
ΤΕΥΧΟΣ 139, ΧΡΟΝΟΣ 35ος 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΑΘΗΝΑ 2013



Εκτύπωση

Ι. Γκαντήραγας Α.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα 105 52
Τηλ.- Fax: 210-5244309

email: info@eldialogos.gr

Επιμέλεια - Σελιδοποίηση
Εύη Γκαντήραγα

Περιοδικό Συλλόγου Μανταμαδιωτών Λέσβου

“Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ”
Τηλ./fax: 210 52.26.907 

Γ’ Σεπτεμβρίου 39 - 3ος όροφος 
104 33 Αθήνα

Κυκλοφορεί κάθε τρίμηνο 
Τεύχος 139 - Χρόνος 35ος 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Σύλλογος Μανταμαδιωτών Λέσβου 

“Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ
Κουρδουσά Μένη 

Δράμας 9 -11, Καλλιθέα 
Τηλ.: 210 9586998

Επιμέλεια Υλης - Εκδοσης: 
Συντακτική Επιτροπή

To fax του συλλόγου μας είναι το 210-5226907

Τα κείμενα να αποστέλλονται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

   meni.kurdusa@gmail.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
• Ζαφειρίου Μαρία 
• Κοπριτέλλης Αποστόλης 
• Κουρδουσά Μένη

• Κουβδή Μέλπω
• Γιαννακού Ιγνάτιος
• Παπαϊωάννου Νίκος

Συνδρομές: 
Εσωτερικού 20 ευρώ - Εξωτερικού 40 $ Η.Π.Α.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ

Σας παρακαλούμε να μην τα στέλνετε στο όνομα 
του Συλλόγου, αλλά στις παρακάτω διευθύνσεις:

Γεώργιος Λεβεντός
Κοραλλίων 20, Περιστέρι 121 37 
Τηλ.: 210 5013433 - 5028054

Απόστολος Κοπριτέλλης
Μοσχονησίων 25-27, Καισαριανή Τ.Κ. 16121 

Τηλ.: 210 7251847
Στράτος Μουζουρέλλης
Πρεβέζης 29, Κ. Πεύκη, 151 21 

Τηλ.: 210 8027555

 Τυροκόμισμα όπως τα παλιά!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας ......................................... σελ. 5

• Σταύρος Μπουμέλης ........................................................ σελ. 5

• Στρατούλα   Γεωργοπούλου – Αποστολέλλη ...................... σελ. 6

• Στη μνήμη  Παναγιώτη Ν. Ελευθεριάδη .............................. σελ. 7

• Δημοσθένης Χ΄΄Δημητρίου - (Καλόγηρας) ........................ σελ. 8

• «Η Κάτω Αγορά»  του Μηνά Βαξεβάνη............................... σελ.  9-10

• Νίκος Βαχτσαβάνης (Φωτό Νικ) ....................................... σελ. 11

• ΥΠΟΜΝΗΜΑ  των Φορέων του Μανταμάδου 

    για την αποκατάσταση του «Κάτω Σχολειού» ....................... σελ. 11-12

• «Ήρθε η Ελλάδα στο νησί. 

    Ένας αιώνας από την απελευθέρωση της Λέσβου».  

    Ένα βιβλίο από το Σύλλογο Σκαμιωτών Λέσβου .................. σελ. 13

• «ΜΙΑ ΧΩΡΑ» Ποίημα της Μαρίας Μ. ................................... σελ. 13

• Επιτυχόντες  σε   ΑΕΙ-ΤΕΙ  Λυκείου Μανταμάδου ................. σελ. 14

• Κοινωνικά ...................................................................... σελ. 15

• Προσφορές στο Σύλλογο και στο Περιοδικό....................... σελ. 16-17

• Σύλλογος Ηλιαχτίδα εκδηλώσεις: «Μαχόμενη Λογοτεχνία» ...σελ. 18

• Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου 

    «Ελάτε να τυροκομίσουμε» ...............................................  σελ. 21



3ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ



4 ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Οι δεσποινίδες Άννα  Βεμβέτσου-Δεμερτζή 
(Βαμβουρέλλη) και Νικολέτα Βεμβέτσου-                     
Σουλογάνη στη γιορτή του Κλήδονα 
στην αίθουσα του Συλλόγου μας.
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Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας

Την Κυριακή 30 Ιουνίου στα γραφεία του Συλλόγου μας γιορτάσαμε τον Κλήδονα, 
ένα παλιό έθιμο που γιορτάζεται στις 24 Ιουνίου μέρα γιορτής του Αη Γιάννη 
του Βαπτιστή, του Αλτροπιού, του Ριγανά ή Ριζικάρη, προσπαθώντας να δια-

σώσουμε σημαντικά κομμάτια του λαϊκής μας παράδοσης και να τα μεταφέρουμε στις 
επόμενες γενιές.
Ήταν μια χαρούμενη γιορτή με όμορφα στιχάκια μα και πολλά χωρατά. Όσοι πα-

ρευρέθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου μας πέρασαν καλά, όμως παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες και το μεράκι με το οποίο προετοιμάσαμε την εκδήλωσή  μας, δεν είχαμε 
την ανάλογη παρουσία των συγχωριανών μας.
Σαν Δ.Σ. πιστεύουμε ότι είναι καθήκον όλων μας, αυτούς τους πραγματικά δύσκολους 

καιρούς, νάμαστε συσπειρωμένοι γύρω από το Σύλλογό μας, να στηρίζουμε όλες τις 
εκδηλώσεις, δίνοντας έτσι το κουράγιο και την δύναμη να συνεχίσει τις προσπάθειές 
του ώστε να παραμείνει ζωντανός ο Σύλλογός μας.

       
Μένη Κουρδουσά

Πέρασε πάνω από ένας χρόνος που έφυγε από κοντά 
μας ο συγχωριανός μας Σταύρος Μπουμέλης, αφού επί 
δέκα χρόνια πάλεψε σκληρά με  το σοβαρό πρόβλημα της 
υγείας του. Το θάρρος του όμως, η γενναιότητά του  και η 
αγωνιστικότητά του δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην 
ζωή και το περσινό καλοκαίρι, στις 4 Ιούνη 2012 μας άφησε 
πριν προλάβει να δει για τελευταία φορά τον αγαπημένο 
του Μανταμάδο.
Ο αξέχαστος Σταύρος Μπουμέλης, εξαιρετικός οικογε-

νειάρχης, δραστήριος, γλεντζές, χορευταράς, μέχρι και τα 
τελευταία δύσκολα χρόνια της ζωής του, βοήθαγε να ετοι-
μάσουμε τα φαγητά στο Πανηγύρι στις 15 της  Λαμπρής, 
τιμώντας έτσι το βασικό παραδοσιακό μας έθιμο.  
Με το θάνατό του χάθηκε και ο τρίτος βασικός μάστορας 

από αυτούς που για χρόνια ετοίμαζαν το κισκέτς και τα 
ρεβίθια στην εκδήλωση του Συλλόγου μας, κλείνοντας έτσι 
μια όμορφη αξέχαστη εποχή, όταν η γιορτή εκείνη ήταν για 
όλους εμάς ένα λαϊκό πανηγύρι.
Ο θάνατος του Σταύρου Μπουμέλη  μας στεναχώρησε 

όλους, μα κυρίως την αγαπημένη του σύζυγο Βαγγελίτσα, 
τα τρία του παιδιά Ευανθία, Φανή και Κωνσταντίνο και τις 
οικογένειές τους, στους οποίου έστω και καθυστερημένα 
εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου μας εκφράζουμε τα θερμά 
μας Συλλυπητήρια.  

                                                             
 Μένη Κουρδουσά

  Σταύρος Μπουμέλης  Σταύρος Μπουμέλης    (στη μνήμη του)
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 Μια άγνωστη... γνωστή
     Στρατούλα   Γεωργοπούλου – Αποστολέλλη                                             

Ξεφυλλίζοντας το παλιό άλμπουμ της μητέρας μου, παρατήρησα μια 
πολύ πρωτότυπη φωτογραφία. Στην εικόνα παρουσιαζόταν μια εντυπω-
σιακή γυναίκα με λευκό, απαλό δέρμα. Στο δεξί της χέρι κρατούσε τέσσερις 
κάτασπρες αγριομαργαρίτες. Με το άλλο της χέρι κρατούσε τη μαρμάρινη 
κου παστή της σκάλας.
Ήταν μια γυναίκα γύρω στα 25, με κοντό κατσαρό μαλλί και γαλαζο-

πράσινα μάτια. Από τους αχνούς μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της 
διέκρινα την καθημερι νή της κούραση. Ήταν λεπτή και ψηλή.
Το σκούρο φόρεμά της τόνιζε το υπέροχο πρόσωπό της και από τα ψη-

λοτάκουνα, μαύρα παπούτσια της φαίνονταν ελάχιστα τα καλλίγραμμα 
πόδια της. Κρατούσε μια μαύ ρη δερμάτινη τσάντα και φορούσε χρυσαφέ-
νια σκουλαρίκια. Μου θύ μιζε κάποια γυναίκα, αλλά λόγω της ηλικίας της 
δεν μπορούσα να θυ μηθώ, ποια. Μου προκαλούσε μεγάλη περιέργεια για 
εκείνα τα παλιά, ήρεμα χρόνια που θα ήθελα τόσο να εξερευνήσω. Από τη 
μαρμάρινη σκάλα φαινόταν πως κατοικούσε σε ένα μεγαλοπρεπές σπίτι, θα 

ήθελα πολύ να μάθω το χαρακτήρα της και την καθημερινή της ζωή, κάτι που δεν άργησε να συμβεί.
Όταν γύρισε η μητέρα μου στο σπίτι της έδειξα τη μυστηριώδη φωτο γραφία περιμένοντας με ανυ-

πομονησία μια απάντηση. Η μαμά την περι εργάστηκε για ένα λεπτό και έπειτα μου απάντησε πως η 
γυναίκα αυτή μένει δίπλα μας. Μας αγαπάει και μας φροντίζει. Μας περιποιείται και μας νοιάζεται. Η 
φωτογραφία αυτή παρουσίαζε τη γιαγιά μου στα 25 της.

 Ιλιάνθη  Μαράντου  Σ

Δεν φαντάστηκα ποτέ πώς θα ήταν να 
λέω αντίο στη γιαγιά για πάντα, γιατί 
απλούστατα δεν ήθελα να το φανταστώ. 

Τώρα, όμως, αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα , θέλω 
να την ευχαριστήσω για όλα όσα έχει κάνει, για 
όλα όσα έχει προσφέρει, για όλες τις ευχάριστες 
στιγμές που μοίρασε και για όλο το χρόνο που 
αφιέρωσε για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Έτσι, 
αποχαιρετώ μια από τις πιο υπέροχες γιαγιάδες, 
που πάντοτε ήταν μέσα σε όλα, που ομόρφυνε 
τον κόσμο μας, που χάρισε την ψυχή της σ’ εμάς 
και στη γιαγιά που δε γέρασε ποτέ. Αντίο Γιαγιά. 
Ας μας έπαιρνες άλλη μια φορά τηλέφωνο και να 
μην το κλείναμε ποτέ! 

Η εγγονή σου
Παναγιώτα (14 χρόνων)

Αγαπημένη μου γιαγιά, ήσουν πάντα δίπλα 
μας σε όλα: στις χαρές, στις λύπες, στα 
δύσκολα και στις γιορτές. Μια γυναίκα 

γεμάτη αγάπη, πάντα κεφάτη και πάνω απ’ όλα 
καλόκαρδη. Σίγουρα θα την έχετε ακουστά ως 
καλή γιαγιά, φιλόξενη γειτόνισσα ή υπέροχη μη-
τέρα. Αυτή είναι η γιαγιά μου, αυτή είναι η γιαγιά 
που όλοι αγαπήσαμε, μια γιαγιά που θα μείνει για 

πάντα στις μνήμες  και στις καρδιές όλων μας. Και 
επειδή εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν 
πραγματικά μόνο όταν τους ξεχνάμε, για μένα 
γιαγιά θα είσαι πάντα ζωντανή!

Με αγάπη 
Η εγγονή σου

Δήμητρα (16 χρόνων)

Γιαγιά μου,
πίστευα  πραγματικά πως δε θα πέθαινες ποτέ. 

Τόση ζωντάνια, τόση επιθυμία να είσαι μέσα στα 
πράγματα, να συμμετάσχεις σε ότι συμβαίνει, να 
σχολιάζεις και να τα μαθαίνεις όλα. Πόσο λυπάμαι 
που διαψεύστηκα. Θέλω να ξέρεις πως είμαι πε-
ρήφανη που έχω τ’ όνομά  σου και πως θα βάλω 
τα δυνατά μου να με βλέπεις και να είσαι κι εσύ 
περήφανη για μένα. Και η πραγματικότητα είναι 
πως γιαγιά μου, δε θα πεθάνεις ποτέ. Γιατί θα 
είσαι πάντα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. 
Σε ευχαριστούμε όλα τα εγγόνια σου για όσα μας 
δίδαξες με τη ζωή σου και τις πράξεις σου. Να είσαι 
καλά εκεί που βρίσκεσαι και να είσαι ευτυχισμένη.

                                       Σε αγαπάμε πολύ 
                               και θα σε αγαπάμε για πάντα
                                     ΕΥΑ (18 χρόνων)
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Στη μνήμη  Παναγιώτη Ν. Ελευθεριάδη

Τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν
 ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς͵
 ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν͵
 ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν͵ 
ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ͵ 
τόθ΄ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν.       (Επίκουρος)

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 το απόγευμα, στην 
εκκλησία της Ζωοδόχου πηγής , στη Βαρειά της 
Μυτιλήνης, κηδεύτηκε ο Παναγιώτης Ελευθεριά-
δης , σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης, ανάμεσα σε 
πλήθος συγγενών και φίλων.

Ο Παναγιώτης Ελευθεριάδης, πρωτότοκος γιος 
του Νικολάου Ελευθεριάδη και της Ελένης Δούκα, 
γεννήθηκε στο Μανταμάδο , στις 17 Μαρτίου του 
1936.
Ακολούθησαν ακόμα δύο αδέλφια, η Αλίκη και 

ο Στράτος.
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, αποφοίτησε από 

την Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης.
Αρχικά , διορίστηκε δάσκαλος στο νομό Κυκλά-

δων και εργάστηκε σε σχολεία της Νάξου και της 
Μυκόνου
Στη συνέχεια , αποσπασμένος στα Ελληνικά σχο-

λεία του Βελγίου, συνέχισε και για μεταπτυχιακές 
σπουδές.
Ήταν πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λουβαίν και 
διπλωματούχος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
του Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών του Βελγίου.
Έλαβε ισοτιμία με το πτυχίο της Παντείου  (τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης)
Με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, παρα-

κολούθησε τόσο στη Μ. Βρετανία  όσο και τη Γαλλία 
επιμορφωτικά προγράμματα, όπου εξειδικεύτηκε 
στη σχεδίαση, παραγωγή αξιοποίηση και αξιολό-
γηση εκπαιδευτικών οπτικοακουστικών μέσων και 
προγραμμάτων και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική 
τηλεόραση.
Ήταν μέλος της ομάδας Εκπαιδευτικής τηλεόρα-

σης του Υπουργείου Παιδείας, που συνεργαζόταν 
με την αντίστοιχη υπηρεσία της Ελληνικής Ραδι-
οφωνίας και  τηλεόρασης (αφιέρωμα περιοδικού 
Μανταμαδιώτκα τ.5-6/1980)
Υπηρέτησε αποσπασμένος και για ένα χρόνο στα 

ελληνικά σχολεία του Κέηπ  Τάουν στη Ν Αφρική.
Ολοκλήρωσε την καριέρα του, στο ελληνικό προ-

ξενείο του Τορόντο του Καναδά , ως σύμβουλος 
εκπαίδευσης στα εκεί ελληνικά σχολεία , για πέντε 
χρόνια.
Ήταν πτυχιούχος του Μαρασλείου Διδασκαλείου 

Δημοτικής Εκπαίδευσης , τμήματος ειδικής αγωγής .
Μαζί με τη Σοφία Μαντουβάλου είχε συγγράψει 

το βιβλίο «Σύγχρονη Εκπαίδευση και Τηλεόραση», 
εκδόσεις  «δίπτυχο».
Χειριζόταν άριστα τη γαλλική και αγγλική γλώσσα.
Ήταν παντρεμένος με τη φιλόλογο καθηγήτρια 

Νικόλ Αμιέλ.
Είχε μια κόρη φοιτήτρια την Έλλη.

Αλλά  για μένα, ήσουν ο «πρώτος» μου ξάδελφος.
Πρώτος όσον αφορά τη συγγενική σχέση , μα και 

γιατί εσύ ξεκινούσες και εγώ με τον αδελφό μου κλεί-
νουμε τον κύκλο των εγγονιών του Χαράλαμπου 
και της Μαρίας Στ. Δούκα.
Θυμάμαι με πολύ νοσταλγία , όταν παιδάκι ακόμα 

μου έφερνες τα ιδιαίτερα και πρωτότυπα δώρα , 
όταν ερχόσουν από το εξωτερικό.
Σ΄ ευχαριστώ για την έγνοια σου, όταν μαθήτρια 

λυκείου , μου χάρισες την Πρακτική Φιλοσοφία 
και το Δίκαιο της Πυγμής του Ε. Παπανούτσου, 
για να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις για το πα-
νεπιστήμιο.
Φοιτήτρια πια, καμάρωνα και καυχιόμουν για 

σένα στους συμφοιτητές και φίλους μου, όταν τότε 
εσύ διέπρεπες στην εκπαιδευτική τηλεόραση.
Σ’ ευχαριστούμε μαζί με την Ελενίτσα, για τη ζεστή 

και εγκάρδια φιλοξενία που μας προσφέρατε , εσύ 
και η Νικόλ , όταν σας επισκεφτήκαμε στο Τορόντο 
του Καναδά.
Κρατώ με ξεχωριστά συναισθήματα , την καρ-

τούλα που στείλατε στην οικογένειά μου, για να 
μας αναγγείλετε τον ερχομό της πολυαγαπημένης 
σας Έλλης.
Και ποιός να ξεχάσει, την ωραία σου συντροφιά, 

την πνευματική εγρήγορση, τη ραφινάτη σου σκέ-
ψη με τις εμπεριστατωμένες εμβαθύνσεις.
Την κοινωνική σου ευαισθησία, την αγάπη προς 

τους οικείους σου και την ευρύτερη οικογένεια, 
την αίσθηση του καθήκοντος και την αδιάκοπη 
ενεργητικότητά σου.
Ευχαριστούμε, που παρόλη την προσωπική σου 

καταπόνηση , δεν άλλαξες το πρόγραμμα και γιορ-
τάσαμε μαζί τα Χριστούγεννα και την παραμονή 
Πρωτοχρονιάς που μας πέρασαν.
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Χ΄΄ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - (ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Χ΄΄ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - (ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ) 

Το πραγματικό του όνομα ήταν Δημοσθένης Χ΄΄-
Δημητρίου , γνωστός όμως ήταν σε όλο τον Μα-
νταμάδο ως καλόγηρας εξαιτίας των ράσων που 

φορούσε έως το 1931, και ΔΧΔ είναι η υπογραφή του στους 
περισσότερους πίνακες που έχει φιλοτεχνήσει.
Γεννήθηκε στον Μανταμάδο το 1888   και ήταν ένα από 

τα πέντε παιδιά της οικογένειας, οι δυσκολίες της εποχής 
οδήγησαν τα τρία αδέρφια του στην ξενιτειά με αποτέ-
λεσμα, από τα δύο αδέρφια να χαθούν για πάντα τα 
ίχνη τους, στην Βόρειο Αμερική, ο τρίτος ο Πάτροκλος 
Χ΄΄Δημητρίου βρέθηκε στην Βοστώνη μαζί με άλλους 
Μυτιληνιούς όπου και απεβίωσε χωρίς κι αυτός να ξα-
ναδεί την πατρίδα του.
Ο Δημοσθένης όμως τράβηξε διαφορετικό δρόμο και 

το 1903 έφυγε στην Θεσσαλονίκη για να εργαστεί κοντά 
σε έναν θείο του που διατηρούσε ζαχαροπλαστείο, γνώ-
ρισε όμως κάποιον καλόγερο που μόναζε στο Αγιο Ορος 
τον ακολούθησε μέχρι την κοινότητα των μοναχών και 
χάθηκαν τα ίχνη του.  Η επιμονή όμως του πατέρα του 
είχε σαν αποτέλεσμα να τον βρει στο μοναστήρι και να 
του ζητήσει να επιστρέψει στο χωριό, όμως εκείνος ήταν 
ανένδοτος και επέστρεψε άπρακτος στον Μανταμάδο.
Οτι δεν κατάφερε με την επιμονή του ο πατέρας του 

το κατάφερε όμως  με τον θάνατο του, γιατί όταν πλη-
ροφορήθηκε ο Δημοσθένης τον χαμό του πατέρα του 
επέστρεψε στο χωριό για να μην είναι μόνες η μητέρα του 
με την αδερφή του, και επέστρεψε πίσω στο Μανταμάδο 
φορώντας όμως ράσα πλέον γι αυτό απέκτησε και την 
προσφώνηση καλόγηρας.
Τα χρόνια όμως που έζησε στο Αγιο Ορος εκτός από την 

αφοσίωση που είχε στο Θεό, απέκτησε και μια απέραντη 
αγάπη για την αγιογραφία, στην οποία  προφανώς μυήθη-
κε, κατά τα χρόνια της ζωής του εκεί.
Επιστρέφοντας στον Μανταμάδο άρχισε να ζωγραφίζει 

ακατάπαυστα και εικό-
νες του τοποθετήθηκαν 
και στον Αγιο Βασίλειο 
και στον Ταξιάρχη, αλλά 
και σε ξωκλήσια του 
χωριού μας, ταυτόχρο-
να όμως ασχολήθηκε 
και με την ζωγραφική 
δημιουργώντας πίνακες 
εμπνευσμένους  από 
την ελληνική μυθολο-
γία,  τοπία αλλά  και 
προσωπογραφίες όπως 
ο Μέγας Ναπολέων και ο Ουάσιγκτον
Θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα για την επο-

χή του, όπως κάθε καλλιτέχνης εξάλλου, σε αυτό έπαιξε 
ρόλο η μοναχικότητα του χαρακτήρα του, και τα ράσα 
που φορούσε μέχρι το 1931, τα οποία τα απαρνήθηκε 
εξαιτίας του έρωτα του για μια γυναίκα από το χωριό μας, 
έρωτας ο οποίος έγινε αρραβώνας αλλά δεν προχώρησε 
σε γάμο μάλλον λόγω του ιδιόρρυθμου χαρακτήρα του, 
με συνέπεια να διαλυθεί ο αρραβώνας. Αυτό ίσως να τον 
έκανε ακόμη πιο μοναχικό.
Ζούσε μόνος στο σπίτι που βρίσκεται  στον δρόμο που 

οδηγεί στο ελαιοτριβείο Δεμερτζή αριστερά  όπως κατε-
βαίνουμε εκεί που μένει σήμερα ο Γιώργος ο Φωντής, στο 
οποίο το δωμάτιο που βλέπει στον δρόμο ήταν το ατελιέ 
του, ο χώρος δημιουργίας του «καλόγηρα»
Εργα του διατηρούνται  σε αρκετά καλή κατάσταση και 

βρίσκονται στο σπίτι της Ελλης Αναγνώστου, ανιψιάς του, 
κόρης της αδερφής του Αναστασίας, καθώς και στο γραφείο 
του γιού της Στέλιου Αναγνώστου αλλά και διάσπαρτα σε 
σπίτια συγχωριανών μας.

Στέλιος Μ. Αναγνώστου

Η τελευταία μας προσωπική συνάντηση, έγινε 
πρωί-πρωί του Σαββάτου της 1ης Ιουνίου, στο 
νοσοκομείο.
Αν και ταλαιπωρημένος, είχες το κουράγιο και 

την ευγένεια να μιλήσουμε για λίγο.
Έκτοτε επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά.
Λίγο πριν το τέλος Ιουνίου  και επειδή θα έφευγα 

εκτός Λέσβου, κουβεντιάζοντας, δώσαμε ραντεβού, 
στην αυλή του σπιτιού μας στο χωριό , όταν θα 
επέστρεφα.
Βουλαί και σχεδιάσματα θνητών………

Ολόθερμα συλλυπητήρια
Στη σύζυγό σου Νικόλ, που πορευτήκατε μαζί σε 

μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή και που με απαράμιλ-

λη αφοσίωση, στοργή και φροντίδα, ήταν κοντά 
σου στα δύσκολα.
Στη λατρεμένη σου κόρη την Έλλη, που γέμιζε με 

νόημα και σκοπό τη ζωή σου και που σου πρόσφερε 
απλόχερα το σεβασμό και την αγάπη της.
Στα αδέλφια σου, την Αλίκη και το Στράτο, που 

πονάνε πολύ, αυτή τη δύσκολη ώρα του αποχω-
ρισμού.

Που νάναι η ακρογιαλιά 
που τα καράβια σταματούν
 σαν έρχονται  απ ΄ τον άδη,
 να πάμε να προσμένουμε
 μάτια που δε θα ξαναρθούν
 και μείς κανένα βράδυ. ( Σ. Σκίπης )

                                
      Μ.Σ. Δούκα
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Η Κάτω ΑγοράΗ Κάτω Αγορά  
                                                                                     του Μηνά Βαξεβάνη

Σε προηγούμενο τεύχος γράψαμε για την διαδρο-
μή από την «Ταράτσα» του Καρακωσταντή μέχρι την 
«Τσαντήρα» του Βογιατζή, τα μαγαζιά που υπήρχαν, 
τους ανθρώπους και διάφορες σχετικές αναμνήσεις.
Σταματήσαμε λοιπόν στην «Τσαντήρα» πίσω από 

το φούρνο του Σαχλού. Εκεί που τώρα βρίσκεται ο 
δρόμος ο κεντρικός, παλιά ήταν ο «Ποταμός» που 
χώριζε το χωριό στα δυο και τα δύο μέρη συνδέο-
νταν με γεφύρια, το ένα απ’ τα οποία βρισκόταν σ’ 

αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα, το άλλο μέρος του 
χωριού εξυπηρετούνταν από τα καταστήματα της 
«Κάτω αγοράς» στα οποία θα αναφερθούμε σήμερα. 
Πολλά από αυτά παραμένουν κλειστά, άλλα συ-

νεχίζουν να λειτουργούν με άλλες χρήσεις. Βέβαια 
όταν έγινε ο δρόμος άνοιξαν και άλλα καινούργια 
όπως ο φούρνος του Γιώργου Σαχλού, το ανθο-

πωλείο της Γιαννούλας Βαξεβάνη, η ψησταριά της 
Σοφίας Χατζηδημητρίου και η πιτσαρία του Στέλιου 
Βαχτσαβάνη, το μίνι μάρκετ του Αντώνη Στυλιανίδη, 
η καφετέρια «Ο Ξένος», το «Παραδοσιακό» - τα-
βέρνα του Σαράντου Μαρμαρινού, η καφετέρια το 
«Στέκι» του Μιχάλη Ματζουράνη, το ψητοπωλείο «Ο 
Στράτος» του Στράτου Ματζουράνη, τα πήλινα του 
Στέλιου Σταμάτη, το σούπερ μάρκετ του Γεωργέλλη 
και το «Μικρό καφέ» του Νεκτάριου Παρασκευαϊδη. 

Εμείς θα γυρίσουμε πίσω να ξεναγηθούμε και να 
θυμηθούμε ανθρώπους και καταστάσεις της κάτω 
αγοράς.

Όπως προχωρούμε κατεβαίνοντας από το κέντρο 
του χωριού δεξιά μας, εκεί που βρίσκεται τώρα το 
κρεοπωλείο του Γιώργου Παπαελευθερίου βρισκό-
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ταν το καφενείο του Γιώργου ………, «τ’ Μουρού» 
όπως τον έλεγαν, αμέσως μετά ο φούρνος του 
Βασίλη Ψωμά, το γαλακτοπωλείο του Αντώνη Μα-
τζουράνη, το κουρείο του Παναγιώτη Μαρμαρινού, 
ένα μεγάλο κτίριο το οποίο χρησιμοποιούσε για 
αποθήκη ο μπακάλης Σίμος Ψωμάς. Όλα αυτά τα 
μαγαζιά παραμένουν κλειστά, όμως την εποχή της 
λειτουργίας τους είχαν πολύ κίνηση και περνούσε 
από εκεί πολύς κόσμος.
Ακριβώς απέναντι από εκεί που ξεκινήσαμε την 

βόλτα μας βρίσκεται ένα πανέμορφο μαγαζί με την 
σκαμνιά και τον πλάτανο απ’ έξω, ανακαινισμένο, το 
οποίο ήταν το καφενείο του Προκόπη Στέκα και δί-
πλα υπήρχε το περίπτερο –παράγκα το λέγανε- του 
Χαράλαμπου Σουλουγάνη. Κάτω από τον πλάτανο 
στην άκρη του δρόμου πάνω από τον ποταμό βρι-
σκόταν το γανωτήριο των Θυμή Τσακίρη και Χαρά-
λαμπου Χριστοδούλου που τώρα δεν υπάρχει πια.
Μετά την «Παράγκα» του Χ. Σουλουγάνη και μετά 

από ένα οικόπεδο (τώρα) είναι το συνεργείο των 
Στράτου Χηροπαίδη και Λευτέρη Αλεξάνδρου και 
ακριβώς στη γωνία το καφενείο του Αψόκαρδου «τ’ 
Φουτή η καφινές» όπως το έλεγαν παλιά και τώρα 
λειτουργεί σαν γυμναστήριο. Συνεχίζοντας απ’ την 
ίδια πλευρά, υπάρχουν κλειστά το τσαγκαράδικο 
του Στράτου Μιχαηλάρη, «τ’ Τσαπάν’» όπως τον 
έλεγαν και το εμπορικό – μπακάλικο του Απόστολου 
Γεροντέλλη. Ο Απόστολος Γεροντέλλης ήταν και 
λαδέμπορος και είχε παρακάτω μια μεγάλη απο-
θήκη με δεκάδες κιούπια (εκεί που τώρα βρίσκεται 
το σπίτι του Στέλιου Ματζουράνη). Στο κατάστημα 
του Γεροντέλλη οι νοικοκυρές πήγαιναν και ψώνιζαν 
και με λάδι, γινόταν δηλαδή ανταλλαγή προϊόντων. 
Δίπλα στην αποθήκη του Γεροντέλλη βρίσκεται ακό-
μα κλειστό το μπακάλικο του Αθανασίου Κούκου το 
οποίο είχε και ένα-δυο τραπέζια και σέρβιρε ούζο με 
κανένα μεζεδάκι στα γεροντάκια που σύχναζαν εκεί.
Απέναντι ο Χαράλαμπος Θεοδοσίου είχε το 

«καζλάδικο» που έφτιαχνε τρουβάδες, κλπ, από 
την τρίχα της κατσίκας. Συνεχίζοντας την βόλτα 
μας πάνω στο κεντρικό δρόμο βρίσκουμε κλειστά 
το τσαγκαράδικο του Βασίλη Παπακηρύκου και 
άλλα δυο μαγαζιά, το ένα από τα οποία λειτούργησε 
σαν στεγνοκαθαριστήριο «Η Γαρδένια» από Μιχάλη 
Χηροπαίδη και λίγο πιο κάτω είχαν το καπνοπωλείο 
τους οι αδελφές Μπουσούλα και Μαρία ……………

Πιο κάτω πηγαίνοντας για τα «Κατζιλέλια» βρί-
σκονταν τα μπακάλικα του Στράτου Καπιωτά και 
του Βασίλη Κιουρέλλη και το επίσης «Καζλάδικο» 
με τρουβάδες, κλπ., του Κωνσταντέλλη. Από την 
απέναντι πλευρά και γυρνώντας προς τα πίσω 
βρίσκουμε το μπακάλικο της Μαριάνθης Πατσέλα, 
το οποίο πριν και για πολλά χρόνια ήταν του Φώτη 
Χατζηδημητρίου. Συνεχίζοντας από την ίδια πλευρά 
φτάνουμε στο επόμενο στενό στο οποίο από την 
μία πλευρά βρίσκεται κλειστό το υφασματοπωλείο 
Αβραμίδη (τα αδέλφια Παναγιώτης και Βαγγέλης 
γύρναγαν και σε όλο το χωριό και πούλαγαν υφά-
σματα με το γαϊδουράκι τους και πήγαιναν και σε 
άλλα χωριά) και το μπακάλικο του Στρατή Τζάννου 
και αργότερα του Στέφανου Χαραλάμπους – Γιανίκα-
ρου και τώρα σπίτι του γιού του Μιχάλη. Μέσα στο 
ίδιο στενό είχαν το τσαγκαράδικο τους  ο Δημήτρης 
και ο Σάββας Τουμπανατζής.
Προχωρώντας προς τα πίσω βρίσκονταν το ψιλι-

κατζίδικο του Γιάννη Χατζηδημητρίου (Κακάρα) το 
κρεοπωλείο του Μανώλη Παπαελευθερίου και το 
μπακάλικο του Σίμου Ψωμά. Μετά από δυο σπί-
τια βρίσκεται το πολύ ωραίο και μεγάλο μαγαζί 
–μπακάλικο- του Νικόλα Αναγνώστου, κλειστό 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δίπλα ακριβώς στη 
γωνία, το κρεοπωλείο (χασαπιό) του Στέφανου 
Χηροπαίδη, ίσως και από πιο παλιά γιατί οι πα-
λιότεροι αποκαλούσαν «Χασαπιό» όλη αυτή τη 
γειτονιά. Στην άλλη γωνία βρίσκεται κλειστό το 
μπακάλικο του Γιάννη Χατζησάββα. Τη δουλειά 
του Γιάννη Χατζησάββα συνεχίζουν ακόμα οι γιοί 
του Νίκος και Γιώργος με τα μαγαζιά τους και 
οι οποίοι νεώτεροι ήταν και πλανόδιοι πωλητές 
στο χωριό.
Μέσα στο στενό είχε το τσαγκαράδικο του ο 

Εδισσων Μιχαηλάρης. Προχωρώντας πιο πέρα 
υπήρχαν το τσαγκαράδικο του Στέλιου Τζιγκού, 
το πεταλωτήριο του Χαράλαμπου Τζωάννου Βα-
τζάκη και αρκετά μακριά προς την Καυκάρα, το 
μπακάλικο – μυροπωλείο και φωτογραφείο του 
Νίκου Βαχτσαβάνη («Φώτο – Νικ»).
Τόσα μαγαζιά, τόσοι άνθρωποι, τόση δραστη-

ριότητα. Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν υπάρχει 
πια, μόνο αναμνήσεις όσων τα πρόλαβαν και τα 
έζησαν. Αυτή λοιπόν ήταν κ «Κάτω Αγορά» της 
οποίας ούτε το όνομα χρησιμοποιείται πια.
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 ΝΙΚΟΣ ΒΑΧΤΣΑΒΑΝΗΣ 
 
Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1924. Ξεκίνησε τη φωτογραφική μετά το στρατό το 1950.

Την έμαθε στη Θεσσαλονίκη κοντά στον επίσης αείμνηστο 
φωτογράφο Ιωσήφ Κεσίνη (Φώτο - Ζοζέφ), ο οποίος μετέπει-
τα είχε φωτογραφείο στη Νέα Σμύρνη και πάντα θυμόταν το 
μαθητή του από το Μανταμάδο.
Στο χωριό παράλληλα με ένα μικρό παντοπωλείο άσκησε και 

το επάγγελμα του φωτογράφου όπου καθιερώθηκε.
Πανηγύρια, γιορτές, γάμοι, βαπτίσεις, βόλτες, στρατός, δρα-

στηριότητες κατοίκων, διασκεδάσεις, μερικές από τις φωτο-
γραφήσεις του.
Υπάρχει αρχείο από το 1952. Την τελευταία δεκαετία της ζωής 

του σταμάτησε να ασχολείται λόγω κόπωσης και αφιερώθηκε 
στην άλλη μεγάλη αγάπη του, το ψάρεμα.
Υπήρξε 50 χρόνια πλανόδιος φωτογράφος !!!
Γυρνούσε όλα τα χωριά της βόρειας, κεντρικής και ανατολικής 

Λέσβου.
Τον γνώριζαν όλοι με το καλλιτεχνικό του όνομα «ΦΩΤΟ-ΝΙΚ».
Η σφραγίδα του υπάρχει σε κάθε σπίτι πίσω από παλιές φω-

τογραφίες ή σε κάδρα στους τοίχους.
Απεβίωσε στις 17 Απριλίου του 2012, αφήνοντας πίσω του 

ένα τεράστιο αρχείο.
Συνεχιστής ο γιος του Στράτος με κατάστημα  στο χωριό μας.
Στη περιοχή του Μανταμάδου από το 1951 ο Νίκος Βαχτσα-

βάνης (ΦΩΤΟ-ΝΙΚ) πλανώδιος φωτογράφος και από το 1994 ο γιος του Στράτος με κατάστημα 
πλέον στη πλατεία του Μανταμάδου, δημιούργησαν το όνομα στη φωτογραφία με συνέπεια και 
επαγγελματισμό.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
των Φορέων του Μανταμάδου

για την αποκατάσταση του «Κάτω Σχολειού»
« Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από την καταστροφι-

κή φωτιά που λαμπάδιασε το «Κάτω Σχολειό» και 
αναπάντητα ερωτήματα, θλίψη και αγανάκτηση 
πλημμυρίζουν την ψυχή μας κάθε φορά που αντι-
κρίζουμε αυτό το εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και 
ιστορικής σημασίας  πετρόκτιστο  κτίριο. Το «Κάτω 
Σχολειό» λαβωμένο στοιχειώνει τις μέρες μας και 

βροντοφωνάζει την αδιαφορία και την αναλγησία 
των υπεύθυνων που δείχνουν μέχρι σήμερα οι 
αρμόδιοι.

Κύριοι, 
Επανερχόμαστε για άλλη μια φορά και θέλουμε να 

σας επισημάνουμε ότι το «Κάτω Σχολειό» αποτελεί  
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για   τους κατοίκους  του Μανταμάδου σημείο ανα-
φοράς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και 
ταυτόχρονα μοναδικό μνημείο – σύμβολο που έχει 
ταυτιστεί με τη νεότερη ιστορία του χωριού μας.

Επιπροσθέτως υπενθυμίζουμε ότι από τις 24 
του Γενάρη 2011 μέχρι σήμερα δεν παρατηρήθηκε  
καμία κίνηση ενδιαφέροντος για το θέμα ούτε 
δρομολογήθηκαν, όπως θα έπρεπε, ανάλογες 
ενέργειες για την αποκατάσταση   του ιστορικού 
αυτού κτιρίου.

 Αντιθέτως τις «ηχηρές» δηλώσεις των αρμοδίων 
τη μοιραία εκείνη  νύχτα, αλλά και τις υποσχέσεις 
που έδωσαν κατά την επίσκεψή τους στο χωριό, 
ακολούθησε βαθιά (ένοχη;) σιωπή.

 
Κι όμως κύριοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο 

κτίριο του «Κάτω Σχολειού» στεγάζονταν υπηρε-
σίες του Δήμου και το γεγονός αυτό καθεαυτό σας 
καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση των 
ζημιών του.

Για   τους   λόγους  αυτούς απαιτούμε να προβείτε 
όλοι οι συναρμόδιοι    φορείς   στις απαιτούμενες 
ενέργειες για την  αποκατάσταση του «Κάτω Σχο-
λειού».

Ευελπιστούμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε, 
γιατί δεν θα διστάσουμε να επαναλάβουμε τις 
ενοχλήσεις μας και να διατρανώνουμε το δίκαιο 
αίτημά μας σε όλους τους τόνους  ».

 Για το σύνολο των Μανταμαδιωτών
1. Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου 
2. Σύλλογος Κων και Δων Μανταμάδου «Η 

ΟΜΟΝΟΙΑ» 
3. Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος 

«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» 
4. Αγροτικός-Αλιευτικός Σύλλογος Μαντα-

μάδου 
5. Αγροτικός Συνεταιρισμός Μανταμάδου 
6. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού 

Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μανταμάδου 
7. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου 

Μανταμάδου 
8. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου 

Μανταμάδου 
9. Ομάδα Αναβίωσης Πανηγυριών Μαντα-

μάδου

Το παραπάνω υπόμνημα προσυπέγραψε και ο 
Σύλλογος Μανταμαδιωτών Αθήνας δια της Προ-
έδρου του Μένης Κουρδουσά και του Αντιπροέδρου 
του Ιγνάτη Γιαννακού καθώς και η Ομοσπονδία 
Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ)  δια του 
Προέδρου της Χριστόδουλου Τσακιρέλλη.

Από τον Παναγιώτη  Σταμάτη, Δημοτικό  Σύμ-
βουλο  Δήμου Λέσβου, πήραμε την παρακάτω 
επιστολή, σχετικά με το  «Κάτω Σχολειό»

Το φετινό καλοκαίρι μια επιτροπή Μανταμαδιω-
τών επισκέφθηκε τον κ. Δήμαρχο και του έθεσε για 
μία ακόμη φορά το πρόβλημα του «Κάτω Σχολειού» 
που πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την απο-
κατάστασή του μετά την πυρκαγιά του Γενάρη του 
2011. Βέβαια ο κ. Δήμαρχος «έδειξε» ενδιαφέρον 
και υποσχέθηκε να κατασκευαστεί σε πρώτη φάση 
η στέγη προϋπολογισμού, σύμφωνα με την μελέτη, 
πάνω από 100 χιλ. ευρώ.  Έκτοτε, αν και έχουν πε-
ράσει σχεδόν δύο μήνες και παρά τις συνεχείς οχλή-
σεις εκ’ μέρους μου, ως Δημοτικού Συμβούλου τόσο 
στον κ. Δήμαρχο, όσο και στον Δημοτικό Σύμβουλο 
κ. Βατό, να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ 
για να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής 
της στέγης. 
Ο κ. Δήμαρχος εφαρμόζει την τακτική «άλλα λόγια 

ν’ αγαπιόμαστε». Επίσης πρέπει να επισημάνω ότι οι 
πιστώσεις της ΣΑΤΑ ήδη εξαντλούνται και πριν λίγες 
μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο–Δ.Σ. ψήφισε σε πρώ-
τη φάση πίστωση 200 χιλ. ευρώ για το γήπεδο και 
επίκεινται άλλες 350 χιλ. ευρώ για το κολυμβητήριο.
Η γνώμη μου είναι ότι ο κ. Δήμαρχος κωφεύει, 

μακάρι να διαψευστώ, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. 
Μόνο αν δεχτεί συνεχή ισχυρή και αγωνιστική πίεση 
από τους απανταχού Μανταμαδιώτες και τους φο-
ρείς τους τότε μόνο υπάρχουν ελπίδες να υλοποιηθεί 
άμεσα η υπόσχεσή του. Αλλιώς αν συνεχιστεί η ίδια 
τακτική από μέρους του και αν ακόμα το φέρει στο 
Δ.Σ. θα είναι ήδη αργά για την παρούσα Δημοτική 
περίοδο, αφού τώρα διανύουμε τους τελευταίους 
μήνες της παρούσας Δημοτικής αρχής και επόμενο 
θα είναι να γίνει και αντικείμενο εκμετάλλευσης από 
μελλοντικούς «σωτήρες» που σήμερα επιδεικτικά 
σιωπούν… Εμείς σαν «Λαϊκή Συσπείρωση» θα συνε-
χίσουμε να αγωνιζόμαστε και για το συγκεκριμένο 
αυτό πρόβλημα.   



13«Ήρθε η Ελλάδα στο νησί. 
Ένας αιώνας από την απελευθέρωση της Λέσβου». 

Ένα βιβλίο από το Σύλλογο Σκαμιωτών Λέσβου

Ο Σύλλογος Σκαμιωτών Λέσβου «Παναγιά η Γοργόνα , συμμετέχει στον 
εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού με ένα 
θαυμάσιο τόμο, μια εξαιρετική έκδοση: «Ήρθε η Ελλάδα στο νησί. Ένας 
αιώνας από την απελευθέρωση της Λέσβου», μέσω της οποίας θέλησε 
«να σταθούμε για λίγο στο μεγάλο αυτό γεγονός, να ξαναζωντανέψουν 
γεγονότα, πρόσωπα, καταστάσεις, να σκεφτούμε και να εμπνευστούμε. 
Να αναλογιστούμε το παρελθόν, να στοχαστούμε το παρόν και να 
οραματισθούμε το μέλλον».
Η παρουσίαση αυτής της επετειακής έκδοσης πραγματοποιήθηκε 

από τον Σύλλογο Σκαμιωτών Λέσβου «Παναγιά η Γοργόνα» και την 
Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ) στην αίθουσα των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου στις 7 Απρι-
λίου και είχε μεγάλη επιτυχία, από δε το Σύλλογο Μανταμαδιωτών 
παραβρέθηκαν  η Πρόεδρος Μένη Κουρδουσά, ο Αντιπρόεδρος Ιγνάτης 
Γιαννακός και πολλά μέλη του Συλλόγου μας. .
Την εκδήλωση προλόγισαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σκαμιωτών 

Λέσβου «Παναγιά η Γοργόνα»   Ευαγγέλου Γιώργος και ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής   Χριστόδουλος Τσακιρέλλης.

Ομιλητές ήταν  οι: 
• Παναγιώτης Δ.  Μιχαηλάρης, ιστορικός - διευθυντής ερευνών/ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
• Γιάννης Χατζηβασιλείου, φιλόλογος – συγγραφέας 
• Ίκαρος Μαντούβαλος, λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Κοινωνικής Ιστορίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης
• Άρης Κυριαζής, συγγραφέας - ερευνητής
Αποσπάσματα από το βιβλίο   διάβασε η ηθοποιός Ρηνιώ Κυριαζή.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι την κεντρική διάθεση του βιβλίου έχει το Δ. Σ. του Συλλόγου Σκαμιωτών Λέσβου 
(τηλ.  επικοινωνίας: 697 4740853 – Ευαγγέλου Γιώργος). Στη Σκαμιά αντίτυπα του βιβλίου θα διατίθενται από 
την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Σκαμιάς Μαριάνθη Τσάκου (τηλ. 22530 55213)

ε
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της Ομοσπονδίας Λ

ΜΙΑ ΧΩΡΑ
Μια χώρα κοιμάται –Μια χώρα βρυχάται
γυρίζει πηγαίνει παντού
Μια χώρα θυσία-Παλιά τραγωδία
με σήμαντρα μαύρου καπνού
Μια χώρα να ζήσεις- Μια χώρα ν’ αφήσεις
μα πάντα θα έχεις στο νου

Μια χώρα στην τύχη- Μια χώρα με τείχη
γλυκιά και πικρή φυλακή
Μια χώρα με στίγμα- Μια χώρα με ρήγμα
αυτόχειρη αναστολή
Μια χώρα αφέντης- Μια χώρα ρεμπέτης
κανάτι με άσπρο κρασί

Μια χώρα προστάτης- Μια χώρα αντάρτης
στους δαίμονες δίνει τροφή
Μια χώρα στο νοίκι-Χωρίς δεκανίκι

με πρόγραμμα αναβολής
Μια χώρα να φύγεις- Μια χώρα να μείνεις
φωλίτσα στη γη να κρυφτείς

Μια χώρα γρυλίζει- Μια χώρα αρχαία
παιχνίδι κρυμμένης γραφής
Μια χώρα κουράγιο- Μια χώρα ναυάγιο
στο θρόνο της καταστροφής
Μια χώρα με δόσεις- Μια χώρα να σώσεις
κουκίδα στη μέση της γης

Μια χώρα γεφύρι-Του κόσμου καντήλι
φορέας φωτός και ελπίδας
Μια χώρα με δώρα- Μια χώρα αιώνια
μια χώρα κορφή πυραμίδας
Μια χώρα δικιά μου-Θλιμμένη γενιά μου,
στο χρέος γενναίας πατρίδας!
                                                                          Μαρία Μ.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Όνομα πατέρα Όνομα 
μητέρας

ΒΑΣΙΛΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (Α.Π.Θ.)

ΒΑΧΤΣΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΑΦΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥΛΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)     
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ    ΠΑΤΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ) ΤΕΙ  ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΙΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (ΑΘΗΝΑ)               
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΕΛΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ    (ΑΘΗΝΑ)

ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΚΟΠΡΙΤΕΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΒΟΛΟΣ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΨΕΥΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΤΕΙ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

• Πήραν το πτυχίο τους

Βασιλική Αθαν. Μαλκάκη κόρη Καίτης Γεωργίου Σταγωνά πήρε το πτυχίο της στη 
Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία

•  Γεννήσεις

Μιχαηλάρης Ιγνάτιος του Γεωργίου   –   Βασιλική Γκιώνη απέκτησαν αγόρι
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει!

•  Αρραβώνες

Ψαρρού Παρασκευή του Μιχαήλ –Παπαστολόπουλος Κώστας
Τους ευχόμαστε και καλά στέφανα

•  Γάμοι

Ξενάκη Κατερίνα του Μιχαήλ  - Χατζέλλης  Παναγιώτης
Μιχαηλάρης Ιγνάτιος του Γεωργίου – Βασιλική Γκιώνη

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

•  ΘΑΝΑΤΟΙ

• Σαρρής Μιχάλης
• Κλαίρη Πασπαλά-Σαρρή
• Λινάρδος Φώτιος
• Εμμανουήλ - Ψαρρός Ανδρέας 
• Καμπούρη Βασιλική 

• Χατζηκωνσταντή Μυρσίνη
• Ότσνου - Βατζάκης Παναγιώτης
• Ναταλία Οδυσσέα Αψοκάρδου 
• Πατσέλας Δημήτρης

Μετά το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα Θεοφάνη Μαρίνο, θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις οικογένειες Ιωάννη Συκά, Μπουζούκα 
Νικολάου και τον γιατρό του Μανταμάδου κ. Σαμμίρ Οθμανί καθώς 
και την ομάδα των κοριτσιών «βοήθεια στο σπίτι»  για την αμέριστη 
συμπαράστασή τους.

Οικογένεια
Σπύρου και Άννας Μαρίνου
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Προσφορές για το Περιοδικό   
Γεωργοπούλου Νότα και οι κόρες της 
στη μνήμη της μητέρας και γιαγιάς Στρατούλας Γεωργοπούλου 

100 €

Γεωργοπούλος Σωτήριος και η οικογένειά του στη μνήμη της μητέρας του Στρατούλας Γεωργο-

πούλου

100 €

Τζάννος Παρασκευάς για τη μνήμη Στρατούλας  Γεωργοπούλου - Αποστολέλλη 50 €

Τζάννος Παρασκευάς    Ενίσχυση περιοδικού 60 €

Μαρίνος Σπύρος  στη μνήμη του πατέρα του Θεοφάνη 50 €

Μουζουρέλλης Ευστράτιος στη μνήμη του εξαδέλφου του και κουμπάρου Δημητρίου Βεμβέτσου 20 € 

Μιχαηλάρης Ευστράτιος (Ελευσίνα) 20 €

Βαρταλαμίδης Γιώργος 20 €

Καπουσούζη - Μαυρίδου Στρατούλα  (Ορεστιάδα) 20 €

Παρασκευαΐδης Παύλος Σπέτσες 40 €

Κολοκοτρώνης Μιχάλης  Βέροια 50€

Λύρα Αρχοντία Μυτιλήνη 20 €

Πρινάρη Ουρανία 20 €

Πασπαλάς Ευστράτιος 20 €

Τσεκούρα Μαρία Θεσσαλονίκη 20 € 

Αννέτα Μπαλλή 20 €

Δημήτρης Χηροπαίδης 20 €

Άννα Αλεξάνδρου 20 €

Λευτέρης Αλεξάνδρου 20 €

Βαχτσαβάνη Άννα 40 €

Γιάννης Μυστακέλλης 20 €

Λευτέρης Παπαελευθερίου 15 €

Γιώργος Φιλιππίδης 20 €

Νίκος Αψόκαρδος 20 €
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Στράτος Τσουκαλάς 20 €

Παναγιώτης Γεωργέλλης Αυστραλία 50 €

Ελένη Ευστρατίου Σαρρή 20 €

Σταύρος Καραντενιζλής 20 €

Απόστολος Σαραντινός Αυστραλία 70 €

Πατρίτσια Βενάρδου Σουηδία 20 €

Λευτέρης Ιωάννου Παπαελευθερίου 20 €

Στράτος Πατσιλέλης 20€

Στράτος Συριτέλλης Γαλλία 50 €

Κώστας Χηροπαίδης 20 €

Δημήτρης Ψαρρός 40 €

Στέλλιος Ψαρρός 20 €

Σταύρος Αποστολέλλης 50 € 

Στέλιος Μαντζουράνης 20 €

Μαρία Καραντενιζλή 20 €

Βατζάκης Απόστολος Μυτιλήνη 100 €

Κατίνα Χηροπαίδη Ν. Αφρική 150 €

Στέλιος Ψαρρός Ελβετία 100 €

Παρέα Μανταμαδιωτών που γεννήθηκαν το 1944-1945 135 €

Γιώργος Πανάς Αυστραλία AUD 150 $

Γιώργος Σαραντινός Αυστραλία AUD   50 $

Ανουσά-Σεκέρογλου Ταξιαρχούλα USD  50 $

Στέλιος Αναγνώστου στη μνήμη του πατέρα του Μιχάλη 50 €

Δήμος Γιαννής Αμερική 50 €

Προσφορές για το Περιοδικό   
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Φυσιολατρικός - Ανθρωπιστικός 

σύλλογος Μανταμάδου «Ηλιαχτίδα»

Μαχόμενη λογοτεχνία

Το καλοκαίρι προσφέρεται για ξεγνοιασιά και διασκέδαση γι’ αυτό κι εκδηλώσεις 
του καλοκαιριού  είναι ανάλογες. Παρ’ όλα αυτά στο Μανταμάδο μία εκδήλωση σε 
εντελώς διαφορετικό πνεύμα διέψευσε την άποψη αυτή. Ο σύλλογος «Ηλιαχτίδα» 

τόλμησε μέσα στον Αύγουστο , να οργανώσει στο πολιτιστικό κέντρο Μανταμάδου,  μια 
βραδιά αφιερωμένη στη μαχόμενη λογοτεχνία. Η πρόεδρος του συλλόγου Φωτεινή 
Κοντάρα άνοιξε την βραδιά, επισημαίνοντας ότι η ανάγκη ενίσχυσης της Δημοτικής 
βιβλιοθήκης  είναι ακόμη πιο σημαντική στη περίοδο της κρίσης.
Η  εκδήλωση οργανώθηκε με αφορμή την πρόσφατη έκδοση  βιβλίου του Κώστα 

Βαλέτα για τον  θεατρικό συγγραφέα Μιχαήλ Χουρμούζη.
Για τον καταξιωμένο Λέσβιο λογοτέχνη  και αντιπρόεδρο της «Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

Συγγραφέων» Κώστα Βαλέτα, μίλησε ο διακεκριμένος φιλόλογος Παναγιώτης 
Παρασκευαΐδης, κάνοντας αναφορά στο πλούσιο έργο ενός μαχόμενου, αλλά όχι 
στρατευμένου συγγραφέα , όπως τον χαρακτήρισε.
Στον αγωνιστή του 1821 Μιχαήλ Χουρμούζη, αλλά και δυναμικό πολιτικό κατά της 

Βαυαροκρατίας  και της διαφθοράς στη κοινωνία και το κράτος, αναφέρθηκε η Ντόρα 
Βακιρτζή, με βάση το συγκεκριμένο βιβλίο του Βαλέτα. Στη συνέχεια ο ίδιος ο συγγραφέας 
μίλησε για τη μαχητική πένα του Μιχαήλ Χουρμούζη, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο 
θεατρικό συγγραφέα, πρωτοπόρο του νεοελληνικού θεάτρου, επισημαίνοντας τη σκόπιμη  
αποσιώπηση του έργου του.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης η Θάλεια Σκαρλάτου ηθοποιός ΚΘΒΕ και ο Γιάννης 

Καρανικόλας απέδωσαν θεατρικά και  με εξαίρετο τρόπο το διήγημα του Κώστα Βαλέτα 
ο Δραπέτης και αποσπάσματα από το θεατρικό έργο του Χουρμούζη τον Υπάλληλο 
(γραμμένο το 1836), ενώ ο μουσικός Βασίλης Βέτσος μας ταξίδευσε με γέφυρα την 
τέχνη και το μοναδικό ταλέντο του από το νησί μας στη γενέτειρα του Χουρμούζη, τη 
Κωνσταντινούπολη.
Από τη μία ο δυνατός λόγος του Βαλέτα σε προκαλεί να δεις τη πραγματικότητα από 

πολλές  πλευρές  και ο εντυπωσιακά  επίκαιρος λόγος του Χουρμούζη  σε κάνει να γελάς 
αλλά και να προβληματίζεσαι για τη  διαφθορά του νεοελληνικού κράτους απαράλλακτη 
ως σήμερα από τα χρόνια του Όθωνα. Κι από την άλλη μία μουσική βάλσαμο ψυχής, να 
φέρνει εικόνες και αξίες διαχρονικές.
Η αίσθηση που άφησε η εκδήλωση στο κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο, μοναδική !

• • •
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» Δημήτριος Σ. Κουβδής

Άγιος Στέφανος Μανταμάδου 
Τηλ.: 22530 - 61536, Κιν.:6947279929


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 
ΛΑΔΟΤΥΡΙ - ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΦΕΤΑ - ΓΡΑΒΙΕΡΙΤΣΑ - 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ - ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΝΟ
Τηλ.: 22530-61270 


ΚΡΕΑΤΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ
Μανταμάδος Λέσβου, τηλ.: 22530 61155, κιν.: 6937507708 
Υποκ/μα: Κλεοβούλου 37, Ν. Κόσμος Αθήνα, τηλ.: 210 9023374 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κωνσταντινουπόλεως & Νησίδων 1 
Τηλ.: 210 5743110, κιν.: 6972503992 


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 

Ειδικός Παθολόγος - Επιμελητής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»
Χαλανδρίου 14, Αγ. Παρασκευή 153 43 
Τηλ.: 210 6004144, Κιν.: 6973536184 


ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ «ΝΤΑΛΙΑ»
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΗΛΙΔΗΣ

Αλκαμένους 118 Αγ. Παντελεήμονας Αχαρνών 
Τηλ.: 210 8826180 


ΣΤΕΛΙΟΣ Α. ΑΨΟΚΑΡΔΟΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Τρίτωνος 51 - 55, Παλαιό Φάληρο 
Τηλ.: 210 9829251 - 9835149 


ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Φορμίωνος 17, Παγκράτι, 161 21 (πλησίον Caravel) 
Τηλ.: 29770 285960, 210 7224574, 210 7294244 

Fax: 210 7224574, κιν.: 6977285960 


ΔΗΜ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ - ΔΗΜ. ΝΕΡΑΤΖΟΣ 
Ζυγοσταθμίσεις, Ηλεκτρ. ευθυγραμμίσεις, Αμορτισέρ, 

Τοποθέτηση/επισκευή, Αναρτήσεις - Ελατήρια - Χαμηλώματα
Αγησίλαου 34 - Τζιτζιφιές, τηλ.: 210 9418575


ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ.: 22510 46970 - 22530 93385, κιν.: 6944304845 


ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Π. ΤΖΑΝΝΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
28ης Οκτωβρίου 21 Ν. Ιωνία (έναντι Ionia Center)

Τηλ. Ιατρείου: 210 2716733 - Τηλ. Οικείας: 210 2772908


ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Τηλ.: 210 2312727 - 210 2318891 

APIKOS SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ACCESS CONTROL - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - C.CTV 
ΑΠΟΙΚΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΧΡΟΜΟΒΙΤΟΥ 241, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ)

ΤΗΛ.: 210 4610690, ΚΙΝ.: 6944366735, ΟΙΚΙΑΣ: 210 4410847 
www.apikos-systems.gr 


ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, Τηλ.: 23730 22631,23071 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND 
ΑΝΔΡΟΦΙΛΟΥ & ΑΜΑΛΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Υμηττού 76 Παγκράτι, Τηλ.: 210 7017182 
Φιλολάου 64 Παγκράτι, Τηλ.: 210 7565505 


ART DIRECTOR 
ΕΛΕΝΑ ΜΥΣΙΚΟΥ 

Έντυπα - Αφίσες - Λογότυπα - Διαφημίσεις
Τηλ.: 210 4902871, κιν.: 6972290838 


ΣΩΤΗΡΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΔ. ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 144, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλ.: 210 4115375 - Τηλ. Οικίας: 210 4182269 


ΟΥΖΑ - ΤΥΡΙΑ - ΒΟΥΤΥΡΑ - ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΥΣΙΚΟΣ

Καισάρειας 189 Νίκαια, Πειραιάς, Τηλ.: 210 4913698 


ΤΑΞΙ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ «Ο ΑΝΤΡΕΑΣ»
Τηλ.: 22530 93005 - Κιν.: 6945348308 


ΣΤΕΦΑΝΟΣ MIX. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ 

«ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Πιττακού 30 Μυτιλήνη, Τηλ.: 22510 45188 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
Τηλ.: 210 2615879 


Ν. ΤΣΑΪΡΗΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ.: 22530 93335


ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗΣ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, Τηλ.: 22530 61223


ΤΖΑΚΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΝΑΚ. ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ελ. Βενιζέλου 30, Δάφνη 

Τηλ.: 210 9716521 - Κιν.: 6945210237 


ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

Λ. Φυλής & Καματερού 1, Καματερό 
Τηλ.: 210 2687374 - Οικ.: 210 2685682 
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«ΦΩΤΟ ΝΙΚ»
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΧΤΣΑΒΑΝΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ 

Μανταμάδος Λέσβου, Τηλ. 22530 61520, Κιν.:6945348307 


Δ. ΨΑΡΡΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Μανταμάδος Λέσβου, Τηλ.: 22530 61158 


ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΒΛΑΧΟΥ - ΠΑΝΑΓΗ (ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ) 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑ Γ. ΒΛΑΧΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ναυαρίνου 18-20 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3617844 - 210 3618392 


ΜΕΝΗ ΚΟΥΡΔΟΥΣΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Δράμας 9-11, Καλλιθέα 

Τηλ.: 210 9586998 - 210 9326546 


ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΛΛΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Χαροκόπου 42, Καλλιθέα, τηλ.: 210 9582789 


ΒΑΣΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
Ψυχολόγος (PhD) - Ψυχοθεραπεύτρια - Λέκτορας Ψυχολογίας 

Σ.Σ.Ε.
Κανάρη 39 Δάφνη (πλησίον μετρό)
Τηλ.: 210 9961066 - κιν.: 6977699988 


ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Μικράς Ασίας 141, Τερψιθέα, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 

Τηλ.: 210 9613460 


-SUPERCON- 
Η/Υ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

Αγ. Δημητρίου 140, Αγ. Δημήτριος 
Τηλ.: 210 9708209 - 10, fax: 210 9708211


ΚΡΕΑΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τηλ.: 22510 24930


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ

REMAX, Ανεξάρτητη Ιδιόκτητη Κτηματομεσιτική Επιχείρηση
Καβέτσου 3, 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 20920, 22510 20960 


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΣΤΡΑΤΗΣ
Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

Βάκχου 24, Βάρη, Τηλ.: 210 9655831 - κιν.: 6944472954


ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Καλαμιώτου 12 - 105 60 Αθήνα, Τηλ.: 210 3221435

STUDIO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ VIDEO - ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Θ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Αγ. Δημητρίου 128, Τηλ.: 210 9754438 


ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΡ. ΤΖΑΝΝΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΧΡΗΣΙΣ LASER
Γρηγορίου Ε’ 49, Νέα Ιωνία, τηλ.: 210 2797204 


ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 
Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Υψηλάντου 117 Πειραιάς Τ.Κ. 18532 
Τηλ.: 210 4135815-6, Fax: 210 4135805, Κιν: 6973793595 


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ 

«ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ» ΑΡΤΟΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
Δημάρχου Χρ. Μπέκα 97, Περιφ. οδός Σπάτων, Τηλ.: 210 6633545 


«EL VIAJE» MUSIC BAR AND COFFE MOMENTS 

Γιάννης Κωστόπουλος
Κολοκοτρώνη 45, Βύρωνας 

Τηλ.: 210 7666866 - Κιν.: 6977436963


Ουζερί - μεζεδοπωλείο «Η ΕΛΙΑ» 
Θεολόγου Καραβαρβέρη

Αγ. Αναργύρων 13 & Βαλτετσίου, Κορωπί 
Τηλ.: 2130 413384 - κιν.: 6950091204 


HELLO TRAVEL Ταξιδιωτικό γραφείο 
Τάσος & Δημήτρης Τσαλαπάτης

Σόλωνος 86, Αθήνα, Τηλ.: 210 3604450 - 210 3603580 


ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ

Αμφικτύονος 16 Θησείο, Τηλ./Fax: 210 3410440 


ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑ 
Μαθήματα Ισπανικών

Κιν.: 6973828228 e-mail: bizart81@yahoo.gr


ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΛΗΣ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ

Τηλ.: 6944608572 


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘ. ΦΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
Γενικός Οικογενειακός Γιατρός

Βίαντος 18 & Ελ. Βενιζέλου, Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 9320015


ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός

Λεωφ. Καραμανλή & Αγ. Ιωάννου Άρτεμις 
Τηλ. 22940 80056 - κιν.: 6973496594


«ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ» ΒΙΒΛΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αθήνα: Ιπποκράτους 34, Τηλ.: 210 3628852, Fax: 210 3626862
Θεσσαλονίκη: Αμύντα 7, Τηλ.: 2310 220476
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Ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παράλληλα με τις 
εκδηλώσεις που διοργανώνει εδώ και χρόνια συγχρόνως διοργανώνει και άλλες πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Όπως: 

• Την έκθεση παραδοσιακών προϊόντων.
• Την τεχνική επεξεργασίας μαλλιού και το στήσιμο του αργαλειού.
• Την έκθεση βιβλίου.
• Την τεχνική παρασκευής του τραχανά.
• Την τεχνική παρασκευής του βράσματος από σύκα.
  Στις 31 Ιούλη παρουσιάσαμε μία άλλη παραδοσιακή ασχολία. Την τεχνική παρασκευής τυριού 

και μυτζήθρας που είναι στενά δεμένη με τη ζωή στο χωριό.
  Ο Μανταμάδος χωριό αγροτικό. Η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολούνταν και ασχολούνται 

με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Παράγουμε τα βασικότερα είδη διατροφής του λαού μας. 
Λάδι, κρέας, γάλα. 

  Το γάλα βρισκόταν άφθονο στα περισσότερα νοικοκυριά του χωριού μας. Η επεξεργασία του 
γινόταν από τους ίδιους του νοικοκυραίους. Αυτοδίδακτοι όλοι τους έφτιαχναν νοστιμότατα 
τυρί, μυτζήθρα, τραχανά, γιαούρτι, ρυζόγαλο, ψιρούτς.       Ορισμένα από αυτά έμπαιναν σοδιά 
για όλο το χρόνο. 

  Ξέρουμε πως η τεχνική του τυριού είναι μια επιστήμη ωστόσο εμείς την παρουσιάσαμε με 
τον τρόπο που γινόταν παλιά στα Μανταμαδιώτικα σπίτια. Θελήσαμε να μάθουν οι νέοι πως 
και με τί εφόδια γινόταν η Παρασκευή του τυριού και της μυτζήθρας  και οι μεγαλύτεροι να 
θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Θελήσαμε να προβάλουμε τα αγροτικά μας προϊόντα. 

  Μια μικρή πολύ μικρή συμβολή μια στήριξη της αγροτικής μας παραγωγής. 
  Μέσα από την μηχανή τ’ Αγιού παρέα με φωτιές, καζάνια, γάλα και τυριά με τη μυρουδιά της 

ζεστής μυτζήθρας διαμαρτυρηθήκαμε για τις δύσκολες στιγμές και δοκιμασίες που περνάνε οι 
αγρότες και κτηνοτρόφοι του χωριού μας, του νησιού μας, της χώρας μας. Προβληματιστήκαμε 
και διασκεδάσαμε.

  Τα τυροκομικά προϊόντα που προσφέρθηκαν ήταν προσφορά των τυροκομείων Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Μανταμάδου, Γιάννη Μυστακέλη, Νίκου Αδαλή, Γιώργου Δούκα καθώς και των 
φίλων και μελών του συλλόγου. 

  Το γάλα που τυροκομήσαμε το πρόσφερε ο Στράτος Πατσιλέλλης που ήταν και ο αυτοδί-
δακτος τυροκόμος της βραδιάς μαζί με τον νεότερο τυροκόμο αυτός βέβαια με πτυχίο Νίκο 
Κλιομιδιώτη, έδωσαν γεύση και άρωμα σ’ αυτή την συνάντηση του χθες με το σήμερα.

  Τέλος αναβιώσαμε το παλιό έθιμο του ΆΚΣΤΟΥ. Πάνω στην είδη αναμμένη φωτιά κάψαμε τα 
Μαγιάτικα στεφάνια και οι μικροί μας φίλοι διασκέδασαν για πολύ ώρα πηδώντας από πάνω.

ΑΚΣΤΟΥ ΠΑΡΑΚΣΤΟΥ ΤΣΙ ΝΤΧΡΟΝ ΣΤ’ Ν’ ΑΓΙΑΣΣΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΣΟΥΜΕ
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Βάζουμε 1 φρέσκια μυτζήθρα ½ κιλό σιμιγδάλι ψιλό. Τα ζυμώνουμε καλά το κόβουμε μικρά κομματά-
κια και τα σιγοψήνουμε (παλιά στο μαγγάλι) τώρα στον φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία. Όταν ψηθεί 
το αφήνουμε να κρυώσει και το περνάμε από σταρκό (χοντρό κόσκινο που βγάζουμε το τραχανό). Το 
ξαναβάζουμε στο φούρνο έως ότου ξεραθεί καλά. Όταν ξεραθεί ετοιμάζουμε αραιό σιρόπι (1 ποτήρι 
κοντόγεμο ζάχαρη 1 ποτήρι νερό) καθώς βράζει. Ρίχνουμε μέσα 1 ποτήρι μυτζηθροχαλβά και το ψήνουμε 
σε σιγανή φωτιά έως ότου γίνει ένα μίγμα που να πλάθετε στα δάκτυλα. Το αφήνουμε να κρυώσει το 
πλάθουμε μπαλίτσες τις τυλίγουμε στο αμύγδαλο και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Ο μυτζηθροχαλβάς 
ξερός διατηρείται στο ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Παρασκευή του τυριού

Η Παρασκευή του τυριού ή τυροκόμισμα είναι μια  τεχνική που γινόταν απ’ τα πολύ παλιά 
χρόνια. Την έκαναν οι άνδρες στα χωράφια. Τους θερινούς μήνες που το γάλα λιγόστευε τα 
τυροκομεία έκλειναν. Τότε όλοι οι τσοπάνηδες τυροκομούσαν για να βάλουν τη σοδειά τους 

και να πληρώσουν και τις βοσκές που πληρωνόταν με τυριά και μυτζήθρες. Τώρα όμως σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των καιρών όλα άλλαξαν, τα κοπάδια μεγάλωσαν, παράγουν περισσότερο γάλα και τα 
τυροκομεία δουλεύουν όλο το χρόνο, το τυροκόμισμα στα νοικοκυριά λιγόστεψε και οι περισσότεροι 
άνδρες παρέδωσαν τη σκυτάλη στις γυναίκες,

  Εγώ την τέχνη την έμαθα από τoν πεθερό μου. Με έμαθε να τυροκομάω με τον παραδοσιακό 
τρόπο και θα σας πω πως γίνετε το λαδοτύρι.

  Κατ’ αρχήν πρέπει να έχουμε φρέσκο και καθαρό γάλα. Το σουρώνουμε, το ζεσταίνουμε στους 36 
βαθμούς και ρίχνουμε μέσα τη μαγιά 1-2 κουταλιές σε 60 κιλά γάλα (Η μαγιά παρασκευαζόταν από 
τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, όταν σφάζονταν αρνάκια γάλακτος έπαιρναν το στομάχι έριχναν μέσα 
αλάτι και το κρέμαζαν κάπου να αερίζεται μέχρι να ξεραθεί. Όταν ξεραινόταν έπαιρναν το υλικό από 
μέσα το διαλούσαν με λίγο νερό το έβαζαν στα μπουκάλια και με αυτό γινόταν η πήξη του γάλακτος). 
Το γάλα σε μία ώρα έχει πιάσει. Το χτυπάμε με τον κόφτη (ένα μακρύ ξύλο σαν μπαστούνι που στην 
άκρη είναι κλαδωτό) μέχρι να πολτοποιηθεί. Μετά βάζουμε μέσα τα χέρια μας και με τέχνη που μόνο 
ο τυροκόμος τη ξέρει ξεχωρίζουμε το τυρί απ’ το τυρόγαλο, παίρνουμε μεγάλα κομμάτια απ’ το τυρί 
και το βάζουμε στα τυρβόλια το πιέζουμε δυνατά και τα αναποδογυρίζουμε μέχρι να ξεζουμίσουν και 
να πάρουν το σχήμα του τυριού μετά από λίγο το βγάζουμε από τα τυρβόλια το αλατίζουμε και τα 
ξαναβάζουμε πάλι, το ίδιο γίνεται και το βράδυ. 

  Από το τυρόγαλο που έμεινε στο καζάνι βγάζουμε τη μυτζήθρα βάζουμε το καζάνι στη φωτιά 
μαζεύουμε την αποκαθούρα (μικρά κομματάκια τυρί που έχουν ξεμείνει στο καζάνι) και την πετάμε, 
ρίχνουμε λίγο αλάτι και όταν αρχίσει να ζεσταίνεται ρίχνουμε ακόμη λίγο γάλα περίπου 8 κιλά. Το ανα-
κατεύουμε συνεχώς με τον τρίφτη (ένα μακρύ ξύλο που στη άκρη είναι σαν Τ) για να μην πιάσει. Όταν 
αρχίσει να βράζει ανεβαίνει η μυτζήθρα στο πάνω μέρος του καζανιού, κατεβάζουμε το καζάνι από 
τη φωτιά και με μια μακρόστενη τρυπητή κουτάλα τη βάζουμε στα τυρβόλια. Αφήνουμε τα τυρβόλια 
όλη νύχτα στο τυρόσκαμνο (ένα σανίδι που μπαίνει λίγο κατηφορικά και στη άκρη έχει ένα αυλάκι 

Μυτζηθροχαλβάς.
Το γλυκισμα 

των παλιών νοικοκυράδων.



23

για να τρέχει ο τυρόγαλος) για 
να ξεζουμίζουν. Με την αύριο το 
πρωί βγαίνουν από τα τυρβόλια 
μυτζήθρες και τυριά αλατίζονται 
και μπαίνουν στα σανίδια για να 
στεγνώσουν. Μέχρι να ξεραθούν 
τα αναποδογυρίζουμε πρωί βρά-
δυ. Όταν ξεραθούν τα πλένουμε 
και τα ξαναστεγνώνουμε καλά. 

  Τα τυριά τα ρίχνουμε στο λάδι 
και είναι έτοιμα για κατανάλωση 
μετά από 1 μήνα. Τις μυτζήθρες 
τις βάζουμε στο φούρνο και τις 
διατηρούμε σε στεγνό δροσερό 
μέρος. Όλα αυτά θέλουν καθαρι-
ότητα και μεράκι, λίγο να το αμε-
λήσεις θα σου χαλάσουν, γιατί δεν 
έχουν συντηρητικά συντηρούνται 
με το αλάτι.
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 ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΛΗΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΗΔΟΝΑ !


