 20

Óôñïããõëüò ÃéÜííçò (ÌáíôáìÜäïò) ...........................  20

ÏóêáíéÜí Åâåëßíá (ÌõôéëÞíç) ....................................  50

ÉåñÝáò ÌïõæïõñÝëçò ÅõÜããåëïò  (ÌáíôáìÜäïò) .......  20

×áôæçäçìçôñßïõ ÅõóôñÜôéïò (ÌáíôáìÜäïò) ...............   20

ÐáðáäÝëëç ÌáñéÜíèç (ÌõôéëÞíç) ..............................  20

ÐáðáúùÜííïõ Áíôùíßá (ÌáíôáìÜäïò) .......................   20

Ìáíïýóïò ÔÜêçò (ÌõôéëÞíç) ....................................   20

ÓáìáñÜ ÅëéóÜâåô (ÌáíôáìÜäïò) ................................  40

Óôõëéáíßäïõ Áéêáôåñßíç (ÌõôéëÞíç) ...........................   20

Ðáðáêçñýêïõ Ìáñßá (ÌáíôáìÜäïò) ...........................   20

ÂáîåâÜíçò ÃéÜííçò (ÌáíôáìÜäïò) .............................   40

ÁñìåíÜêçò ÅõóôñÜôéïò (ÌõôéëÞíç) .............................   20

ÓôáãùíÜ Âáóéëåßá (ÌáíôáìÜäïò) ...............................  40

ÓõñéôÝëëçò Âáóßëåéïò (ÌáíôáìÜäïò) ..........................   20

Øáññüò ÁíäñÝáò (ÌáíôáìÜäïò) ..................................   20

ÊïõâäÞ ¢ííá (ÁèÞíá) ................................................. 20

Ðáðáãñçãïñßïõ Ìáñßá (ÌáíôáìÜäïò) ........................   20

Ðáðáãñçãïñßïõ ¢ííá (ÊÜëõìíïò) ...............................  20

ÐáðáäÝëëç Óôñáôïýëá (ÌáíôáìÜäïò) ........................   20

×áôæçäçìçôñßïõ ÅõóôñÜôéïò (ÌáíôáìÜäïò) ................  20

ÐáðáäÝëëç ÌáñéÜíèç (ÌõôéëÞíç) ..............................   20

Êïýêïò Ðáíáãéþôçò (ÌáíôáìÜäïò) ............................   20

Êáñáìáíþëç Êáôåñßíá (ÊÝñêõñá) ..............................  50

ÂåìâÝôóïò Ãéþñãïò (ÁèÞíá) ......................................  50

ÌðáëëÞ ÁíÝôôá (ÌáíôáìÜäïò) ...................................  40

ÊáñáíôåíéæëÞò Óôáýñïò (ÌáíôáìÜäïò) .......................   20

ÓõíäñïìÝò áðü ÌáíôáìÜäï, õðüëïéðç ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü



18

Μες του πελάγους το κενό
σε θάλασσα και ουρανό

θέλησε ο Θεός να ζωγραφίσει
και το Αιγαίο να στολίσει

Να ξεχωρίσει η φυσική του οµορφιά
απ’ όλα του Αιγαίου τα νησιά
έδωσε τόση έµπνευση σε συγγραφείς και ποιητές
και όλοι έγραψαν για σένα στίχους και περγαµηνές

Συ τον ουρανό µαγεύεις 
και τα χρώµατα του κλέβεις 
το άρωµα σου όποιος µυρίσει τον µεθάει 
κι’ όποιος απ’ το νερό σου πιεί ποτέ δεν σε ξεχνάει

Τα ονειρεµένα δειλινά
τα ηλιοβασιλέµατα 
σπάνια συναντά κανείς 
σε άλλα µέρη αυτής της γης

Τα γραφικά σου τα χωριά 
χτισµένα στη βουνοπλαγιά
µε τα στενά τους τα δροµάκια τ’ ασπρισµένα
που τα στολίζουν τα σαλκίµια τ’ ανθισµένα.

Την άνοιξη στολίζεσαι
αλλάζει η φορεσιά σου 
ο ήλιος σε ερωτεύεται
δε φεύγει από κοντά σου.

Χλωµιάζει από τη ζήλεια της
ακόµα κι η σελήνη
γιατί δε φεύγει γρήγορα
για να σε δεί κι εκείνη

Κι όταν αργότερα σε δεί
σκύβει και σ’ ανταµώνει
µες την υγρή σου αγκαλιά
ως το πρωί ξαπλώνει.

Καρσί απ’ την ανατολή
καληµερίζεις τα’ Αιβαλί
και τη Σµύρνη τη καηµένη 
τη χιλιοτραγουδισµένη

Σε άλλα χέρια έχουν πέσει 
σε άλλη χώρα και θρησκεία
κι εµείς ζούµε µε τα’ όνειρο 
και µε τη νοσταλγία

Εως και τον Αρχάγγελο 
θάµπωσ’ η οµορφιά σου
κι απ’ τα πολλά σου θέλγητρα 
τον τράβηξες κοντά σου

Το Μανταµάδο διάλεξε 
να ‘ρθεί να ησυχάσει
άνοιξε τις φτερούγες του
και σ’ έχει αγκαλιάσει.

Αφιερώνω αυτούς τους στίχους στο λατρεμένο μου νησί, τη Λέσβο.
Βάσω Λαζίδου - Χατζησοφιά

�� Ευχαριστούµε τους Μιχάλη Καπιωτά και Παύλο ΠαρασκευαΪδη για τα βιβλία τους

που πρόσφεραν στο Σύλλογο για την βράβευση των παιδιών που πέρασαν σε Α.Ε.Ι.-

Τ.Ε.Ι.

�� Ευχαριστούµε τον Παναγιώτη Ν. Βέη για τα αντίτυπα του  βιβλίου του που µας

πρόσφερε για να τα διαθέσουµε σε χωριανούς και φίλους και του ευχόµαστε το βιβλίο

του «να είναι καλοτάξιδο».

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡ ΙΙ ΣΣΤΤΗΗΡΡ ΙΙ ΑΑ
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ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÁÃÃÅÉÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ
“Ï ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ” ÄçìÞôñéïò Ó. ÊïõâäÞò

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

��
ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ
ËÁÄÏÔÕÑÉ - ÃÑÁÂÉÅÑÁ - ÖÅÔÁ - ÃÑÁÂÉÅÑÉÔÓÁ - 

ÂÏÕÔÕÑÏ ÍÙÐÏ - ÂÏÕÔÕÑÏ ÁÃÍÏ
Ôçë.: 22530-61270

��
ÊÑÅÁÔÁ & ÔÕÑÏÊÏÌÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ

ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÂÅÌÂÅÔÓÏÓ
ÌáíôáìÜäïò ËÝóâïõ, ôçë.: 22530 61155, êéí.: 6937507708

Õðïê/ìá: Êëåïâïýëïõ 37, Í. Êüóìïò ÁèÞíá, ôçë.: 210 9023374
��

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁËÂÁÍÏÓ
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÅÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ
Êùíóôáíôéíïõðüëåùò & Íçóßäùí 1
Ôçë.: 210 5743110, êéí.: 6972503992

��
×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Åéäéêüò Ðáèïëüãïò - ÅðéìåëçôÞò Íïóïêïìåßïõ “ÕÃÅÉÁ”
×áëáíäñßïõ 14, Áã. ÐáñáóêåõÞ 153 43
Ôçë.: 210 6004144, Êéí.: 6973536184

��
ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÏÍ "ÍÔÁËÉÁ"

ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÓÐÇËÉÄÇÓ
ÁëêáìÝíïõò 118 Áã. ÐáíôåëåÞìïíáò Á÷áñíþí

Ôçë.: 210 8826180
��

ÓÔÅËÉÏÓ Á. ÁØÏÊÁÑÄÏÓ
ÐÁÈÏËÏÃÏÓ

Ôñßôùíïò 51 - 55, Ðáëáéü ÖÜëçñï
Ôçë.: 210 9829251 - 9835149

��
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, Çëåêôñ. åõèõãñáììßóåéò, ÁìïñôéóÝñ,

ÔïðïèÝôçóç/åðéóêåõÞ, ÁíáñôÞóåéò - ÅëáôÞñéá - ×áìçëþìáôá
Áãçóéëáüõ 34 - ÔæéôæéöéÝò, ôçë.: 210 9418575

��
ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÅËÇÃÉÁÍÍÇÓ

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÏÄÏ×ÏÓ - ÌÅÔÁÖÏÑÅÁÓ ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ - ÁÈÇÍÁÓ
Ôçë.: 22510 46970 - 22530 93385, êéí.: 6944304845

��
ÉÖÉÃÅÍÅÉÁ Ð. ÔÆÁÍÍÏÕ

ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 21 Í. Éùíßá (Ýíáíôé Ionia Center)

Ôçë. Éáôñåßïõ: 210 2716733 - Ôçë. Ïéêåßáò: 210 2772908

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

��
×ÁÔÆÇÓÏÖÉÁÓ ÄÇÌ. & ÕÉÏÓ Ï.Å.

ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ
ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ - ÊÁÔÓÔÇÌÁÔÁ - ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÉ ×ÙÑÏÉ

Ôçë.: 210 2312727 - 210 2318891
��

ÓÐÕÑÏÓ ÌÁÑÉÍÏÓ
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ

Í. ÌïõäáíéÜ ×áëêéäéêÞò, Ôçë.: 23730 22631, 23071
��

ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÊÉÍÇÔÇÓ ÔÇËÅÖÙÍÉÁÓ WIND
ÁÍÄÑÏÖÉËÏÕ & ÁÌÁËÉÁÓ ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ
Õìçôôïý 76 ÐáãêñÜôé, Ôçë.: 210 7017182
ÖéëïëÜïõ 64 ÐáãêñÜôé, Ôçë.: 210 7565505

��
ART DIRECTOR
ÅËÅÍÁ ÌÕÓÉÊÏÕ

¸íôõðá - Áößóåò - Ëïãüôõðá - Äéáöçìßóåéò
Ôçë.: 210  4902871, êéí.: 6972290838

��
ÓÙÔÇÑÇÓ Ä. ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÁÓÔÑÅÍÔÏËÏÃÏÓ - ÇÐÁÔÏËÏÃÏÓ - ÅÍÄ. ÐÅÐÔÉÊÏÕ
ÊÏÕÍÔÏÕÑÉÙÔÏÕ 144, ÐÅÉÑÁÉÁÓ

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

ÏÕÆÁ - ÔÕÑÉÁ - ÂÏÕÔÕÑÁ - ÃÉÁÏÕÑÔÉÁ ÌÕÔÉËÇÍÇÓ
ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ ÌÕÓÉÊÏÓ

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

ÔÁÎÉ ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ “Ï ÁÍÔÑÅÁÓ”
Ôçë.: 22530 93005 - Êéí.: 6945348308

��
ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÌÉ×. ÐÁÐÁÄÅËËÇÓ

"ÔÏ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ"  Áñôïðïéúá - Æá÷áñïðëáóôéêÞ
Ðéôôáêïý 30 ÌõôéëÞíç, Ôçë.: 22510 45188

��
ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁËÂÁÍÏÓ
ÅËÁÉÏ×ÑÙÌÁÔÉÓÔÇÓ
Ôçë.: 210 2615879

��
Í. ÔÓÁÚÑÇÓ

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÏÄÏ×ÏÓ - ÌÅÔÁÖÏÑÅÁÓ ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ - ÁÈÇÍÁÓ
Ôçë.: 22530 93335

��
ÔÕÑÏÊÏÌÅÉÏ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÌÕÓÔÁÊÅËËÇÓ
ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÓ ËÅÓÂÏÕ, Ôçë.: 22530 61223



20

ÔÆÁÊÉÁ ÏÉÊÏËÏÃÉÊÁ ÂÉÏÁÉÈÁÍÏËÇÓ ×ÙÑÉÓ ÊÁÌÉÍÁÄÁ
ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ, ÁÍÁÊ. ÏÉÊÉÙÍ ÊÁÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ

ÁÂÁÃÉÁÍÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
Åë. ÂåíéæÝëïõ 30, ÄÜöíç

Ôçë.: 210 9716521 - Êéí.: 6945210237
��

ÁÐÏÈÇÊÇ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÕËÉÊÏÕ
ÍÉÊÏÓ ÊÏÕÍÔÏÕÑÅËËÇÓ

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

��
"ÖÙÔÏ ÍÉÊ"

ÅÔÓÑÁÔÉÏÓ ÍÉÊ. ÂÁ×ÔÓÁÂÁÍÇÓ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÇÓÅÉÓ - ÂÉÍÔÅÏËÇØÅÉÓ

ÌáíôáìÜäïò ËÝóâïõ, Ôçë. 22530 61520, Êéí.:6945348307
��

Ä. ØÁÑÑÏÓ & ÕÉÏÓ Ï.Å.
ÁËÏÕÌÉÍÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ - ÓÉÄÇÑÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ

ÌáíôáìÜäïò ËÝóâïõ, Ôçë.: 22530 61158
��

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

ÁÃÃÅËÁ Ã. ÂËÁ×ÏÕ, ÄÉÊÇÃÏÑÏÓ
Íáõáñßíïõ 18 - 20 ÁèÞíá

Ôçë.: 210 3617844 - 210 3618392
��

ÌÅÍÇ ÊÏÕÑÄÏÕÓÁ
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ

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

��
ËÏÕÊÉÁ ÌÐÁËËÇ

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

��
ÂÁÓÉÁ ÉÃÍÁÔÉÏÕ ÊÁÑÁÌÁÍÙËÇ

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

Ôçë.: 210 9961066 - êéí.: 6977699988
��

ÓÔÅËÉÏÓ ÅË. ÂÅÌÂÅÔÓÏÓ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ - ÏÐÙÑÏÐÙËÅÉÏ

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

��
-SUPERCON-

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

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

ÊÑÅÁÔÁ ÌÁÍÔÁÌÁÄÏÕ - ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÓ. ×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇ & ÁÓÊËÇÐÉÏÕ 
ÌÕÔÉËÇÍÇ, Ôçë.: 22510 24930

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ ÃÕÍÁÉÊÅÉÙÍ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÂÑÁÌÉÄÇÓ

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

STUDIO ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ VIDEO  - ÊÅÍÔÑÏ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ
È. ÇÑÁÊËÅÏÕÓ

Áã. Äçìçôñßïõ 128, Ôçë.: 210 9754438
��

ÓÔÑÁÔÏÓ ÐÁÑ. ÔÆÁÍÍÏÕ
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ

ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ - ×ÑÇÓÉÓ LASER
Ãñçãïñßïõ Å´ 49, ÍÝá Éùíßá, ôçë.: 210 2797204

��
ÓÔÑÁÔÏÓ ÊÁÑÁÊÙÍÓÔÁÍÔÇÓ

Áóöáëéóôéêïß ÐñÜêôïñåò

ÕøçëÜíôïõ 117 ÐåéñáéÜò Ô.Ê. 18532
Ôçë.: 210 4135815-6, Fax: 210 4135805, Êéí: 6973793595

��
ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ê. ÓÐÁÍÏÓ

"ÁÔÔÉÊÇ ÃÇ"  ÁÑÔÏÃËÕÊÉÓÌÁÔÁ
ÄçìÜñ÷ïõ ×ñ. ÌðÝêá 97, Ðåñéö. ïäüò ÓðÜôùí, Ôçë.: 210 6633545

��
“EL VIAJE” MUSIC BAR AND COFEE MOMENTS

ÃéÜííçò Êùóôüðïõëïò
Êïëïêïôñþíç 45, Âýñùíáò

Ôçë.: 210 7666866 - Êéí.: 6977436963
��

Ïõæåñß - ìåæåäïðùëåßï “Ç ÅËÉÁ”
Èåïëüãïõ ÊáñáâáñâÝñç

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

��
HELLO TRAVEL Ôáîéäéùôéêü ãñáöåßï

ÔÜóïò & ÄçìÞôñçò ÔóáëáðÜôçò
Óüëùíïò 86, ÁèÞíá, Ôçë.: 210 3604450 - 210 3603580

��
ÖÁÑÌÁÊÅÉÏ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÔÆÙÁÍÍÏÓ
Áìöéêôýïíïò 16 Èçóåßï, Ôçë./Fax: 210 3410440

��
ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ ÅÕÁ
ÌáèÞìáôá Éóðáíéêþí

Êéí.: 6973828228  e-mail: bizart81@yahoo.gr
��

ÓÔÁÕÑÏÓ ÊÁÑÁÍÔÅÍÉÆËÇÓ
ÊÁÕÓÏÎÕËÁ - ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÊÁÔ’ ÏÉÊÙÍ

Ôçë.: 6944608572
��

ÃÊÏÕÍÔÁÍÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò

Ëåùö. ÊáñáìáíëÞ & Áã. ÉùÜííïõ ¢ñôåìéò
Ôçë. 22940 80056 - êéí.: 6973496594



Ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων του χωριού μας είναι ο παληό-
τερος Σύλλογος του χωριού, με φιλανθρωπικό έργο, από την εποχή της
ίδρυσης του. Κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής και του

ερχομού των προσφύγων, βοήθησε
τους ανθρώπους αυτούς που έρχονταν
ξεριζωμένοι στον τόπο μας. Ακόμα,
βοηθούσε και τους στρατιώτες του Μι-
κρασιατικού Μετώπου. Γιαυτούς τους
λόγους η "ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ",  σε μια σεμνή τελετή
τίμησε με ειδικό "ΕΠΑΙΝΟ" τον "ΣΥΛ-
ΛΟΓΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ".

Τον "ΕΠΑΙΝΟ" παρέλαβε η Πρό-
εδρος του Συλλόγου Κατίνα Γελαγώτου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρό-
σωποι των Αρχών της Εκκλησίας και
πολλοί συγχωριανοί μας.

äñáóôçñéüôçôåò
των συλλόγων του χωριού

Εκδήλωση τιμής για το “Σύλλογο Κυριών & Δεσποινίδων”

-  Από τον Οκτώβρη του 2012, κάθε Κυριακή, πραγματοποιούνται προβο-
λές ταινιών στο Πολύκεντρο με μεγάλη συμμετοχή των συγχωριανών μας,
μικρών και μεγάλων.

-  Την Κυριακή 31 Μάρτη διοργανώθηκε με μεγάλη συμμετοχή εκδρομή
στους καταρράκτες του Κλαπάδου, στην περιοχή της Πέτρας.

-  Την Τετάρτη 10 Απρίλη δόθηκε διάλεξη με θέμα "Πολλαπλές Κρίσεις:Ψυ-
χοσωματικά Νοσήματα και Ψυχολογική Αντιμετώπιση". Ομιλίτριες ήταν, η

Ελένη Μακρή, Διευθύντρια της Α'
Παθολογικής Κλινικής του Βοστά-
νειου Νοσοκομείου και η Κατερίνα
Σαμιώτη, Ψυχολόγος- Ψυχοθερα-
πεύτρια.

-  Την Κυριακή 14 Απρίλη συμμε-
τείχε στην Πανελλαδική Εκστρα-
τεία Καθαρισμού. Καθαρίστηκε η
είσοδος του χωριού, από το λινό-
χωμα μέχρι τον Αη Γιώργη.

Σύλλογος “Ηλιαχτίδα”



έθιµα και παραδόσεις
Είμαστε μια ομάδα νέων Μανταμαδιωτών που μένουμε στον τόπο μας.  Αγαπάμε το χωριό μας και θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανά

τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Γι’ αυτό φέτος είπαμε να ξεκινήσουμε, να προσπαθήσουμε και έτσι «πετύχαμε» να αναβιώσαμε το έθιμο
της Τράτας την Καθαρή Δευτέρα 18 Μάρτη.

Απ’ ότι γνωρίζουμε η Τράτα γινόταν από πολύ παλιά, την Καθαρή Δευ-
τέρα από παλικάρια του χωριού.  Αφού έπιναν και μεθούσαν έβγαζαν τα
ρούχα τους, έμεναν με τα ...σώβρακα, μουτζούρωναν τα μούτρα τους και
γύριζαν το χωριό για να τραβήξουν την Τράτα, σαν να βρισκόταν στη θά-
λασσα. Το τραγούδι που έλεγαν, ενώ τραβούσαν τα δίχτυα ήταν «...κομάτ’
αδιάντροπο» αλλά το επέτρεπε η μέρα.

Στην προσπάθεια μας αυτή όλοι οι Μανταμαδιώτες ήταν και είναι κοντά
μας και μας στηρίζουν, γι’ αυτό και τους ευχαριστούμε. Επίσης ευχαρι-
στούμε την Κοινότητα Μανταμάδου που μας παραχώρησε το Πολύκεντρο
για τις πρόβες, τον Αθλητικό Σύλλογο
και το Σύλλογο Γυναικών που μας έδω-
σαν τις βράκες, το Δημήτρη Καρατζι-
τζή για την επιμέλεια και την
εκτύπωση της αφίσας, τον Πάνο Χα-
τζηνικολάου που μας έδωσε τον γάι-
δαρο, τον Μιχάλη Ψαρρό που μας
παραχώρησε το δίχτυ της Τράτας και
τον Μηνά Βαξεβάνη για τις χρήσιμες
συμβουλές.

Η ομάδα μας: Γιώργος Χ. Γροσομανίδης
(μανάβης), Κώστας Μ. Χηροπαίδης,
Στράτος Δ. Ψαρός, Στέφανος Ε. Χηροπαί-
δης, Ελισαίος Ε. Πατσιλέλλης, Στράτος Ι.
Κυριακού (καπετάνιος), Στέλιος Δ. Ψα-
ρός, Στέλιος Φ. Μιχαηλάρης, Νίκος Φ.
Αψώκαρδος, Απόστολος Μ. Χιλές, Γιάν-
νης Λ. Παπαελευθερίου, Απόστολος Χ.
Γροσομανίδης & Δουκάκης Αλεξάνδρου.

Η Τράτα µας...



Πρωτοχρονιάτικες πίτες των Συλλόγων του χωριούΠρωτοχρονιάτικες πίτες των Συλλόγων του χωριού

“Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων”“Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων”

“Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου”

Φυσιολατρικός Σύλλογος “Ηλιαχτίδα”

“Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου”

Φυσιολατρικός Σύλλογος “Ηλιαχτίδα”



τα μωβ της Άνοιξης...


